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Boek van Mormon
EEN VERSLAG GESCHREVEN DOOR

DE HAND VAN MORMON

OP PLATEN

ONTLEEND AAN DE PLATEN VAN NEPHI

Aldus is het een samenvatting van de kroniek van het volk van
Nephi, en ook van de Lamanieten — Gericht tot de Lamanieten,
die een overblijfsel zijn van het huis Israëls; en ook tot de Joden en
de andere volken — Geschreven op gebod, en ook door de geest
van profetie en van openbaring — Geschreven en verzegeld en in
de hoede des Heren verborgen, opdat zij niet zouden worden
vernietigd — Om te voorschijn te komen door de gave en de
macht Gods teneinde te worden vertaald — Verzegeld door de
hand van Moroni en verborgen in de hoede des Heren om te
bestemder tijd te voorschijn te worden gebracht door iemand uit
de andere volken — De vertaling daarvan door de gave Gods.

Tevens een samenvatting ontleend aan het boek Ether, dat een
kroniek is van het volk van Jared, dat werd verstrooid in de tijd
dat de Heer de taal van de mensen had verward, toen zij een toren
bouwden om de hemel te bereiken — Hetgeen is bedoeld om het
overblijfsel van het huis Israëls te tonen welke grote dingen de
Heer voor hun vaderen heeft gedaan; en opdat zij de verbonden
des Heren zullen kennen, zodat zij zullen weten dat zij niet voor
eeuwig zijn verworpen — En ook ter overtuiging van de Joden en
de andere volken dat Jezus de Christus is, de Eeuwige God, die
Zich aan alle natiën openbaart — En nu, indien er fouten zijn, zijn
het de vergissingen van mensen; daarom, veroordeel niet de din-
gen Gods, opdat gij vlekkeloos zult worden bevonden voor de
rechterstoel van Christus.

Oorspronkelijke vertaling van de platen in het Engels
door Joseph Smith jr.

De eerste Engelstalige uitgave is verschenen
te Palmyra (New York, VS) in 1830
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INLEIDING

Het Boek van Mormon is een boek met heilige Schriftuur dat
vergelijkbaar is met de Bijbel. Het is een kroniek van Gods

handelen met de vroegere bewoners van Amerika en bevat de
volheid van het eeuwige evangelie.

Het boek is door vele profeten van weleer door de geest van
profetie en openbaring geschreven. Hun woorden, die op gouden
platen stonden geschreven, werden aangehaald en samengevat
door een profeet en geschiedschrijver die Mormon heette. De
kroniek doet verslag van twee grote beschavingen. De ene kwam
in 600 v.C. uit Jeruzalem en viel later uiteen in twee volken,
bekend als de Nephieten en de Lamanieten. De andere kwam
veel eerder, toen de Heer de taal had verward bij de toren van
Babel. Deze groep staat bekend als de Jaredieten. Na duizenden
jaren werden al deze volken vernietigd, met uitzondering van de
Lamanieten, die de voornaamste voorouders van de indianen zijn.

De belangrijkste gebeurtenis in het Boek van Mormon is de
persoonlijke bediening van de Heer Jezus Christus onder de
Nephieten kort na zijn opstanding. Het boek zet de leerstellingen
van het evangelie uiteen, geeft het heilsplan in grote trekken weer
en geeft de mensen aan hoe zij vrede in dit leven en eeuwig heil in
het toekomende leven kunnen verwerven.

Nadat Mormon zijn schrijfwerk had voltooid, droeg hij het
verslag over aan zijn zoon, Moroni, die er enkele woorden van
zichzelf aan toevoegde en de platen in de heuvel Cumorah ver-
borg. Op 21 september 1823 verscheen deze zelfde Moroni als
verheerlijkt en herrezen persoon aan de profeet Joseph Smith en
gaf hem aanwijzingen met betrekking tot de oude kroniek en de
bestemde vertaling ervan in de Engelse taal.

Te zijner tijd werden de platen aan Joseph Smith overgedragen,
die ze door de gave en de macht Gods vertaalde. Deze kroniek is
nu in vele talen uitgegeven als een nieuw en aanvullend getuige-
nis dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is en dat allen
die tot Hem komen en de wetten en verordeningen van zijn evan-
gelie gehoorzamen, kunnen worden gered.

De profeet Joseph Smith heeft over deze kroniek gezegd: ‘Ik
vertelde de broeders dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste
boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de
mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te
houden, dan door welk ander boek ook.’

De Heer zorgde ervoor dat naast Joseph Smith nog elf anderen
de gouden platen te zien kregen en optraden als bijzondere getui-
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gen van de waarheid en goddelijkheid van het Boek van Mormon.
Hun schriftelijke getuigenis volgt hierna als ‘Het getuigenis van
drie getuigen’ en ‘Het getuigenis van acht getuigen.’

Wij nodigen alle mensen waar ook ter wereld uit om het Boek
van Mormon te lezen, de boodschap die het bevat in hun hart te
overwegen en daarna God, de eeuwige Vader, in de naam van
Christus te vragen of het boek waar is. Zij die daartoe bereid zijn
en in geloof vragen, zullen door de macht van de Heilige Geest
een getuigenis van de waarheid en goddelijkheid ervan ontvan-
gen. (Zie Moroni 10:3–5.)

Zij die dit goddelijk getuigenis door de Heilige Geest ontvan-
gen, zullen door diezelfde macht ook te weten komen dat Jezus
Christus de Heiland van de wereld is, dat Joseph Smith zijn open-
baarder en profeet in deze laatste dagen is, en dat De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het koninkrijk
van de Heer is, wederom op aarde gevestigd ter voorbereiding op
de wederkomst van de Messias.



VII

HET GETUIGENIS VAN DRIE GETUIGEN

Het zij bekend aan alle natiën, geslachten, talen en volken tot wie
dit werk komt: dat wij, door de genade van God de Vader en onze
Heer Jezus Christus, de platen hebben gezien die deze kroniek
bevatten, die een kroniek is van het volk van Nephi en ook van de
Lamanieten, hun broeders, en ook van het volk van Jared, dat van
de toren kwam waarvan is gesproken. En wij weten ook dat zij zijn
vertaald door de gave en de macht Gods, want zijn stem heeft het
ons verkondigd; daarom weten wij zeker dat het werk waar is. En
wij getuigen ook dat wij de graveersels die op de platen staan,
hebben gezien; en zij zijn ons getoond door de macht Gods en niet
door die van de mens. En wij verklaren in ernstige bewoordingen
dat een engel Gods uit de hemel neerdaalde, en ze meebracht en
voor onze ogen neerlegde, zodat wij de platen en de graveersels
erop aanschouwden en zagen; en wij weten dat het door de gena-
de van God de Vader en onze Heer Jezus Christus is dat wij
hebben aanschouwd, en wij getuigen dat deze dingen waar zijn.
En het is wonderlijk in onze ogen. Niettemin gebood de stem des
Heren ons om ervan te getuigen; daarom, uit gehoorzaamheid aan
de geboden Gods, getuigen wij van deze dingen. En wij weten dat
indien wij getrouw zijn in Christus, wij onze klederen zullen
ontdoen van het bloed van alle mensen, en vlekkeloos zullen
worden bevonden voor de rechterstoel van Christus, en voor eeu-
wig bij Hem zullen wonen in de hemelen. En de eer zij de Vader,
en de Zoon, en de Heilige Geest, die één God is. Amen.

Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris
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HET GETUIGENIS VAN ACHT GETUIGEN

Het zij bekend aan alle natiën, geslachten, talen en volken tot wie
dit werk komt: dat Joseph Smith jr., de vertaler van dit werk, ons
de platen waarvan is gesproken en die er uitzien als goud, heeft
getoond; en wij hebben zovele van de bladen als door genoemde
Smith zijn vertaald, bevoeld; en wij hebben ook de graveersels
daarop gezien, en dit alles heeft het voorkomen van zeer oud werk
en van vernuftige makelij. En hiervan getuigen wij in ernstige
bewoordingen: dat genoemde Smith ons de platen heeft getoond,
want wij hebben ze gezien, en gevoeld hoe zwaar ze zijn, en weten
zeker dat genoemde Smith de platen heeft, waarvan wij hebben
gesproken. En wij maken onze namen wereldkundig om tot de
wereld te getuigen van hetgeen wij hebben gezien. En wij liegen
niet, waarvan God getuigt.

Christian Whitmer Hiram Page
Jacob Whitmer Joseph Smith sr.
Peter Whitmer jr. Hyrum Smith
John Whitmer Samuel H. Smith
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HET GETUIGENIS VAN DE PROFEET JOSEPH SMITH

De woorden van de profeet Joseph Smith zelf over het verschijnen
van het Boek van Mormon luiden:

’Op de avond van (...) eenentwintig september [1823] (...) richtte
ik mijn smeekgebed tot de almachtige God (...).

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

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

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

’Hij noemde mij bij de naam en zei tot mij dat hij een boodschap-
per was die mij was gestuurd vanuit de tegenwoordigheid van
God en dat zijn naam Moroni was; dat God een werk voor mij te
doen had en dat mijn naam onder alle natiën, geslachten en talen
zowel ten goede als ten kwade bekend zou zijn, ofwel dat er onder
alle volken zowel goed als kwaad over zou worden gesproken.

’Hij zei dat er een boek was verborgen, op gouden platen
geschreven, dat een verslag gaf van de vroegere bewoners van dit
werelddeel en van hun herkomst. Hij zei ook dat het de volheid
van het eeuwigdurend evangelie bevatte, zoals die door de
Heiland aan de vroegere bewoners gegeven was;

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

* * * * * * *
’Voorts zei hij mij dat ik, wanneer ik die platen waarover hij had

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

’Na deze mededeling zag ik hoe het licht in de kamer zich
onmiddellijk rondom de gestalte van de persoon die tot mij had
gesproken, begon samen te trekken, en dat ging zo door totdat de
kamer weer donker bleef, behalve vlak om hem heen; en op dat
moment zag ik hoe er zich als het ware een doorgang opende
rechtstreeks naar de hemel, en hij steeg op totdat hij geheel ver-
dwenen was en de kamer achterbleef zoals zij was geweest voor-
dat dit hemelse licht was verschenen.

’Terwijl ik lag te mijmeren over de uitzonderlijkheid van het
toneel en mij ten zeerste verwonderde over hetgeen mij was ver-
teld door deze buitengewone boodschapper, bemerkte ik plotse-
ling, te midden van mijn overpeinzing, dat het in mijn kamer
opnieuw licht begon te worden, en als het ware in een oogwenk
stond dezelfde hemelse boodschapper weer aan mijn bed.

’Hij ving aan en vertelde mij weer precies dezelfde dingen als
bij zijn eerste bezoek, zonder de geringste afwijking, waarna hij
mij op de hoogte stelde van grote oordelen die over de aarde
zouden komen, met grote verwoestingen door hongersnood, het
zwaard en pestilentie; en dat deze zware oordelen over de aarde
zouden komen in dit geslacht. Toen hij deze dingen had verteld,
steeg hij weer op zoals hij eerder had gedaan.

’Zo diep was intussen de indruk die op mijn gemoed was ge-
maakt, dat de slaap van mijn ogen geweken was en ik daar lag,
overweldigd door verbazing over hetgeen ik zowel had gezien als
gehoord. Hoe groot was echter mijn verrassing toen ik dezelfde
boodschapper weer aan mijn bed zag staan, en hem weer precies
dezelfde dingen als daarvoor tegen mij hoorde verhalen of herhalen;
en hij voegde er voor mij een waarschuwing aan toe, zeggende dat
Satan mij zou proberen te verleiden (gezien de armelijke omstandig-
heden van het gezin van mijn vader) om de platen te verkrijgen met
het doel rijk te worden. Dat verbood hij mij, zeggende dat ik bij het
verkrijgen van de platen geen ander doel voor ogen moest hebben
dan God te verheerlijken en mij niet moest laten beïnvloeden door
enige andere beweegreden dan de opbouw van zijn koninkrijk;
anders zou ik ze niet kunnen verkrijgen.

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

’Kort daarna stond ik op en ging, zoals gewoonlijk, aan de nood-
zakelijke dagelijkse arbeid; toen ik echter probeerde net zoals anders
te werken, bleek ik dermate aan het eind van mijn krachten te zijn
dat ik er volstrekt niet toe in staat was. Mijn vader, die samen met
mij werkte, merkte dat mij iets mankeerde en stuurde mij naar
huis. Ik begaf mij op weg met de bedoeling naar huis te gaan, maar
bij mijn poging over de omheining te klimmen van de akker waarop
wij ons bevonden, begaven mijn krachten mij geheel en ik viel
hulpeloos op de grond en was mij enige tijd nergens van bewust.

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

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

’Niet ver van het dorp Manchester (Ontario County) in de staat
New York, ligt een heuvel van aanzienlijke grootte, de hoogste in
de omgeving. Op de westelijke helling van die heuvel, niet ver
van de top, onder een steen van aanzienlijke grootte, lagen de
platen verborgen in een stenen kist. Deze steen was aan de boven-
kant in het midden dik en enigszins bol, terwijl hij aan de rand
dunner was, zodat het middengedeelte boven de grond zichtbaar
was, maar de rand eromheen was met aarde bedekt.

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

’Ik deed een poging ze eruit te nemen, maar de boodschapper
verbood het mij en weer kreeg ik te horen dat de tijd om ze tevoor-
schijn te halen nog niet aangebroken was, en ook niet zou komen
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totdat er vanaf dat tijdstip vier jaar verstreken was. Hij zei mij echter
dat ik over precies een jaar vanaf dat tijdstip naar die plek terug
moest komen en dat hij mij daar zou ontmoeten, en dat ik dat
moest blijven doen totdat de tijd kwam om de platen te verkrijgen.

’Dienovereenkomstig ging ik er, zoals mij was geboden, iedere
keer na een jaar heen en telkens trof ik daar dezelfde boodschapper
aan, en in elk van onze gesprekken ontving ik van hem aanwijzin-
gen en kennis over hetgeen de Heer ging doen, en hoe en op welke
wijze zijn koninkrijk in de laatste dagen moest worden bestuurd.

* * * * * * *
’Ten slotte brak de tijd aan om de platen, de Urim en Tummim

en de borstplaat te verkrijgen. Op de tweeëntwintigste dag van
september duizend achthonderdzevenentwintig toen ik mij, zoals
gewoonlijk aan het einde van weer een jaar, naar de plek had
begeven waar ze verborgen lagen, droeg dezelfde hemelse bood-
schapper ze aan mij over met de volgende vermaning: dat ik
ervoor verantwoordelijk was; dat als ik ze door achteloosheid of
door enige nalatigheid mijnerzijds zou kwijtraken, ik zou worden
afgesneden; maar dat als ik alles in het werk stelde om ze veilig te
bewaren totdat hij, de boodschapper, ze kwam ophalen, ze be-
schermd zouden worden.

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

Zie voor het volledige verslag De geschiedenis van Joseph Smith
in de Parel van grote waarde en History of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints (Geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen), deel 1, de hoofdstukken 1 t/m 6.

De oude kroniek die aldus uit de aarde te voorschijn is gebracht
als de stem van een volk dat uit het stof spreekt, en is vertaald in
hedendaagse taal door de gave en de macht Gods, waarvan god-
delijke bevestiging heeft getuigd, is in het jaar 1830 voor het eerst
verschenen in het Engels als The Book of Mormon.
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EEN KORTE UITLEG VAN HET

Boek van Mormon
Het Boek van Mormon is een heilige kroniek van volken in
het oude Amerika, die op metalen platen was gegraveerd. In
het boek zelf worden vier verschillende verzamelingen metalen
platen genoemd:
1. De platen van Nephi, die uit twee soorten bestonden: de kleine

platen en de grote platen. De eerstgenoemde waren voorna-
melijk aan geestelijke zaken en aan de bediening en leringen
van de profeten gewijd, terwijl de laatstgenoemde grotendeels
de wereldlijke geschiedenis van de betrokken volken bevatten
(1 Nephi 9:2–4). Vanaf de tijd van Mosiah echter omvatten de
grote platen eveneens zaken van bijzonder geestelijk belang.

2. De platen van Mormon, die bestaan uit een door Mormon gemaak-
te samenvatting van de grote platen van Nephi, aangevuld
met vele opmerkingen. Deze platen bevatten ook Mormons
voortzetting van de geschiedenis en toevoegingen van zijn
zoon Moroni.

3. De platen van Ether, die een geschiedenis van de Jaredieten
bevatten. Deze kroniek werd samengevat door Moroni, die
er zijn eigen opmerkingen tussenvoegde en de kroniek in de
algemene geschiedenis opnam onder de titel het ‘Boek Ether’.

4. De platen van koper, die in 600 v.C. door het volk van Lehi uit
Jeruzalem waren meegebracht en ‘de vijf boeken van Mozes
bevatten, (...) en ook een kroniek der Joden vanaf het begin tot
aan de aanvang der regering van Sedekia, koning van Juda; en
ook de profetieën der heilige profeten’ (1 Nephi 5:11–13). Vele
aanhalingen uit Jesaja en andere bijbelse en niet-bijbelse profe-
ten die in het Boek van Mormon voorkomen, zijn ontleend aan
deze platen.
Het Boek van Mormon bestaat uit vijftien delen of afdelingen

die, op één na, ‘boeken’ worden genoemd en met de naam van hun
voornaamste schrijver worden aangeduid. Het eerste gedeelte —
de eerste zes boeken, tot en met Omni — is een vertaling ontleend
aan de kleine platen van Nephi. Tussen de boeken Omni en Mosiah
staat een tussenvoegsel getiteld de ‘Woorden van Mormon’.
Dit tussenvoegsel verbindt de op de kleine platen gegraveerde
kroniek met Mormons samenvatting van de grote platen.

Het grootste gedeelte, vanaf Mosiah tot en met Mormon, hoofd-
stuk 7, is een vertaling van Mormons samenvatting van de
grote platen van Nephi. Het laatste gedeelte, vanaf Mormon,
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hoofdstuk 8, tot het einde van het gehele boek, werd gegraveerd
door Moroni, de zoon van Mormon, die na de voltooiing van de
geschiedenis van het leven van zijn vader een samenvatting
maakte van de kroniek der Jaredieten (het Boek Ether geheten)
en er later die gedeelten aan toevoegde die bekend zijn als het
‘Boek Moroni’.

In of omstreeks het jaar 421 n.C. verzegelde Moroni, de laatste
van de Nephitische profeten en geschiedschrijvers, de heilige kro-
niek en verborg haar in de hoede des Heren om in de laatste dagen
te voorschijn te worden gebracht, zoals door de stem van God was
voorzegd bij monde van zijn profeten van weleer. In het jaar 1823
n.C. bezocht deze zelfde Moroni, toen een herrezen persoon, de
profeet Joseph Smith en droeg de gegraveerde platen nadien aan
hem over.

Over de Engelse uitgave: In de tekst van vorige uitgaven van het
Boek van Mormon in het Engels, zijn bij herhaling een aantal
kleine fouten voorgekomen. De huidige uitgave bevat verbeterin-
gen die gepast lijken om de tekst in overeenstemming te brengen
met manuscripten die dateren van voor de eerste druk, en met
vroege uitgaven die door de profeet Joseph Smith zijn bewerkt.
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Het eerste boek Nephi

ZIJN REGERING EN ZIJN BEDIENING

Een verslag van Lehi en zijn vrouw, Sariah, en zijn vier zoons,
(beginnende bij de oudste) Laman, Lemuël, Sam en Nephi

geheten. De Heer waarschuwt Lehi om uit het land Jeruzalem te
vertrekken, omdat hij tot het volk profeteert over hun ongerech-
tigheid en zij hem naar het leven staan. Hij reist met zijn gezin drie
dagen lang de wildernis in. Nephi keert met zijn broeders terug
naar het land Jeruzalem voor de kroniek der Joden. Het verslag
van hun lijden. Zij nemen de dochters van Ismaël tot vrouw. Zij
nemen hun gezin mee en trekken de wildernis in. Hun lijden en
ellende in de wildernis. De route van hun reis. Zij bereiken de grote
wateren. Nephi’s broeders staan tegen hem op. Hij beschaamt hen
en bouwt een schip. Zij geven de plaats de naam Overvloed. Zij
steken de grote wateren over naar het beloofde land enzovoort.
Dit is volgens het verslag van Nephi; of met andere woorden, ik,
Nephi, heb deze kroniek geschreven.

HOOFDSTUK 1

Nephi begint aan de kroniek van
zijn volk — Lehi ziet in een visioen
een vuurkolom en leest uit een boek
met profetieën — Hij looft God,
voorzegt de komst van de Messias
en profeteert de verwoesting van
Jeruzalem — Hij wordt door de
Joden vervolgd. Ongeveer 600 v.C.

IK, aNephi, ben geboren uit
bgoede couders, daarom ben

ik enigermate in al de geleerd-
heid van mijn vader donderwe-
zen; en omdat ik in de loop van
mijn dagen veel eellende heb
ondervonden, maar niettemin

in al mijn dagen ten zeerste
door de Heer ben begunstigd, ja,
omdat ik grote kennis van de
goedheid en fverborgenheden
Gods heb verkregen, daarom
schrijf ik een gkroniek van mijn
handelingen in mijn dagen.

2 Ja, ik schrijf een kroniek in de
ataal van mijn vader, die bestaat
uit de geleerdheid der Joden en
de taal der Egyptenaren.

3 En ik weet dat de kroniek die
ik schrijf awaar is; en ik schrijf
die eigenhandig; en ik schrijf die
volgens de kennis die ik bezit.

4 Want het geschiedde in het
begin van het aeerste jaar der
regering van bSedekia, koning

[1 nephi]
1 1a gs Nephi, zoon van

Lehi.
b Spr. 22:1.
c LV 68:25, 28.

gs Ouders.
d Enos 1:1;

Mos. 1:2–3.

gs Leraar, leren.
e gs Tegenspoed.
f gs Verborgenheden

van God.
g gs Schriften,

Schriftuur.
2a Mos. 1:2–4;

Mrm. 9:32–33.

3a 1 Ne. 14:30; Mos. 1:6;
Ether 5:1–3;
LV 17:6.

4a gs Chronologisch
overzicht—598 v. C.

b 2 Kron. 36:10;
Jer. 52:3–5;
Omni 1:15.
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van Juda (mijn vader Lehi had
al zijn dagen in cJeruzalem
gewoond); en in datzelfde jaar
verschenen er vele dprofeten die
tot het volk profeteerden dat
het zich moest bekeren, daar
anders de grote stad eJeruzalem
moest worden verwoest.
5 Welnu, het geschiedde dat

mijn vader aLehi terwijl hij op
weg was, tot de Heer bad ten
behoeve van zijn volk, ja, met
zijn gehele bhart.

6 En het geschiedde, terwijl hij
tot de Heer bad, dat er een
avuurkolom verscheen en vóór
hem op een rotsblok bleef rus-
ten; en hij zag en hoorde veel;
en wegens de dingen die hij zag
en hoorde, beefde en sidderde
hij ten zeerste.
7 En het geschiedde dat hij

naar zijn eigen huis in Jeruza-
lem terugkeerde; en hij wierp
zich op zijn bed, aoverstelpt
door de Geest en door de dingen
die hij had gezien.
8 En aldus door de Geest over-

stelpt, werd hij in een avisioen
weggevoerd, zodat hij zelfs de
bhemelen geopend zag en dacht
God te zien, zittende op zijn
troon, omringd door talloze
menigten engelen, en hun hou-

ding was alsof zij zongen en
hun God loofden.

9 En het geschiedde dat hij
er Een zag neerdalen uit het
midden des hemels, en hij be-
merkte dat zijn aluister die van
de middagzon overtrof.

10 En ook zag hij atwaalf an-
deren die Hem volgden, en hun
glans overtrof die van de sterren
aan het hemelgewelf.

11 En zij daalden neer en
gingen uit over het oppervlak
der aarde; en de eerste kwam
voor mijn vader staan en gaf
hem een aboek en verzocht hem
te lezen.

12 En het geschiedde dat hij al
lezende vervuld werd met de
aGeest des Heren.
13 En hij las, zeggende: Wee

u, wee u, Jeruzalem, want Ik
heb uw agruwelen gezien! Ja, en
vele dingen las mijn vader over
bJeruzalem: dat het zou worden
verwoest, en ook zijn inwoners;
velen zouden door het zwaard
omkomen en velen zouden cge-
vankelijk naar Babylon worden
weggevoerd.

14 En het geschiedde, toen
mijn vader vele grote en won-
derbare dingen had gelezen en
gezien, dat hij vele dingen tot

4c 1 Kron. 9:3.
d 2 Kon. 17:13–15;

2 Kron. 36:15–16;
Jer. 7:25–26.
gs Profeet.

e Jer. 26:18;
2 Ne. 1:4;
Hel. 8:20.

5a gs Lehi, vader van
Nephi.

b Jakobus 5:16.
6a Ex. 13:21;

Hel. 5:24, 43;

LV 29:12;
GJS 1:16.

7a Dan. 10:8;
1 Ne. 17:47;
Moz. 1:9–10;
GJS 1:20.

8a 1 Ne. 5:4.
gs Visioen.

b Ez. 1:1;
Hand. 7:55–56;
1 Ne. 11:14;
Hel. 5:45–49;
LV 137:1.

9a GJS 1:16–17.
10a gs Apostel.
11a Ez. 2:9.
12a LV 6:15.
13a 2 Kon. 24:18–20;

2 Kron. 36:14.
b 2 Kon. 23:27; 24:2;

Jer. 13:13–14;
2 Ne. 1:4.

c 2 Kon. 20:17–18;
2 Ne. 25:10;
Omni 1:15.
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de Heer uitriep, zoals: Groot en
wonderbaar zijn uw werken, o
Here God, Almachtige! Uw
troon is hoog in de hemelen,
en uw macht en goedheid en
barmhartigheid strekken zich
uit over al de bewoners der
aarde; en omdat Gij barmhartig
zijt, zult Gij niet toestaan dat
zij die atot U komen, verloren
gaan!

15 En met dergeli jke taal
sprak mijn vader bij het loven
van zijn God; want zijn ziel
verheugde zich, en zijn gehele
hart was vervuld wegens de
dingen die hij had gezien, ja,
die de Heer hem had getoond.

16 En nu maak ik, Nephi,
geen volledig verslag van de
dingen die mijn vader heeft
geschreven, want hij heeft vele
dingen geschreven die hij in
visioenen en dromen heeft
gezien; en hij heeft ook vele
dingen geschreven die hij tot
zijn kinderen heeft ageprofe-
teerd en gesproken, waarvan
ik geen volledig verslag zal
maken.

17 Doch ik zal een verslag
maken van mijn handelingen
in mijn dagen. Zie, ik maak een
asamenvatting van de bkroniek
van mijn vader op platen die
ik met mijn eigen handen heb
vervaardigd; daarom, nadat
ik de kroniek van mijn vader
heb samengevat, zal ik een

verslag maken van mijn eigen
leven.

18 Welnu, ik wil dat gij weet
dat toen de Heer mijn vader
Lehi zovele wonderbare dingen
had getoond, ja, aangaande de
averwoesting van Jeruzalem,
zie, dat hij zich onder het volk
begaf en begon te bprofeteren en
tot hen te prediken aangaande
de dingen die hij zowel had
gezien als gehoord.

19 En het geschiedde dat de
Joden hem abespotten om de
dingen die hij van hen getuigde;
want hij getuigde waarlijk van
hun goddeloosheid en hun
gruwelen; en hij getuigde dat
de dingen die hij had gezien en
gehoord, en ook de dingen die
hij in het boek had gelezen,
duidelijk op de komst van een
bMessias wezen, en ook op de
verlossing der wereld.

20 En toen de Joden die dingen
hoorden, waren zij vertoornd
op hem zoals op de profeten
van weleer, die zij hadden
auitgeworpen en gestenigd en
gedood; ja, en zij stonden ook
hem naar het leven, om hem
ervan te beroven. Maar zie, ik,
Nephi, zal u tonen dat de tedere
bbarmhartigheden des Heren
zich uitstrekken over allen die
Hij wegens hun geloof heeft
uitverkoren om hen machtig te
maken, zelfs tot de macht ter
bevrijding toe.

14a Alma 5:33–36;
3 Ne. 9:14.

16a 1 Ne. 7:1.
17a 1 Ne. 9:2–5.

b 1 Ne. 6:1–3; 19:1–6;
2 Ne. 5:29–33;
LV 10:38–46.

18a 2 Ne. 25:9–10;
LV 5:20.

b gs Profeteren,
profetie.

19a 2 Kron. 36:15–16;
Jer. 25:4;
1 Ne. 2:13; 7:14.

b gs Messias.
20a Hel. 13:24–26.

b Alma 34:38;
LV 46:15.
gs Barmhartig,
barmhartigheid.
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HOOFDSTUK 2

Lehi neemt zijn gezin mee de wil-
dernis in bij de Rode Zee — Zij
laten hun bezittingen achter —
Lehi brengt de Heer een offer en
leert zijn zoons de geboden te
onderhouden — Laman en Lemuël
morren tegen hun vader — Nephi
is gehoorzaam en bidt in geloof; de
Heer spreekt tot hem en hij wordt
gekozen om over zijn broeders te
heersen. Ongeveer 600 v.C.

Want zie, het geschiedde dat
de Heer tot mijn vader sprak,
ja, in een droom, en tot hem
zeide: Gezegend zijt gij, Lehi,
wegens de dingen die gij hebt
gedaan; en zie, omdat gij ge-
trouw zijt geweest en dit volk de
dingen hebt bekendgemaakt die
Ik u heb geboden, astaan zij u
naar het leven.
2 En het geschiedde dat de

Heer mijn vader agebood, ja,
in een bdroom, czijn gezin mee
te nemen en de wildernis in te
trekken.

3 En het geschiedde dat hij het
woord des Heren agehoorzaam
was; daarom handelde hij zoals
de Heer hem gebood.

4 En het geschiedde dat hij
de wildernis introk. En hij liet
zijn huis en zijn erfland en zijn
goud en zijn zilver en zijn
waardevolle dingen achter, en
nam niets mee, behalve zijn

gezin en voorraad en tenten, en
atrok de wildernis in.
5 En hij daalde af door de

kuststreek van de aRode Zee;
en hij trok door de wildernis in
de streek die dichter bij de Rode
Zee ligt; en hij trok door de
wildernis met zijn gezin, dat
bestond uit mijn moeder Sariah
en mijn oudere broeders, na-
melijk bLaman, Lemuël en Sam.
6 En het geschiedde, toen hij

drie dagen door de wildernis
was getrokken, dat hij zijn tent
opsloeg in een adal aan de oever
van een rivier met water.

7 En het geschiedde dat hij een
aaltaar van bstenen bouwde en
de Heer een offer bracht en de
Heer, onze God, cdank betuigde.
8 En het geschiedde dat hij

de naam van de rivier Laman
noemde, en ze mondde uit in
de Rode Zee; en het dal bevond
zich in de streek bij die monding.

9 En toen mijn vader zag dat
de wateren van de rivier uit-
mondden in de bron van de
Rode Zee, sprak hij tot Laman,
zeggende: O, dat gij gelijk deze
rivier mocht zijn, voortdurend
uitlopende in de bron aller
gerechtigheid!

10 En hij sprak ook tot Lemuël:
O, dat gij gelijk dit dal mocht
zijn, onwrikbaar en standvastig,
en onveranderlijk in het onder-
houden van de geboden des
Heren!

2 1a 1 Ne. 7:14.
2a 1 Ne. 5:8; 17:44.

b gs Droom.
c Gen. 12:1;

2 Ne. 10:20;
Ether 1:42; Abr. 2:3.

3a gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

4a 1 Ne. 10:4; 19:8.
5a 1 Ne. 16:14;

LV 17:1.
b gs Laman.

6a 1 Ne. 9:1.

7a Gen. 12:7–8; Ex. 24:4;
Abr. 2:17.

b Ex. 20:25;
Deut. 27:5–6.

c gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.
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11 Nu zeide hij dat wegens de
halsstarrigheid van Laman en
Lemuël; want zie, zij amorden
over vele dingen tegen hun
bvader, omdat hij een cman van
visioenen was en hen uit het
land Jeruzalem had geleid, om
hun erfland en hun goud en hun
zilver en hun waardevol bezit
achter te laten, en om in de
wildernis om te komen. En dat,
zo zeiden zij, had hij gedaan
wegens de dwaze inbeeldingen
van zijn hart.
12 En aldus morden Laman

en Lemuël, de oudsten zijnde,
tegen hun vader. En zij mor-
den omdat zij ageen kennis
hadden van de handelwijzen
v a n d i e G o d d i e h e n h a d
geschapen.

13 Evenmin geloofden zij dat
Jeruzalem, die grote stad, kon
worden averwoest volgens de
woorden der profeten. En zij
waren zoals de Joden in Jeruza-
lem die mijn vader naar het
leven stonden.

14 En het geschiedde dat mijn
vader in het dal Lemuël, ver-
vuld zijnde met de Geest, met
akracht tot hen sprak, totdat hun
lichaam voor hem bsidderde.
En hij beschaamde hen, zodat
zij niets tegen hem durfden in
te brengen; daarom deden zij
wat hij hun gebood.

15 En mijn vader woonde in
een tent.

16 En het geschiedde dat ik,
Nephi, zeer jong zijnde, maar
niettemin fors van gestalte, ook
een groot verlangen had om de
averborgenheden Gods te ken-
nen; daarom riep ik de Heer
aan; en zie, Hij bkwam tot mij
en cverzachtte mijn hart, zodat
ik al de woorden dgeloofde die
mijn evader had gesproken;
daarom stond ik niet tegen hem
op zoals mijn broeders.

17 En ik sprak tot Sam en
maakte hem de dingen bekend
die de Heer mij door zijn Heilige
Geest had geopenbaard. En het
geschiedde dat hij mijn woor-
den geloofde.

18 Maar zie, Laman en Lemuël
wilden niet naar mijn woorden
luisteren; en daar ik abedroefd
was wegens de verstoktheid
van hun hart, riep ik de Heer
voor hen aan.

19 En het geschiedde dat de
Heer tot mij sprak, zeggende:
Gezegend zijt gij, Nephi, we-
gens uw ageloof, want gij hebt
Mij ijverig gezocht met een
nederig hart.

20 En voor zoverre gij mijn
geboden onderhoudt, zult gij
avoorspoedig zijn en naar een
bland van belofte worden geleid;
ja, een land dat Ik voor u heb

11a 1 Ne. 17:17.
gs Morren.

b Spr. 20:20.
c 1 Ne. 5:2–4.

12a Moz. 4:6.
13a Jer. 13:14; 1 Ne. 1:13.
14a gs Macht.

b 1 Ne. 17:45.
16a gs Verborgenheden

van God.
b Ps. 8:4; Alma 17:10;

LV 5:16.
gs Openbaring.

c 1 Kon. 18:37;
Alma 5:7.

d 1 Ne. 11:5.
e gs Vader, aardse;

Profeet.

18a Alma 31:24;
3 Ne. 7:16.

19a 1 Ne. 7:12; 15:11.
20a Jozua 1:7; 1 Ne. 4:14;

Mos. 1:7.
b Deut. 33:13–16;

1 Ne. 5:5; 7:13;
Moz. 7:17–18.
gs Beloofd land.
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toebereid; ja, een land dat ver-
kieslijk is boven alle andere
landen.
21 En voor zoverre uw broe-

ders tegen u opstaan, zullen zij
avan de tegenwoordigheid des
Heren worden afgesneden.
22 En voor zoverre gij mijn

geboden onderhoudt, zult gij
als aheerser en leraar over uw
broeders worden gesteld.

23 Want zie, ten dage dat zij
tegen Mij opstaan, zal Ik hen
avervloeken, ja, met een zware
vervloeking, en zij zullen geen
macht over uw nakomelingen
hebben, tenzij ook zij tegen Mij
opstaan.
24 En indien zij tegen Mij

opstaan, zullen zij een atuchtroe-
de voor uw nakomelingen zijn,
om hen tot herinnering baan te
zetten.

HOOFDSTUK 3

Lehi’s zoons keren terug naar
Jeruzalem om de platen van koper
te verkrijgen — Laban weigert de
platen af te staan — Nephi ver-
maant zijn broeders en spoort hen
aan — Laban berooft hen van hun
bezit en tracht hen te doden — La-
man en Lemuël slaan Nephi en Sam
en worden door een engel terecht-
gewezen. Ongeveer 600–592 v.C.

En het geschiedde dat ik, Nephi,
eenmaal teruggekeerd van mijn
gesprek met de Heer, mij naar
de tent van mijn vader begaf.

2 En het geschiedde dat hij tot
mij sprak, zeggende: Zie, ik heb
een adroom gedroomd waarin
de Heer mij heeft geboden dat
gij en uw broeders naar Jeruza-
lem zullen terugkeren.

3 Want zie, Laban heeft de
kroniek der Joden en ook
een ageslachtsregister van mijn
voorvaderen, en ze zijn op
platen van koper gegraveerd.

4 Daarom heeft de Heer mij
geboden dat gij en uw broeders
naar het huis van Laban moeten
gaan en de kronieken verkrijgen
en ze hier brengen, de wilder-
nis in.

5 En nu, zie, uw broeders mor-
ren, zeggende dat het moeilijk
is wat ik van hen heb geëist;
maar zie, niet ik heb het van
hen geëist, doch het is een gebod
des Heren.

6 Welnu, ga, mijn zoon, en gij
zult door de Heer worden
begunstigd omdat gij aniet hebt
gemord.

7 En het geschiedde dat ik,
Nephi, tot mijn vader zeide: Ik
zal aheengaan en de dingen
doen die de Heer heeft geboden,
want ik weet dat de Heer
geen bgeboden aan de mensen-

21a 2 Ne. 5:20–24;
Alma 9:13–15; 38:1.

22a Gen. 37:8–11;
1 Ne. 3:29.

23a Deut. 11:28;
1 Ne. 12:22–23;
LV 41:1.

24a Jozua 23:13;

Richt. 2:22–23.
b 2 Ne. 5:25.

3 2a gs Droom.
3a 1 Ne. 5:14.
6a gs Steunen van

kerkleiders.
7a 1 Sam. 17:32;

1 Kon. 17:11–15.

gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen;
Geloof, geloven.

b gs Geboden van
God.
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kinderen geeft zonder een cweg
voor hen te bereiden, zodat zij
kunnen volbrengen wat Hij hun
gebiedt.

8 En het geschiedde, toen mijn
vader die woorden had gehoord,
dat hij buitengewoon verheugd
was, want hij wist dat ik door
de Heer was gezegend.
9 En ik, Nephi, en mijn broe-

ders gingen op reis door de
wildernis, met onze tenten,
om op te gaan naar het land
Jeruzalem.

10 En het geschiedde, toen wij
naar het land Jeruzalem waren
opgegaan, dat ik en mijn broe-
ders met elkaar overlegden.

11 En wij alootten wie van ons
bij Laban naar binnen zou gaan.
En het geschiedde dat het lot
op Laman viel; en Laman ging
het huis van Laban binnen en
sprak met hem terwijl hij in zijn
huis zat.

12 En hij verzocht Laban om
de kronieken die op de platen
van koper waren gegraveerd,
die het ageslachtsregister van
mijn vader bevatten.

13 En zie, het geschiedde dat
Laban vertoornd was en hem uit
zijn tegenwoordigheid wierp;
en hij wilde niet dat hij de kro-
nieken verkreeg. Daarom zeide
hij tot hem: Zie, gij zijt een
rover en ik zal u doden.

14 Maar Laman vluchtte uit
zijn tegenwoordigheid en ver-
telde ons de dingen die Laban

had gedaan. En wij werden
buitengewoon bedroefd, en
mijn broeders stonden op het
punt naar mijn vader in de
wildernis terug te keren.

15 Maar zie, ik zeide tot hen:
Zowaar de Heer leeft, en zowaar
wij leven, zullen wij niet naar
onze vader in de wildernis
afdalen voordat wij hebben
volbracht wat de Heer ons heeft
geboden.

16 Welnu, laten wij getrouw
zijn in het onderhouden van
de geboden des Heren; laten
wij daarom naar het aerfland
van onze vader afdalen, want
zie, hij heeft goud en zilver
en allerlei rijkdommen achter-
gelaten. En dat alles heeft hij
gedaan wegens de bgeboden
des Heren.

17 Want hij wist dat Jeruza-
lem wegens de goddeloosheid
der mensen moest worden
averwoest.
18 Want zie, zij hebben de

woorden der profeten averwor-
pen. Daarom, indien mijn vader
in het land was blijven wonen
nadat hem was bgeboden uit
het land te vluchten, zie, dan
zou hij eveneens zijn omgeko-
men. Daarom moest hij wel uit
het land vluchten.

19 En zie, het is wijsheid in het
bestel Gods dat wij die kronie-
ken averkrijgen om de taal van
onze vaderen voor onze kinde-
ren te bewaren;

7c Gen. 18:14; Fil. 4:13;
1 Ne. 17:3, 50;
LV 5:34.

11a Neh. 10:34;
Hand. 1:26.

12a 1 Ne. 3:3; 5:14.
16a 1 Ne. 2:4.

b 1 Ne. 2:2; 4:34.
17a 2 Kron. 36:16–20;

Jer. 39:1–9;

1 Ne. 1:13.
18a gs Opstand.

b 1 Ne. 16:8.
19a Omni 1:17;

Mos. 1:2–6.
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20 en ook om voor hen de
woorden te abewaren die bij
monde van alle heilige profe-
ten zijn gesproken, die hun
zijn gegeven door de Geest
en de macht Gods, vanaf het
begin der wereld tot op deze
huidige tijd.

21 En het geschiedde dat ik
mijn broeders met dergelijke
taal ertoe overreedde om ge-
trouw te zijn in het onderhou-
den van de geboden Gods.

22 En het geschiedde dat wij
naar ons erfland afdaalden, en
wij verzamelden ons agoud en
ons zilver en onze waardevolle
bezittingen.

23 En toen wij die dingen
hadden verzameld, gingen wij
wederom op naar het huis van
Laban.

24 En het geschiedde dat wij
bij Laban binnengingen en hem
verzochten ons de kronieken
te geven die op de aplaten van
koper waren gegraveerd, waar-
voor wij hem ons goud en ons
zilver en al onze waardevolle
bezittingen zouden geven.

25 En het geschiedde, toen La-
ban ons bezit zag, en dat het bui-
tengewoon groot was, dat hij het
abegeerde, zodat hij ons zelfs
uitwierp en zijn dienstknechten
zond om ons te doden, teneinde
ons bezit te bemachtigen.
26 En het geschiedde dat wij

voor de dienstknechten van
Laban vluchtten; en wij waren
gedwongen ons bezit achter

te laten, en het viel Laban in
handen.

27 En het geschiedde dat wij
de wildernis invluchtten; en
de dienstknechten van Laban
haalden ons niet in, en wij
verborgen ons in de holte van
een rots.

28 En het geschiedde dat La-
man vertoornd was op mij,
en ook op mijn vader; en even-
zo Lemuël, want hij luisterde
naar de woorden van Laman.
Daarom spraken Laman en
Lemuël vele aharde woorden
tot ons, hun jongere broeders,
en zij sloegen ons zelfs met
een stok.

29 En het geschiedde, terwijl
zij ons met een stok sloegen, zie,
dat een aengel des Heren voor
hen kwam staan, en hij sprak
tot hen, zeggende: Waarom slaat
gij uw jongere broeder met een
stok? Weet gij niet dat de Heer
hem heeft gekozen om bheerser
over u te zijn, en wel wegens
uw ongerechtigheden? Zie, gij
moet wederom naar Jeruzalem
opgaan, en de Heer zal Laban in
uw handen overgeven.

30 En toen de aengel tot ons
had gesproken, vertrok hij.

31 En toen de engel was ver-
trokken, begonnen Laman en
Lemuël wederom te amorren,
zeggende: Hoe is het mogelijk
dat de Heer Laban in onze
handen zal overgeven? Zie, hij
is een machtig man, en hij kan
over vijftig gebieden, ja, hij kan

20a gs Schriften,
Schriftuur—De
Schriften moeten
worden bewaard.

22a 1 Ne. 2:4.

24a 1 Ne. 3:3.
25a gs Begeerte, begeren,

begerig.
28a 1 Ne. 17:17–18.
29a 1 Ne. 4:3; 7:10.

gs Engelen.
b 1 Ne. 2:22.

30a 1 Ne. 16:38.
31a gs Morren.
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er zelfs vijftig doden; waarom
ons dan niet?

HOOFDSTUK 4

Nephi doodt Laban op bevel van de
Heer en verzekert zich vervolgens
van de platen van koper door mid-
del van een list — Zoram besluit
zich bij het gezin van Lehi in de
wildernis te voegen. Ongeveer
600–592 v.C.

En het geschiedde dat ik tot
mijn broeders sprak, zeggende:
Laten wij nogmaals opgaan
naar Jeruzalem, en laten wij
agetrouw zijn in het onderhou-
den van de geboden des Heren;
want zie, Hij is machtiger dan
de gehele aarde, waarom dan
niet bmachtiger dan Laban en
zijn vijftig, ja, of zelfs dan zijn
tienduizenden?
2 Laten wij daarom opgaan;

laten wij asterk zijn, gelijk
bMozes; want hij sprak waarlijk
tot de wateren van de Rode
cZee en die scheidden zich her-
en derwaarts, en onze vaderen,
die uit gevangenschap kwamen,
trokken erdoorheen op droge
grond, en de legers van Farao
achtervolgden hen en verdron-
ken in de wateren van de Rode
Zee.

3 Welnu, zie, gij weet dat dit
waar is; en gij weet ook dat een
aengel tot u heeft gesproken;
hoe kunt gij dan nog twijfelen?

Laten wij opgaan; de Heer kan
ons bevrijden gelijk onze vade-
ren, en Laban vernietigen gelijk
de Egyptenaren.

4 Welnu, toen ik die woorden
had gesproken, waren zij nog
steeds verbolgen en bleven zij
morren; niettemin volgden zij
mij tot wij de muren van Jeru-
zalem hadden bereikt.

5 En het was des nachts; en ik
liet hen zich buiten de muren
verbergen. En toen zij zich
hadden verborgen, sloop ik,
Nephi, de stad in en ging op
weg naar het huis van Laban.

6 En ik werd adoor de Geest
geleid, bvan tevoren niet weten-
de wat ik moest doen.

7 Niettemin ging ik verder
en toen ik het huis van Laban
naderde, zag ik een man, en
hij was vóór mij op de grond
gevallen, want hij was dronken
van de wijn.

8 En toen ik bij hem kwam,
merkte ik dat het Laban was.

9 En ik zag zijn azwaard en
trok het uit de schede; en het
gevest was van zuiver goud en
de makelij ervan was buitenge-
woon fraai, en ik zag dat de
kling van het zwaard van het
edelste staal was.

10 En het geschiedde dat de
Geest er bij mij op aaandrong
Laban te doden; maar ik zeide
in mijn hart: Nooit te eniger tijd
heb ik het bloed van een mens
vergoten. En ik deinsde terug

4 1a gs Geloof, geloven;
Moed, moedig.

b 1 Ne. 7:11–12.
2a Deut. 11:8.

b gs Moz.

c Ex. 14:21;
1 Ne. 17:26;
Mos. 7:19.

3a 1 Ne. 3:29–31; 7:10.
6a gs Heilige Geest;

Inspiratie,
inspireren.

b Hebr. 11:8.
9a 2 Ne. 5:14; LV 17:1.

10a Alma 14:11.
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en wilde dat ik hem niet be-
hoefde te doden.
11 En wederom zeide de

Geest tot mij: Zie, de aHeer
heeft hem in uw handen over-
geleverd. Ja, en ik wist ook dat
hij had getracht mij van het
leven te beroven; ja, en dat hij
niet wilde luisteren naar de
geboden des Heren; en ook had
hij zich ons bezit btoegeëigend.
12 En het geschiedde dat de

Geest wederom tot mij zeide:
Dood hem, want de Heer heeft
hem in uw handen overgeleverd;

13 zie, de Heer adoodt de bgod-
delozen om zijn rechtvaardige
doeleinden te vervullen. Het is
cbeter dat één mens omkomt
dan dat een natie in ongeloof
verkommert en verloren gaat.

14 Welnu, toen ik, Nephi, die
woorden hoorde, herinnerde ik
mij de woorden des Heren die
Hij in de wildernis tot mij
had gesproken, zeggende: aVoor
zoverre uw nageslacht mijn
bgeboden onderhoudt, zal het
cvoorspoedig zijn in het dland
van belofte.

15 Ja, en tevens bedacht ik
dat zij de geboden des Heren
volgens de wet van Mozes niet
konden onderhouden, tenzij zij
de wet hadden.

16 En ik wist ook dat de awet
op de platen van koper was
gegraveerd.

17 En voorts wist ik dat de

Heer Laban in mijn handen had
overgeleverd om deze reden:
dat ik de kronieken zou verkrij-
gen volgens zijn geboden.

18 Daarom gehoorzaamde ik
de stem des Geestes, vatte Laban
bij zijn hoofdhaar en sloeg hem
het hoofd af met zijn eigen
azwaard.
19 En toen ik hem het hoofd

had afgeslagen met zijn eigen
zwaard, nam ik de klederen
van Laban en trok die zelf aan;
ja, alles; en ik omgordde mijn
lendenen met zijn harnas.

20 En toen ik dat had gedaan,
begaf ik mij naar de schatkamer
van Laban. En terwijl ik mij
naar de schatkamer van Laban
begaf , zie , daar zag ik de
adienstknecht van Laban die de
sleutels van de schatkamer
had. En ik gebood hem met de
stem van Laban mij naar de
schatkamer te vergezellen.

21 En hij veronderstelde dat ik
zijn meester, Laban, was, want
hij zag de klederen en ook het
zwaard dat om mijn lendenen
was gegord.

22 En hij sprak tot mij over de
oudsten der Joden, want hij
wist dat zijn meester, Laban,
die avond bij hen was geweest.

23 En ik sprak tot hem alsof
het Laban was geweest.

24 En ik zeide hem ook dat ik
de graveersels, die zich op de
aplaten van koper bevonden,

11a 1 Sam. 17:41–49.
b 1 Ne. 3:26.

13a 1 Ne. 17:33–38;
LV 98:31–32.

b gs Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.

c Alma 30:47.
14a Omni 1:6;

Mos. 2:22;
Ether 2:7–12.

b gs Geboden van God.
c 1 Ne. 2:20.
d 1 Ne. 17:13–14;

Jakob 2:12.
16a gs Wet van Mozes.
18a 1 Sam. 17:51.
20a 2 Ne. 1:30.
24a 1 Ne. 3:12, 19–24;

5:10–22.
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naar mijn oudere broeders
moest brengen, die buiten de
muren waren.
25 En tevens gebood ik hem

mij te volgen.
26 En hij, veronderstellende

dat ik over de broeders der kerk
sprak en dat ik werkelijk die
Laban was die ik had gedood,
welnu, daarom volgde hij mij.

27 En hij sprak vele malen tot
mij over de oudsten der Joden,
terwijl ik mij naar mijn broe-
ders begaf die buiten de muren
waren.

28 En het geschiedde dat La-
man, toen hij mij zag, uitermate
bang werd, en ook Lemuël en
Sam. En zij vluchtten van mij
weg, want zij dachten dat ik
Laban was en dat hij mij had
gedood en ook hun het leven
wilde benemen.

29 En het geschiedde dat ik hen
nariep en dat zij mij hoorden,
waarop zij hun vlucht staakten.

30 En het geschiedde, toen de
dienstknecht van Laban mijn
broeders zag, dat hij begon te
beven en op het punt stond van
mij weg te vluchten en terug te
keren naar de stad Jeruzalem.

31 En daar ik, Nephi, fors van
gestalte was en ook veel akracht
van de Heer had ontvangen,
greep ik de dienstknecht van
Laban en hield hem vast, opdat
hij niet zou vluchten.
32 En het geschiedde dat ik met

hem sprak en zeide, dat indien
hij naar mijn woorden luisterde,

zowaar de Heer leeft, en zowaar
ik leef, ja, dat indien hij naar
onze woorden luisterde, wij zijn
leven zouden sparen.

33 En ik sprak tot hem en
zeide, ja, zelfs onder aede, dat hij
niet behoefde te vrezen, dat hij
een vrij man zou zijn zoals wij
indien hij met ons wilde afda-
len de wildernis in.

34 En ook sprak ik tot hem,
zeggende: Stellig heeft de Heer
ons ageboden dit te doen; en
moeten wij niet nauwgezet
zijn in het onderhouden van de
geboden des Heren? Welnu,
indien gij bereid zijt in de wil-
dernis af te dalen naar mijn
vader, zult gi j bi j ons een
woonplaats hebben.

35 En het geschiedde dat
aZoram moed vatte dankzij de
woorden die ik had gesproken.
Zoram nu was de naam van de
dienstknecht; en hij beloofde in
de wildernis af te dalen naar
onze vader. Ja, en hij bezwoer
ons ook vanaf die tijd bij ons te
blijven.

36 Nu verlangden wij dat hij
bij ons zou blijven en wel om
deze reden: dat de Joden niets
zouden weten van onze vlucht
de wildernis in, opdat zij ons
niet zouden achtervolgen en
vernietigen.

37 En het geschiedde, toen
Zoram ons een aeed had gezwo-
ren, dat onze vrees aangaande
hem verdween.

38 En het geschiedde dat wij

31a Mos. 9:17;
Alma 56:56.

33a gs Eed.
34a 1 Ne. 2:2; 3:16.

35a 1 Ne. 16:7;
2 Ne. 5:5–6.
gs Zoram,
Zoramieten.

37a Jozua 9:1–21;
Pred. 5:4.
gs Eed.
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de platen van koper meenamen,
en ook de dienstknecht van
Laban, en de wildernis introk-
ken en naar de tent van onze
vader reisden.

HOOFDSTUK 5

Sariah maakt Lehi verwijten —
Beiden zijn verheugd over de terug-
keer van hun zoons — Zij offeren
offers — De platen van koper be-
vatten geschriften van Mozes en de
profeten — Volgens die platen is
Lehi een afstammeling van Jozef—
Lehi profeteert over zijn nageslacht
en het behoud van de platen. Onge-
veer 600–592 v.C.

En het geschiedde, toen wij in
de wildernis waren afgedaald
naar onze vader, zie, dat hij met
vreugde was vervuld, en ook
mijn moeder aSariah was bui-
tengewoon verblijd, want zij
had waarlijk om ons getreurd.

2 Want zij had verondersteld
dat wij in de wildernis waren
omgekomen; en ook had zij mijn
vader verwijten gemaakt door
hem te zeggen dat hij een man
van visioenen was, zeggende:
Zie, gij hebt ons uit ons erfland
weggevoerd, en mijn zoons zijn
niet meer, en wij komen om in
de wildernis.

3 En met dergelijke taal had
mijn moeder mijn vader verwij-
ten gemaakt.
4 En het geschiedde dat mijn

vader tot haar sprak, zeggende:

Ik weet dat ik een aman van
visioenen ben, want indien ik
de dingen Gods niet in een
bvisioen had gezien, zou ik de
goedheid Gods niet hebben
gekend, doch in Jeruzalem zijn
gebleven en met mijn broeders
zijn omgekomen.

5 Maar zie, ik heb een aland
van belofte gekregen en in die
dingen verheug ik mij; ja, en ik
bweet dat de Heer mijn zoons
uit de handen van Laban zal
bevrijden en hen bij ons in de
wildernis zal terugbrengen.

6 En met dergelijke taal troostte
mijn vader Lehi mijn moeder
Sariah aangaande ons, terwijl
wij door de wildernis optrokken
naar het land Jeruzalem om de
kroniek der Joden te verkrijgen.

7 En toen wij bij de tent van
mijn vader waren teruggekeerd,
zie, toen was hun vreugde over-
vloedig en mijn moeder was
getroost.

8 En zij sprak, zeggende: Nu
weet ik zeker dat de Heer mijn
echtgenoot heeft ageboden de
wildernis in te vluchten; ja, en
ik weet ook zeker dat de Heer
mijn zoons heeft beschermd en
hen uit de handen van Laban
heeft bevrijd en hun macht heeft
gegeven, waardoor zij konden
bvolbrengen wat de Heer hun
had geboden. En met dergelijke
taal sprak zij.

9 En het geschiedde dat zij zich
buitengewoon verheugden en
de Heer aofferande en brandof-

5 1a gs Sariah.
4a 1 Ne. 2:11.

b 1 Ne. 1:8–13.
gs Visioen.

5a 1 Ne. 2:20; 18:8, 22–23.
gs Beloofd land.

b gs Geloof, geloven.
8a 1 Ne. 2:2.

b 1 Ne. 3:7.
9a Mos. 2:3;

3 Ne. 9:19–20.
gs Wet van Mozes.
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fers offerden; en zij bdankten
de God Israëls.

10 En toen zij de God Israëls
hadden gedankt, nam mijn
vader Lehi de kronieken die op
de aplaten van koper waren
gegraveerd en onderzocht ze
vanaf het begin.
11 En hij bemerkte dat ze de

vijf aboeken van Mozes bevat-
ten, die een verslag gaven van
de schepping der wereld, en
ook van Adam en Eva, die onze
eerste ouders waren;
12 en ook een akroniek der

Joden vanaf het begin tot aan
de aanvang der regering van
Sedekia, koning van Juda;

13 en ook de profetieën der
heilige profeten vanaf het be-
gin tot aan de aanvang der
regering van aSedekia; en te-
vens talrijke profetieën die
gesproken zijn bij monde van
bJeremia.

14 En het geschiedde dat mijn
vader Lehi op de aplaten van
koper ook een geslachtsregis-
ter van zijn vaderen aantrof;
daardoor wist hij dat hij een
afstammeling van bJozef was; ja,
dezelfde Jozef die de zoon van
cJakob was, die dnaar Egypte
was verkocht, en die door de
hand des Heren was ebewaard,
opdat hij zijn vader Jakob en

diens gehele huis voor de hon-
gerdood zou bewaren.

15 En zij waren ook auit ge-
vangenschap en uit het land
Egypte geleid door diezelfde
God die hen had bewaard.

16 En aldus ontdekte mijn
vader Lehi het geslachtsregister
van zijn vaderen. En ook Laban
was een afstammeling van
aJozef; daarom hadden hij en
zijn vaderen de kronieken bij-
gehouden.

17 En toen nu mijn vader al
die dingen zag, werd hij ver-
vuld met de Geest en begon
aangaande zijn nageslacht te
profeteren —
18 dat deze platen van koper

zouden uitgaan naar alle natiën,
geslachten, talen en volken die
tot zijn nageslacht behoorden.

19 Daarom, zeide hij, zouden
deze platen van koper animmer
vergaan; noch zouden zij door
de tijd verder hun glans ver-
liezen. En hij profeteerde vele
dingen aangaande zijn nage-
slacht.

20 En het geschiedde dat ik en
mijn vader tot dusver de gebo-
den hadden onderhouden waar-
mee de Heer ons had geboden.

21 En wij hadden de kronieken
verkregen, hetgeen de Heer ons
had geboden, en ze onderzocht

9b gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

10a 1 Ne. 4:24, 38; 13:23.
gs Platen van Koper.

11a 1 Ne. 19:23.
gs Pentateuch.

12a 1 Kron. 9:1.
gs Schriften,
Schriftuur.

13a 2 Kon. 24:18;
Jer. 37:1.

b Ezra 1:1;
Jer. 36:17–32;
1 Ne. 7:14; Hel. 8:20.

14a 1 Ne. 3:3, 12.
gs Platen van koper.

b 2 Ne. 3:4; Alma 10:3.
gs Jozef, zoon van
Jakob.

c gs Jakob, zoon van
Isaak.

d Gen. 37:29–36.
e Gen. 45:4–5.

15a Ex. 13:17–18;
Amos 3:1–2;
1 Ne. 17:23–31;
LV 103:16–18; 136:22.

16a 1 Ne. 6:2.
19a Alma 37:4–5.
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en bevonden dat ze begerens-
waardig waren; ja, zelfs van
grote awaarde voor ons, omdat
wij daardoor bde geboden des
Heren voor onze kinderen kon-
den bewaren.
22 Daarom was het wijsheid

in het bestel des Heren dat wij
ze met ons meenamen op onze
reis door de wildernis op weg
naar het land van belofte.

HOOFDSTUK 6

Nephi schrijft over de dingen
Gods — Nephi’s doel is de men-
sen te overreden om tot de God
van Abraham te komen en te wor-
den gered. Ongeveer 600–592 v.C.

En nu maak ik, Nephi, geen
melding van het geslachtsre-
gister van mijn vaderen in adit
gedeelte van mijn kroniek;
evenmin zal ik er te eniger tijd
hierna melding van maken op
deze bplaten waar ik nu op
schrijf, want het is opgenomen
in de kroniek die door mijn
cvader is bijgehouden; daarom
neem ik het niet op in dit werk.
2 Want het is mij voldoende te

zeggen dat wij afstammelingen
van aJozef zijn.

3 En ik acht het niet belangrijk
om in bijzonderheden een vol-
ledig verslag te geven van alle
dingen van mijn vader, want ze
kunnen niet op adeze platen
worden geschreven, daar ik de

ruimte verlang om te kunnen
schrijven over de dingen Gods.

4 Want mijn gehele oogmerk
is de mensen ertoe te abewegen
btot de God van Abraham, en
de God van Isaak, en de God
van Jakob te komen en te wor-
den gered.

5 Daarom schrijf ik niet de
dingen die voor de awereld
aangenaam zijn, maar wél de
dingen die aangenaam zijn voor
God en voor hen die niet van
de wereld zijn.

6 Daarom zal ik mijn nage-
slacht gebieden deze platen niet
te vullen met dingen die voor
de mensenkinderen niet van
waarde zijn.

HOOFDSTUK 7

Lehi’s zoons keren terug naar
Jeruzalem en nodigen Ismaël en
zijn huisgezin uit hen op hun reis te
vergezellen — Laman en anderen
komen in opstand — Nephi spoort
zijn broeders aan geloof in de Heer
te hebben — Zij binden hem met
koorden vast en beramen zijn ver-
nietiging — Hij wordt bevrijd door
de kracht van het geloof — Zijn
broeders vragen om vergeving —
Lehi en zijn groep brengen offe-
rande en brandoffers. Ongeveer
600–592 v.C.

En nu wil ik dat gij weet dat
toen mijn vader Lehi zijn apro-
fetieën over zijn nageslacht had

21a gs Schriften,
Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

b 2 Ne. 25:26.
6 1a 2 Ne. 4:14–15.

b 1 Ne. 9:2.

c 1 Ne. 1:16–17;
19:1–6.

2a 1 Ne. 5:14–16.
3a Jakob 7:27;

Jarom 1:2, 14;
Omni 1:30.

4a Joh. 20:30–31. Zie het
titelblad van het
Boek van Mormon.

b 2 Ne. 9:41, 45, 51.
5a 1 Tess. 2:4; WvM. 1:4.

7 1a 1 Ne. 5:17–19.
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beëindigd, het geschiedde dat
de Heer wederom tot hem
sprak, zeggende dat het niet
goed voor hem, Lehi, was dat
hij alleen zijn eigen gezin zou
meenemen de wildernis in,
maar dat zijn zoons bdochters
tot cvrouw moesten nemen om
voor de Heer nageslacht te ver-
wekken in het land van belofte.
2 En het geschiedde dat de

Heer hem a gebood dat ik,
Nephi, en mijn broeders we-
derom naar het land Jeruzalem
zouden terugkeren en Ismaël
en zijn gezin meebrengen, afda-
lend de wildernis in.

3 En het geschiedde dat ik,
Nephi, samen met mijn broe-
ders, awederom de wildernis
inging om naar Jeruzalem op te
gaan.

4 En het geschiedde dat wij op-
gingen naar het huis van Ismaël
en genade vonden in de ogen
van Ismaël, zodat wij de woor-
den des Heren tot hem spraken.
5 En het geschiedde dat de

Heer het hart van Ismaël ver-
zachtte, en ook zijn huisgezin,
zodat zij met ons meereisden,
afdalend de wildernis in, naar
de tent van onze vader.

6 En het geschiedde, toen wij
door de wildernis reisden, zie,
dat Laman en Lemuël, en twee
van de dochters van Ismaël, en
de twee azoons van Ismaël met
hun gezin, tegen ons opstonden;
ja, tegen mij, Nephi, en Sam, en

hun vader Ismaël en zijn vrouw
en zijn drie overige dochters.

7 En het geschiedde in die op-
stand dat zij wilden terugkeren
naar het land Jeruzalem.

8 En nu sprak ik, Nephi, tot
hen, omdat ik abedroefd was
wegens de verstoktheid van hun
hart, ja, namelijk tot Laman en
Lemuël, zeggende: Zie, gij zijt
mijn oudere broeders, en hoe
komt het dat uw hart zo ver-
stokt is en uw verstand zo ver-
blind dat het voor u nodig is
dat ik, uw jongere broeder, tot
u spreek, ja, en u het voorbeeld
geef?

9 Hoe komt het dat gij niet
naar het woord des Heren hebt
geluisterd?

10 Hoe komt het dat gij aver-
geten zijt dat gij een engel des
Heren hebt gezien?

11 Ja, en hoe komt het dat gij
vergeten zijt welke grote dingen
de Heer voor ons heeft gedaan
door ons uit de handen van
Laban te abevrijden, en ook ons
in staat te stellen de kroniek te
verkrijgen?

12 Ja, en hoe komt het dat gij
vergeten zijt dat de Heer in
staat is alle adingen volgens zijn
wil te doen voor de mensenkin-
deren, indien zij bgeloof in Hem
oefenen? Daarom, laten wij
Hem getrouw zijn.

13 En indien wij Hem getrouw
zijn, zullen wij het aland van
belofte verkrijgen; en gij zult te

1b 1 Ne. 16:7.
c gs Huwelijk, huwen.

2a 1 Ne. 16:7–8.
3a 1 Ne. 3:2–3.
6a 2 Ne. 4:10.

8a Alma 31:2;
Moz. 7:41.

10a Deut. 4:9;
1 Ne. 3:29; 4:3.

11a 1 Ne. 4.

12a 1 Ne. 17:50;
Alma 26:12.

b 1 Ne. 3:7; 15:11.
13a 1 Ne. 2:20.

gs Beloofd land.
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zijner tijd weten dat het woord
des Heren aangaande de bver-
woesting van Jeruzalem zal
worden vervuld; want alles wat
de Heer aangaande de verwoes-
ting van Jeruzalem heeft gespro-
ken, moet worden vervuld.

14 Want zie, de Geest des
Heren houdt weldra op op hen
in te werken; want zie, zij heb-
ben ade profeten verworpen, en
bJeremia in de gevangenis ge-
worpen. En zij hebben getracht
mijn vader van het cleven te
beroven, waardoor zij hem uit
het land hebben verdreven.

15 Welnu, zie, ik zeg u dat
indien gij naar Jeruzalem te-
rugkeert, gij samen met hen
zult omkomen. En nu, gaat op
naar dat land indien gij dat ver-
kiest, maar houdt de woorden
die ik tot u spreek in gedach-
ten, dat indien gij gaat, ook
gij zult omkomen, want aldus
dringt de Geest des Heren mij
te spreken.

16 En het geschiedde, toen ik,
Nephi, die woorden tot mijn
broeders had gesproken, dat
zij vertoornd op mij waren. En
het geschiedde dat zi j mij
vastgrepen, want zie, zij waren
buitengewoon verbolgen, en
zij abonden mij met koorden
vast — want zij trachtten mij
van het leven te beroven —
teneinde mij in de wildernis
achter te laten om door wilde
dieren te worden verslonden.

17 Maar het geschiedde dat ik
tot de Heer bad, zeggende: O
Heer, wil mij, naar mijn geloof
in U, uit de handen van mijn
broeders bevrijden; ja, geef mij
kracht dat ik adeze banden
waarmee ik ben gebonden, mag
verbreken.

18 En het geschiedde, toen ik
die woorden had gezegd, zie,
dat de banden van mijn handen
en voeten werden losgemaakt,
en ik stond voor mijn broeders
en sprak wederom tot hen.

19 En het geschiedde dat zij
wederom vertoornd op mij
waren en aanstalten maakten
mij vast te grijpen; maar zie,
een van de adochters van Ismaël,
ja, en ook haar moeder, en een
van de zoons van Ismaël, pleit-
ten bij mijn broeders, zodat zij
hun hart verzachtten; en zij
trachtten niet langer mij van het
leven te beroven.

20 En het geschiedde dat zij
bedroefd waren over hun god-
deloosheid, zodat zij zich voor
mij neerbogen en mij smeekten
hun te willen vergeven wat zij
mij hadden aangedaan.

21 En het geschiedde dat ik
hun oprecht avergeving schonk
voor alles wat zij hadden ge-
daan, en ik spoorde hen aan tot
de Heer, hun God, om verge-
ving te bidden. En het ge-
schiedde dat zij aldus deden.
En toen zij tot de Heer hadden
gebeden, trokken wij wederom

13b 2 Kon. 25:1–21;
2 Ne. 6:8; 25:10;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.

14a Ez. 5:6;

1 Ne. 1:18–20; 2:13.
gs Opstand.

b Jer. 37:15–21.
c 1 Ne. 2:1.

16a 1 Ne. 18:11–15.

17a Alma 14:26–28.
19a 1 Ne. 16:7.
21a gs Vergeven.
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verder op onze reis naar de tent
van onze vader.
22 En het geschiedde dat wij

naar de tent van onze vader
afdaalden. En toen ik en mijn
broeders en het gehele huis van
Ismaël naar de tent van mijn
vader waren afgedaald, adank-
ten zij de Heer, hun God; en zij
offerden Hem bofferande en
brandoffers.

HOOFDSTUK 8

Lehi ziet een visioen van de boom
des levens — Hij neemt van de
vrucht ervan en wil dat zijn gezin
dat ook doet — Hij ziet een roede
van ijzer, een eng en smal pad en
de misten van duisternis die de
mensen omhullen — Sariah, Nephi
en Sam nemen van de vrucht,
maar Laman en Lemuël weigeren.
Ongeveer 600–592 v.C.

En het geschiedde dat wij aller-
lei zaden van iedere soort had-
den verzameld, zowel zaden van
iedere soort graan, alsook za-
den van iedere soort vruchten.

2 En het geschiedde, terwijl
mijn vader in de wildernis ver-
toefde, dat hij tot ons sprak, zeg-
gende: Zie, ik heb een adroom
gedroomd; of met andere woor-
den, ik heb een bvisioen gezien.

3 En zie, wegens hetgeen ik heb
gezien, heb ik reden mij in de
Heer te verheugen over aNephi

en tevens over Sam; want ik heb
reden te veronderstellen dat zij,
en ook velen van hun nage-
slacht, zullen worden gered.

4 Maar zie, aLaman en Lemuël,
voor u vrees ik ten zeerste; want
zie, ik meende in mijn droom
een donkere en sombere wilder-
nis te zien.

5 En het geschiedde dat ik een
man zag, en hij was gekleed in
een wit agewaad; en hij kwam
voor mij staan.

6 En het geschiedde dat hij tot
mij sprak en mij verzocht hem
te volgen.

7 En het geschiedde, terwijl ik
hem volgde, dat ik zag dat ik
mij in een donkere en sombere
woestenij bevond.

8 En toen ik urenlang in
de duisternis was voortgegaan,
begon ik de Heer te bidden dat
Hij abarmhartig jegens mij zou
zijn, naar de grootheid van zijn
tedere barmhartigheden.

9 En het geschiedde, nadat ik
tot de Heer had gebeden, dat ik
een grote en uitgestrekte avlakte
zag.

10 En het geschiedde dat ik een
aboom zag, waarvan de bvrucht
begerenswaardig was om ie-
mand gelukkig te maken.

11 En het geschiedde dat ik
erheen ging en van de avrucht
daarvan nam; en ik bemerkte
dat ze zeer zoet was, zoeter dan
alles wat ik ooit had geproefd.

22a gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

b 1 Ne. 5:9.
8 2a gs Droom;

Openbaring.
b 1 Ne. 10:17.

gs Visioen.
3a 1 Ne. 8:14–18.
4a 1 Ne. 8:35–36.
5a GJS 1:30–32.
8a gs Barmhartig,

barmhartigheid.
9a Matt. 13:38.

10a Gen. 2:9;
Op. 2:7; 22:2;
1 Ne. 11:4, 8–25.
gs Boom des Levens.

b Alma 32:41–43.
11a Alma 5:34.
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Ja, en ik zag dat de vrucht daar-
van wit was en alle bwitheid
die ik ooit had gezien, overtrof.
12 En toen ik van de vrucht

daarvan nam, vervulde zij mijn
ziel met een buitengewoon
grote avreugde; daarom begon
ik ernaar te bverlangen dat mijn
gezin er ook van zou nemen;
want ik wist dat ze cboven alle
andere vruchten begerenswaar-
dig was.

13 En toen ik om mij heen
keek of ik misschien ook mijn
gezin kon ontdekken, zag ik
een arivier met water; en deze
stroomde voort, en was vlak bij
de boom waarvan ik de vrucht
nam.

14 En ik keek om te zien waar
ze vandaan kwam; en ik zag de
bron ervan even verderop; en
bij die bron zag ik uw moeder
Sariah en Sam en Nephi; en zij
stonden daar alsof zij niet wis-
ten waarheen zij zouden gaan.

15 En het geschiedde dat ik
hen wenkte; en tevens zeide ik
hun met luide stem dat zij bij
mij moesten komen en nemen
van de vrucht die begerens-
waardig was boven alle andere
vruchten.

16 En het geschiedde dat zij bij
mij kwamen en ook van de
vrucht namen.

17 En het geschiedde dat ik
verlangde dat ook Laman en
Lemuël zouden komen en van
de vrucht nemen; daarom richt-

te ik mijn blik naar de bron van
de rivier in de hoop hen te zien.

18 En het geschiedde dat ik
hen zag, maar zij wilden aniet
bij mij komen en van de vrucht
nemen.

19 En ik zag een aroede van
ijzer, en deze liep langs de oever
van de rivier en voerde naar de
boom waar ik bij stond.

20 En ik zag ook een aeng en
smal pad dat langs de roede
van ijzer liep tot aan de boom
waar ik bij stond; en het voerde
ook langs de bron van de rivier
naar een grote en uitgestrekte
bvlakte, die als het ware een
wereld was.

21 En ik zag talloze menigten
mensen, van wie er zich velen
naar voren drongen om het
apad te bereiken dat voerde
naar de boom waar ik bij stond.

22 En het geschiedde dat zij
naar voren kwamen en het pad
betraden dat naar de boom
voerde.

23 En het geschiedde dat er een
amist van duisternis opsteeg,
ja, een buitengewoon dichte
mist van duisternis, waardoor
zij die zich op het pad hadden
begeven hun weg kwijtraakten,
zodat zij afdwaalden en verlo-
ren gingen.

24 En het geschiedde dat ik
anderen naar voren zag dringen,
en zij kwamen en grepen het
uiteinde van de roede van ijzer
vast; en zij drongen naar voren

11b 1 Ne. 11:8.
12a gs Vreugde.

b Alma 36:24.
c 1 Ne. 15:36.

13a 1 Ne. 12:16–18;
15:26–29.

18a 2 Ne. 5:20–25.
19a Ps. 2:9;

Op. 12:5;
bjs, Op. 19:15;
1 Ne. 8:30; 11:25;
15:23–24.

20a Matt. 7:14;
2 Ne. 31:17–20.

b Matt. 13:38.
21a gs Wijze.
23a 1 Ne. 12:17; 15:24.
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door de mist van duisternis
heen, zich vastklampende aan
de roede van ijzer, totdat zij
tevoorschijn kwamen en van de
avrucht van de boom namen.
25 En toen zij van de vrucht

van de boom hadden genomen,
keken zij om zich heen alsof zij
zich aschaamden.

26 En ook ik keek om mij heen
en zag aan de overkant van de
rivier met water een groot en
aruim gebouw; en het stond als
het ware in de lucht, hoog
boven de aarde.
27 En het was vol mensen, zo-

wel oude als jonge, zowel man-
nen als vrouwen; en hun wijze
van kleden was buitengewoon
fraai; en zij maakten aspottende
gebaren en wezen met hun
vinger naar hen die de vrucht
hadden bereikt en ervan namen.

28 En toen zij van de vrucht
hadden ageproefd, bschaamden
zij zich wegens hen die de spot
met hen dreven; en zij cge-
raakten op verboden paden en
gingen verloren.

29 En nu vermeld ik, Nephi,
niet aalle woorden van mijn
vader.
30 Maar, om kort van schrijven

te zijn, zie, hij zag andere me-
nigten naar voren dringen; en zij
kwamen en grepen het uiteinde
van de aroede van ijzer vast; en
zij drongen naar voren, zich
voortdurend vasthoudende aan

de roede van ijzer, totdat zij
tevoorschijn kwamen en neer-
vielen en van de vrucht van de
boom namen.

31 En hij zag ook andere
amenigten die tastend hun weg
zochten naar dat grote en ruime
gebouw.

32 En het geschiedde dat velen
verdronken in de diepten van
de arivier; en velen verdwenen
uit zijn gezicht, dwalende op
vreemde wegen.

33 En de menigte die dat
vreemde gebouw binnenging,
was groot. En toen zij dat
gebouw waren binnengegaan,
wezen zij aspottend met de
vinger naar mij en naar hen die
ook van de vrucht namen; maar
wij sloegen geen acht op hen.

34 Dit zijn de woorden van
mijn vader: Want allen die
aacht op hen sloegen, waren
afgevallen.

35 En aLaman en Lemuël na-
men niet van de vrucht, zeide
mijn vader.

36 En het geschiedde, nadat
mijn vader alle woorden over
zijn droom of visioen had ge-
sproken — en het waren er
vele — dat hi j ons zeide,
wegens de dingen die hij in een
visioen had gezien, ten zeerste
t e v r e z e n v o o r L a m a n e n
Lemuël; ja, hij vreesde dat zij uit
de tegenwoordigheid des Heren
zouden worden geworpen.

24a 1 Ne. 8:10–12.
25a Rom. 1:16;

2 Tim. 1:8;
Alma 46:21;
Mrm. 8:38.

26a 1 Ne. 11:35–36; 12:18.
27a gs Hoogmoed.

28a 2 Pet. 2:19–22.
b Marc. 4:14–20; 8:38;

Luc. 8:11–15;
Joh. 12:42–43.

c gs Afval.
29a 1 Ne. 1:16–17.
30a 1 Ne. 15:23–24.

31a Matt. 7:13.
32a 1 Ne. 15:26–29.
33a gs Vervolgen,

vervolging.
34a Ex. 23:2.
35a 1 Ne. 8:17–18;

2 Ne. 5:19–24.
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37 En hij spoorde hen toen
met alle gevoeligheid van een
tedere aouder aan naar zijn
woorden te luisteren, opdat de
Heer hun misschien barmhartig
zou zijn en hen niet zou ver-
werpen; ja, mijn vader predikte
tot hen.

38 En toen hij tot hen had ge-
predikt, en hun ook aangaande
vele dingen had geprofeteerd,
verzocht hij hun de geboden
des Heren te onderhouden; en
hij hield op tot hen te spreken.

HOOFDSTUK 9

Nephi vervaardigt twee stel kro-
nieken — Beide worden de platen
van Nephi genoemd — De grote
platen bevatten een wereldlijke
geschiedenis; de kleine handelen
voornamelijk over heilige zaken.
Ongeveer 600–592 v.C.

En al deze dingen zag en hoorde
en sprak mijn vader terwijl hij
in een tent woonde in het adal
Lemuël, en nog zeer veel andere
dingen die niet op deze platen
kunnen worden geschreven.

2 En nu, zoals ik heb gezegd
over deze platen, zie, het zijn
niet de platen waarop ik een
volledig verslag van de geschie-
denis van mijn volk maak; want
de aplaten waarop ik een volle-
dig verslag van mijn volk maak,
heb ik de naam Nephi gegeven;
daarom worden ze de platen

van Nephi genoemd, naar mijn
eigen naam; en ook deze platen
worden de platen van Nephi
genoemd.

3 Toch heb ik een gebod des
Heren ontvangen dat ik deze
platen moet maken, met het bij-
zondere adoel dat er een verslag
van de bbediening onder mijn
volk zou worden gegraveerd.

4 Op de andere platen moet
een verslag worden gegraveerd
van de regering der koningen,
en de oorlogen en twisten onder
mijn volk; daarom gaan deze
platen voor het grootste deel
over de bediening; en de aande-
re platen gaan voor het grootste
deel over de regering der konin-
gen en de oorlogen en twisten
onder mijn volk.

5 Daarom heeft de Heer mij
geboden deze platen te maken
met een awijs doel in zijn bestel,
welk doel ik niet ken.

6 Maar de Heer aweet alle
dingen vanaf het begin; daarom
bereidt Hij een weg om al zijn
werken onder de mensenkinde-
ren tot stand te brengen; want
zie, Hij heeft alle bmacht tot het
vervullen van al zijn woorden.
En zo is het. Amen.

HOOFDSTUK 10

Lehi voorspelt dat de Babyloniërs
de Joden gevangen zullen nemen
— Hij maakt de komst van een

37a gs Gezin; Ouders.
9 1a 1 Ne. 2:4–6, 8,

14–15; 16:6.
2a 1 Ne. 19:2, 4;

Jakob 3:13–14;
WvM. 1:2–11;

LV 10:38–40.
gs Platen.

3a LV 3:19.
b 1 Ne. 6:3.

4a Jakob 1:2–4;
WvM. 1:10.

5a 1 Ne. 19:3; WvM. 1:7;
Alma 37:2, 12, 14.

6a 2 Ne. 9:20; LV 38:2;
Moz. 1:6, 35.
gs Alwetend.

b Matt. 28:18.
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Messias, een Heiland, een Verlos-
ser bekend onder de Joden — Lehi
spreekt ook over de komst van
iemand die het Lam Gods zal do-
pen — Lehi kondigt de dood en de
opstanding van de Messias aan —
Hij vergelijkt de verstrooiing en
de vergadering van Israël met een
olijfboom — Nephi spreekt over
de Zoon van God, de gave van de
Heilige Geest en de noodzaak van
rechtvaardigheid. Ongeveer 600–
592 v.C.

En nu ga ik, Nephi, ertoe over
op adeze platen een verslag te
maken van mijn handelingen
en mijn regering en bediening;
welnu, om met mijn verslag
voort te gaan, moet ik een en
ander zeggen over de dingen
van mijn vader, en ook van
mijn broeders.

2 Want zie, het geschiedde,
nadat mijn vader zijn woorden
over zijn adroom had beëindigd
en hen ook tot alle ijver had
aangespoord, dat hij tot hen
sprak over de Joden —

3 dat zij, wanneer zij zouden
zijn vernietigd, namelijk die
grote stad aJeruzalem, en velen
bgevankelijk naar cBabylon zou-
den zijn weggevoerd, in de
bestemde tijd des Heren zouden
dterugkeren, ja, uit ballingschap
worden teruggebracht; en nadat

zij uit ballingschap zouden zijn
teruggebracht, zouden zij hun
erfland wederom bezitten.

4 Ja, namelijk azeshonderd jaar
vanaf het t i jds t ip waarop
mijn vader Jeruzalem had ver-
laten, zou de Here God een
bprofeet onder de Joden doen
opstaan — ja, een cMessias,
of met andere woorden, een
Heiland der wereld.

5 En tevens sprak hij over de
profeten: hoe een groot aantal
had agetuigd van deze dingen
met betrekking tot die Messias
van wie hij had gesproken,
ofwel die Verlosser der wereld.

6 Welnu, het ganse mensdom
verkeerde in een verloren en
agevallen staat, en zou voor eeu-
wig zo blijven, tenzij het zich
op die Verlosser verliet.

7 En hij sprak ook over een
aprofeet die vóór de Messias
zou komen om de weg des
Heren te bereiden —

8 ja, hij zou uitgaan en roepen
in de woestijn: aBereidt de weg
des Heren en maakt zijn paden
recht; want er staat Eén in uw
midden, die gij niet kent; en Hij
is machtiger dan ik, die niet
waardig ben zijn schoenriem
los te maken. En mijn vader
sprak veel hierover.

9 En mijn vader zeide dat hij
in aBetabara zou dopen, aan de

10 1a 1 Ne. 9:1–5; 19:1–6;
Jakob 1:1–4.

2a 1 Ne. 8.
3a Ester 2:6; 2 Ne. 6:8;

Hel. 8:20–21.
b 2 Ne. 25:10.

gs Chronologisch
overzicht—587 v.C.

c Ez. 24:2; 1 Ne. 1:13;

Omni 1:15.
d Jer. 29:10;

2 Ne. 6:8–9.
4a 1 Ne. 19:8;

2 Ne. 25:19; 3 Ne. 1:1.
b 1 Ne. 22:20–21.
c gs Messias.

5a Jakob 7:11;
Mos. 13:33;

Hel. 8:19–24;
3 Ne. 20:23–24.

6a gs Val van Adam
en Eva.

7a 1 Ne. 11:27;
2 Ne. 31:4.

8a Jes. 40:3;
Matt. 3:1–3.

9a Joh. 1:28.
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overkant van de Jordaan; en hij
zeide ook dat hij met water zou
bdopen; dat hij zelfs de Messias
met water zou dopen.
10 En wanneer hij de Messias

met water had gedoopt, zou
hij zien en getuigen dat hij het
aLam Gods had gedoopt, dat
de zonden der wereld zou
wegnemen.
11 En het geschiedde, nadat

mijn vader deze woorden had
gesproken, dat hij tot mijn broe-
ders sprak over het evangelie
dat onder de Joden zou worden
gepredikt, en ook over de aver-
kommering der Joden in bonge-
loof. En nadat zij de cMessias
hadden gedood, die zou komen,
en nadat Hij was gedood, zou
Hij duit de doden opstaan en
Zich door de eHeilige Geest aan
de andere volken openbaren.

12 Ja, mijn vader sprak veel
over de andere volken, en ook
over het huis Israëls, dat het
zou worden vergeleken met een
aolijfboom, waarvan de takken
zouden worden afgebroken en
bverstrooid over het gehele op-
pervlak der aarde.
13 Daarom, zeide hij, moesten

wij wel in eendracht naar het
aland van belofte worden geleid,
ter vervulling van het woord
des Heren dat wij zouden wor-

den verstrooid over het gehele
oppervlak der aarde.

14 En nadat het huis Israëls
was verstrooid, zou het weder-
om worden abijeenvergaderd; of
kortom, nadat de bandere vol-
ken de volheid van het evange-
lie hadden ontvangen, zouden
de natuurlijke takken van de
colijfboom, ofwel de overblijf-
selen van het huis Israëls, erop
worden geënt, ofwel tot de
kennis komen aangaande de
ware Messias, hun Heer en hun
Verlosser.

15 En met dergelijke taal pro-
feteerde en sprak mijn vader
tot mijn broeders, en nog veel
meer dingen die ik niet in dit
boek schrijf; want ik heb zovele
ervan als ik raadzaam achtte in
mijn aandere boek geschreven.

16 En al die dingen, waarover
ik heb gesproken, werden ge-
daan terwijl mijn vader in een
tent woonde in het dal Lemuël.

17 En het geschiedde, nadat
ik, Nephi, alle awoorden van
mijn vader had gehoord betref-
fende de dingen die hij in een
bvisioen had gezien, en ook de
dingen die hij sprak door de
macht van de Heilige Geest,
welke macht hij ontving door
geloof in de Zoon Gods — en
de Zoon Gods was de cMessias

9b gs Johannes de
Doper.

10a gs Lam Gods.
11a Jakob 4:14–18.

b Mrm. 5:14.
c gs Jezus Christus;

Kruisiging.
d gs Opstanding.
e gs Heilige Geest.

12a Gen. 49:22–26;
1 Ne. 15:12;

2 Ne. 3:4–5;
Jakob 5; 6:1–7.
gs Olijfboom;
Wijngaard des
Heren.

b 1 Ne. 22:3–8.
gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

13a 1 Ne. 2:20.
gs Beloofd land.

14a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

b 1 Ne. 13:42; LV 14:10.
c Jakob 5:8, 52,

54, 60, 68.
15a 1 Ne. 1:16–17.
17a Enos 1:3;

Alma 36:17.
b 1 Ne. 8:2.
c gs Messias.
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die komen zou — dat ik, Nephi,
eveneens verlangde die dingen
te zien en te horen en te weten
door de macht van de Heilige
Geest, die de dgave Gods is aan
allen die Hem eijverig zoeken,
zowel in tijden van fweleer als in
de tijd dat Hij Zich aan de men-
senkinderen zal openbaren.

18 Want Hij is adezelfde giste-
ren, heden en voor eeuwig; en
de weg is vanaf de grondleg-
ging der wereld voor al le
mensen bereid, indien zij zich
bekeren en tot Hem komen.
19 Want hij die ijverig zoekt,

zal vinden; en de averborgen-
heden Gods zullen hun door de
macht van de bHeilige Geest
worden ontvouwd, zowel in
deze tijd als in tijden van weleer,
en zowel in tijden van weleer als
in toekomstige tijden; daarom is
de cgang des Heren één eeuwige
ronde.
20 Bedenk daarom, o mens:

voor al uw handelingen zult gij
in het agericht worden gedaagd.
21 Daarom, indien gij ernaar

hebt gestreefd goddeloosheid
te bedrijven in de dagen van uw
aproeftijd, dan wordt gij bonrein
bevonden voor de rechterstoel
Gods; en niets wat onrein is,
kan bij God wonen; daarom
moet gij voor eeuwig worden
verworpen.

22 En de Heilige Geest mach-
tigt mij deze dingen te zeggen
en ze niet achterwege te laten.

HOOFDSTUK 11

Nephi ziet de Geest des Heren;
hem wordt in een visioen de boom
des levens getoond — Hij ziet de
moeder van Gods Zoon en hoort
van Gods goedgunstigheid — Hij
ziet de doop, de bediening en
de kruisiging van het Lam Gods
— Hij ziet eveneens de roeping
en de bediening van de twaalf
apostelen van het Lam. Ongeveer
600–592 v.C.

En het geschiedde, nadat ik had
verlangd de dingen te weten
die mijn vader had gezien, en
omdat ik geloofde dat de Heer
bij machte was ze aan mij be-
kend te maken, dat ik, terwijl ik
in mijn hart aoverlegde, in de
Geest des Heren werd bwegge-
voerd, ja, naar een zeer hoge
cberg, die ik nooit eerder had
gezien en waarop ik nooit eer-
der mijn voet had gezet.

2 En de Geest zeide tot mij:
Zie, wat verlangt gij?

3 En ik zeide: Ik verlang de
dingen te aanschouwen die
mijn vader heeft agezien.
4 En de Geest zeide tot mij:

Gelooft gij dat uw vader de

17d gs Heilige Geest.
e Mro. 10:4–5, 7, 19.
f LV 20:26.

18a Hebr. 13:8; Mrm. 9:9;
LV 20:12.
gs God, Godheid.

19a gs Verborgenheden
van God.

b gs Heilige Geest.

c Alma 7:20;
LV 3:2; 35:1.

20a Pred. 12:14;
2 Ne. 9:46.
gs Oordeel, laatste.

21a Alma 34:32–35.
b 1 Kor. 6:9–10;

3 Ne. 27:19;
LV 76:50–62;

Moz. 6:57.
11 1a LV 76:19.

gs Overwegen.
b 2 Kor. 12:1–4;

Op. 21:10;
2 Ne. 4:25;
Moz. 1:1.

c Deut. 10:1; Ether 3:1.
3a 1 Ne. 8:2–34.
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aboom zag waarover hij heeft
gesproken?
5 En ik zeide: Ja, Gij weet dat

ik alle woorden van mijn vader
ageloof.
6 En toen ik die woorden had

gezegd, riep de Geest met luider
stem, zeggende: Hosanna de
Heer, de allerhoogste God; want
Hij is God over de gehele aaarde,
ja, zelfs boven alles. En geze-
gend zijt gij, Nephi, omdat gij
in de Zoon van de allerhoogste
God bgelooft; daarom zult gij
de dingen aanschouwen die gij
hebt verlangd.

7 En zie, dit zal u ten ateken
worden gegeven: nadat gij de
boom hebt gezien die de vrucht
droeg die uw vader heeft ge-
proefd, zult gij ook een mens uit
de hemel zien neerdalen, en van
Hem zult gij ooggetuige zijn; en
nadat gij ooggetuige van Hem
zijt geweest, zult gij bgetuigen
dat het de Zoon Gods is.
8 En het geschiedde dat de

Geest tot mij zeide: Kijk! En ik
keek en zag een boom; en hij
was als de aboom die mijn vader
had gezien; en de schoonheid
ervan ging alle schoonheid
verre te boven; en de bwitheid
ervan overtrof de witheid van
versgevallen sneeuw.

9 En het geschiedde, nadat ik
de boom had gezien, dat ik tot
de Geest zeide: Ik zie dat Gij

mij de boom hebt getoond die
akostbaar is boven alles.
10 En Hij zeide tot mij: Wat

verlangt gij?
11 En ik zeide tot Hem: De

abetekenis ervan te kennen —
want ik sprak tot Hem zoals
een mens spreekt, want ik zag
dat Hij in de bgedaante van een
mens was; maar toch wist ik
dat het de Geest des Heren was;
en Hij sprak tot mij zoals de ene
mens tot de andere spreekt.

12 En het geschiedde dat Hij
tot mij zeide: Kijk! En ik keek
met de bedoeling Hem aan te
kijken, maar ik zag Hem niet,
want Hij was uit mijn tegen-
woordigheid heengegaan.

13 En het geschiedde dat ik
keek en de grote stad Jeruzalem
zag, en ook andere steden. En
ik zag de stad Nazaret; en in
de stad aNazaret zag ik een
bmaagd, en zij was buitenge-
woon lieftallig en blank.

14 En het geschiedde dat ik de
ahemelen geopend zag; en een
engel daalde neer en stond
voor mij; en hij zeide tot mij:
Nephi, wat ziet gij?

15 En ik zeide tot hem: Een
maagd, zeer schoon en lieftalli-
ger dan alle andere maagden.

16 En hij zeide tot mij: Kent gij
de goedgunstigheid Gods?

17 En ik zeide tot hem: Ik weet
dat Hij zijn kinderen liefheeft;

4a 1 Ne. 8:10–12;
15:21–22.

5a 1 Ne. 2:16.
6a Ex. 9:29; 2 Ne. 29:7;

3 Ne. 11:14;
Moz. 6:44.

b gs Geloof, geloven.

7a gs Teken.
b gs Getuigenis.

8a 1 Ne. 8:10.
b 1 Ne. 8:11.

9a 1 Ne. 11:22–25.
11a Gen. 40:8.

b Ether 3:15–16.

13a Matt. 2:23.
b Luc. 1:26–27;

Alma 7:10.
gs Maria, moeder
van Jezus.

14a Ez. 1:1;
1 Ne. 1:8.
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toch ken ik niet de betekenis
van alle dingen.
18 En hij zeide tot mij: Zie, de

amaagd die gij aanschouwt, is
de bmoeder van de Zoon Gods,
naar het vlees.

19 En het geschiedde dat ik
zag dat zij in de Geest werd
weggevoerd; en nadat zij enige
tijd in de aGeest weggevoerd
was geweest, sprak de engel tot
mij, zeggende: Kijk!

20 En ik keek en zag wederom
de maagd, een akind in haar
armen dragende.
21 En de engel zeide tot mij: Zie

het aLam Gods, ja, namelijk de
bZoon van de eeuwige cVader!
Kent gij de betekenis van de
dboom die uw vader zag?
22 En ik antwoordde hem,

zeggende: Ja, het is de aliefde
Gods, die zich alom uitstort in
het hart der mensenkinderen;
daarom is zij boven alles het
begerenswaardigst.
23 En hij sprak tot mij, zeg-

gende: Ja, en het avreugdevolst
voor de ziel.

24 En nadat hij die woorden
had gezegd, zeide hij tot mij:
Kijk! En ik keek en zag de Zoon
Gods auitgaan onder de men-
senkinderen; en ik zag velen
aan zijn voeten neervallen en
Hem aanbidden.

25 En het geschiedde dat ik
zag dat de aroede van ijzer die
mijn vader had gezien, het
woord Gods was, dat voerde
naar de bron van b levende
wateren, ofwel naar de cboom
des levens, welke wateren een
zinnebeeld zijn van de liefde
Gods; en ik zag ook dat de
boom des levens een zinnebeeld
was van de liefde Gods.

26 En wederom zeide de engel
tot mij: Kijk, en zie de agoed-
gunstigheid Gods!

27 En ik keek en azag de Ver-
losser der wereld, van wie mijn
vader had gesproken; en ik zag
ook de bprofeet die de weg voor
Hem uit zou bereiden. En het
Lam Gods ging heen en werd
door hem cgedoopt; en nadat Hij
was gedoopt, zag ik de hemelen
geopend, en de Heilige Geest
uit de hemel neerdalen en op
Hem rusten in de gedaante van
een dduif.

28 En ik zag dat Hij uitging en
de mensen met amacht en grote
heerlijkheid diende; en de me-
nigten waren bijeengekomen om
Hem te horen; en ik zag dat zij
Hem uit hun midden wierpen.

29 En ik zag ook atwaalf ande-
ren Hem volgen. En het ge-
schiedde dat zij in de Geest
werden weggevoerd van voor

18a Jes. 7:14;
Luc. 1:34–35.

b Mos. 3:8.
19a Matt. 1:20.
20a Luc. 2:16.
21a gs Lam Gods.

b gs Jezus Christus.
c gs God, Godheid—

God de Vader.
d 1 Ne. 8:10;

Alma 5:62.
gs Boom des Levens.

22a gs Liefde.
23a gs Vreugde.
24a Luc. 4:14–21.
25a 1 Ne. 8:19.

b gs Levend water.
c Gen. 2:9;

Alma 32:40–41;
Moz. 4:28, 31.

26a 1 Ne. 11:16–33.
27a 2 Ne. 25:13.

b Matt. 11:10;
1 Ne. 10:7–10;
2 Ne. 31:4.

c gs Doop, dopen.
d gs Duif, teken van de.

28a LV 138:25–26.
29a gs Apostel.
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mijn aangezicht, en ik zag
hen niet.
30 En het geschiedde dat de

engel wederom tot mij sprak,
zeggende: Kijk! En ik keek, en
ik zag de hemelen wederom
geopend, en ik zag aengelen op
de mensenkinderen neerdalen;
en zij dienden hen.
31 En hij sprak wederom tot

mij, zeggende: Kijk! En ik keek,
en ik zag het Lam Gods uitgaan
onder de mensenkinderen. En ik
zag menigten mensen die ziek
waren en die werden gekweld
door allerlei kwalen en door
aduivels en bonreine geesten;
en de engel sprak en toonde mij
al die dingen. En zij werden
cgenezen door de macht van
het Lam Gods; en de duivels en
onreine geesten werden uitge-
worpen.

32 En het geschiedde dat de
engel wederom tot mij sprak,
zeggende: Kijk! En ik keek en
zag het Lam Gods, en dat Hij
door het volk werd gegrepen;
ja, de Zoon van de eeuwige God
werd door de wereld averoor-
deeld; en ik zag en getuig ervan.

33 En ik, Nephi, zag dat Hij
aan het akruis werd verhoogd
en voor de zonden der wereld
werd bgedood.

34 En nadat Hij was gedood,
zag ik de menigten der aarde,
dat zij waren verzameld om
tegen de apostelen van het Lam

te strijden, want aldus werden
de twaalf door de engel des
Heren genoemd.

35 En de menigte der aarde
was verzameld; en ik zag dat
zij zich bevonden in een groot
en ruim agebouw, gelijk aan het
gebouw dat mijn vader had
gezien. En de engel des Heren
sprak wederom tot mij, zeg-
gende: Zie de wereld en haar
wijsheid; ja, zie, het huis Israëls
heeft zich verzameld om tegen
de twaalf apostelen van het
Lam te strijden.

36 En het geschiedde dat ik
zag en getuig dat het grote en
ruime gebouw de ahoogmoed
der wereld was; en het viel,
en zijn val was buitengewoon
groot. En de engel des Heren
sprak wederom tot mij, zeg-
gende: Aldus zal de ondergang
zijn van alle natiën, geslachten,
talen en volken die tegen de
twaalf apostelen van het Lam
strijden.

HOOFDSTUK 12

Nephi ziet in een visioen het land
van belofte; de rechtvaardigheid,
ongerechtigheid en ondergang van
de inwoners; de komst van het
Lam Gods onder hen; hoe de twaalf
discipelen en de twaalf apostelen
Israël zullen richten; en de weerzin-
wekkende en walgelijke toestand

30a gs Engelen.
31a Marc. 5:15–20;

Mos. 3:5–7.
gs Duivel.

b gs Geest—Boze
geesten.

c gs Genezen,
genezingen.

32a Marc. 15:17–20.
33a Joh. 19:16–19;

Mos. 3:9–10;
3 Ne. 27:14.

gs Kruis.
b gs Verzoenen,

verzoening.
35a 1 Ne. 8:26; 12:18.
36a gs Hoogmoed.
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van hen die in ongeloof verkom-
meren. Ongeveer 600–592 v.C.

En het geschiedde dat de engel
tot mij zeide: Kijk, en zie uw
nageslacht, en ook het nage-
slacht van uw broeders. En ik
keek en zag het aland van belof-
te; en ik zag menigten mensen,
ja, als het ware zo talrijk als het
zand der zee.

2 En het geschiedde dat ik
menigten verzameld zag om
slag te leveren, de een tegen de
ander; en ik zag aoorlogen en
geruchten van oorlogen en grote
slachtingen met het zwaard
onder mijn volk.

3 En het geschiedde dat ik
vele geslachten heen zag gaan,
zoals dat gaat bij oorlogen en
twisten in het land; en ik zag
vele steden, ja, zovele zelfs dat
ik ze niet telde.

4 En het geschiedde dat ik een
amist van bduisternis zag op het
oppervlak van het land van
belofte; en ik zag bliksemschich-
ten, en ik hoorde donderslagen
en aardbevingen en allerlei
rumoer; en ik zag de aarde en
de rotsen splijten; en ik zag
bergen in stukken vallen; en ik
zag de vlakten der aarde open-
breken; en ik zag vele steden
cverzinken; en ik zag vele door
vuur afbranden; en ik zag vele
ter aarde storten ten gevolge
van haar beven.

5 En het geschiedde, nadat ik
die dingen had gezien, dat ik
de adamp van duisternis van
het oppervlak der aarde zag
optrekken; en zie, ik zag me-
nigten die niet waren omgeko-
men ten gevolge van de grote
en verschrikkelijke oordelen des
Heren.

6 En ik zag de hemelen ge-
opend en het aLam Gods uit de
hemel neerdalen; en Hij kwam
neer en toonde Zich aan hen.

7 En ik zag ook en getuig dat
de Heilige Geest op atwaalf
anderen viel; en zij werden
van Godswege geordend en
gekozen.

8 En de engel sprak tot mij,
zeggende: Zie de twaalf disci-
pelen van het Lam, die zijn
gekozen om uw nageslacht te
dienen.

9 En hij zeide tot mij: Gij her-
innert u de atwaalf apostelen
van het Lam? Zie, zij zijn het
die de twaalf stammen Israëls
zullen brichten; daarom zullen
de twaalf dienaren uit uw
nageslacht door hen worden
gericht, want gij zijt van het
huis Israëls.

10 En deze atwaalf dienaren
die gij ziet, zullen uw nageslacht
richten. En zie, zij zijn voor
eeuwig rechtvaardig; want door
hun geloof in het Lam Gods
zijn hun bklederen wit gemaakt
in zijn bloed.

12 1a gs Beloofd land.
2a Enos 1:24;

Mrm. 8:7–8.
gs Oorlog.

4a Hel. 14:20–28.
b 1 Ne. 19:10.
c 3 Ne. 8:14.

5a 3 Ne. 8:20; 10:9.
6a 2 Ne. 26:1, 9;

3 Ne. 11:3–17.
7a 3 Ne. 12:1; 19:12–13.
9a Luc. 6:13.

b Matt. 19:28;
LV 29:12.

gs Oordeel, laatste.
10a 3 Ne. 27:27;

Mrm. 3:18–19.
b Op. 7:14;

Alma 5:21–27;
13:11–13;
3 Ne. 27:19–20.
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11 En de engel zeide tot mij:
Kijk! En ik keek en zag adrie
geslachten in rechtvaardigheid
heengaan; en hun klederen
waren wit gelijk het Lam Gods.
En de engel zeide tot mij: Dezen
zijn wit gemaakt in het bloed
van het Lam door hun geloof in
Hem.

12 En ik, Nephi, zag ook velen
van het avierde geslacht die in
rechtvaardigheid heengingen.

13 En het geschiedde dat ik de
menigten der aarde verzameld
zag.

14 En de engel zeide tot mij:
Zie uw nageslacht, en ook het
nageslacht van uw broeders.

15 En het geschiedde dat ik
keek en het volk van mijn nage-
slacht in menigten verzameld
zag ategen het nageslacht van
mijn broeders; en zij waren
verzameld om slag te leveren.

16 En de engel sprak tot mij,
zeggende: Zie de bron van avuil
water die uw vader heeft gezien;
ja, namelijk de brivier waarvan
hij heeft gesproken; en de
diepten daarvan zijn de diepten
der chel.
17 En de amisten van duisternis

zijn de verzoekingen van de
duivel die de ogen van de
mensenkinderen bverblinden en
hun hart verstokken en hen
wegvoeren naar cbrede wegen,

zodat zij omkomen en verloren
gaan.

18 En het grote en ruime
agebouw dat uw vader heeft
gezien, is de ijdele binbeelding
en de choogmoed der mensen-
kinderen. En een grote en ver-
schrikkelijke dafgrond scheidt
hen; ja, namelijk het woord der
egerechtigheid van de eeuwige
God, en van de Messias, die het
Lam Gods is, van wie de Heilige
Geest getuigt vanaf het begin
der wereld tot op deze tijd, en
vanaf deze tijd en voor eeuwig.

19 En terwijl de engel deze
woorden sprak, keek ik en zag
dat het nageslacht van mijn
broeders streed tegen mijn na-
geslacht, naar het woord van
de engel; en wegens de hoog-
moed van mijn nageslacht, en
de averzoekingen van de duivel,
zag ik dat het nageslacht van
mijn broeders bhet volk van mijn
nageslacht overweldigde.

20 En het geschiedde dat ik
keek en zag dat het volk van het
nageslacht van mijn broeders
mijn nageslacht had overwel-
digd; en zi j g ingen uit in
menigten over het oppervlak
van het land.

21 En ik zag hen in menigten
verzameld; en ik zag aoorlogen
en geruchten van oorlogen
onder hen; en in oorlogen en

11a 2 Ne. 26:9–10;
3 Ne. 27:30–32.

12a Alma 45:10–12;
Hel. 13:5, 9–10;
3 Ne. 27:32;
4 Ne. 1:14–27.

15a Mrm. 6.
16a gs Vuil, vuiligheid.

b 1 Ne. 8:13; 15:26–29.

c gs Hel.
17a 1 Ne. 8:23; 15:24;

LV 10:20–32.
b gs Afval.
c Matt. 7:13–14.

18a 1 Ne. 8:26; 11:35–36.
b Jer. 7:24.
c gs Hoogmoed.
d Luc. 16:26;

1 Ne. 15:28–30.
e gs Gerechtigheid.

19a gs Verzoeken,
verzoeking.

b Jarom 1:10;
WvM. 1:1–2.

21a Mrm. 8:8;
Mro. 1:2.
gs Oorlog.
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geruchten van oorlogen zag ik
vele geslachten heengaan.
22 En de engel zeide tot mij:

Zie, dezen zullen ain ongeloof
verkommeren.

23 En het geschiedde dat ik
zag dat zij, nadat zij in onge-
loof waren verkommerd, een
adonker en weerzinwekkend
en bwalgelijk volk werden, vol
cluiheid en allerlei gruwelen.

HOOFDSTUK 13

Nephi ziet in een visioen de kerk
van de duivel gevestigd onder de
andere volken; de ontdekking en
kolonisatie van Amerika; het verlies
van vele duidelijke en waardevolle
delen van de Bijbel; de daaruit
voortvloeiende afval van de andere
volken; de herstelling van het
evangelie; het tevoorschijn komen
van Schriftuur voor de laatste
dagen; en de opbouw van Zion.
Ongeveer 600–592 v.C.

En het geschiedde dat de engel
tot mij sprak, zeggende: Kijk!
En ik keek en zag vele natiën en
koninkrijken.

2 En de engel zeide tot mij:
Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie
vele natiën en koninkrijken.

3 En hij zeide tot mij: Dat zijn
de natiën en koninkrijken van
de andere volken.

4 En het geschiedde dat ik
onder de natiën van de aandere

volken de oprichting van een
bgrote kerk zag.

5 En de engel zeide tot mij: Zie
de oprichting van een kerk die
boven alle andere kerken zeer
gruwelijk is, die ade heiligen
Gods doodt, ja, en hen foltert
en aan banden legt en hen
onder een bjuk van ijzer brengt
en hen in gevangenschap voert.

6 En het geschiedde dat ik die
agrote en gruwelijke kerk zag;
en ik zag de bduivel, en dat hij
daar de grondlegger van was.

7 En ik zag ook agoud en zilver
en zijde en scharlaken en ge-
tweernd fijn linnen, en allerlei
kostbare kledij; en ik zag vele
lichtekooien.

8 En de engel sprak tot mij,
zeggende: Zie, het goud en het
zilver en de zijde en het scharla-
ken en het getweernd fijn linnen
en de kostbare kledij en de lich-
tekooien zijn de abegeerten van
die grote en gruwelijke kerk.

9 En ook voor de lof der we-
reld avernietigen zij de heiligen
Gods en voeren hen in gevan-
genschap.

10 En het geschiedde dat ik
keek en vele wateren zag; en
deze scheidden de andere vol-
ken van het nageslacht van
mijn broeders.

11 En het geschiedde dat de
engel tot mij zeide: Zie, de ver-
bolgenheid Gods rust op het
nageslacht van uw broeders.

22a 1 Ne. 15:13;
2 Ne. 26:15.

23a 2 Ne. 26:33.
b 2 Ne. 5:20–25.
c gs Lui, luiheid.

13 4a gs Andere volken.
b 1 Ne. 13:26, 34;

14:3, 9–17.
5a Op. 17:3–6;

1 Ne. 14:13.
b Jer. 28:10–14.

6a LV 88:94.
gs Duivel—De kerk
van de duivel.

b 1 Ne. 22:22–23.
7a Mrm. 8:36–38.
8a Op. 18:10–24;

Mrm. 8:35–38.
9a Op. 13:4–7.
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12 En ik keek en zag een man
onder de andere volken, die
door de vele wateren van het
nageslacht van mijn broeders
was gescheiden; en ik zag de
aGeest Gods, en dat Hij neer-
daalde en op de man inwerkte;
en hij ging uit op de vele wate-
ren, ja, naar het nageslacht van
mijn broeders dat zich in het
beloofde land bevond.
13 En het geschiedde dat ik de

Geest Gods zag, en dat Hij in-
werkte op nog anderen onder
de andere volken; en zij bega-
ven zich uit gevangenschap op
de vele wateren.

14 En het geschiedde dat ik
vele amenigten van de andere
volken in het bland van belofte
zag; en ik zag de verbolgen-
heid Gods, en dat die op het
nageslacht van mijn broeders
rustte; en zij werden voor de
andere volken uit cverstrooid
en geslagen.

15 En ik zag de Geest des
Heren, en dat Hij op de andere
volken rustte, en zij waren
voorspoedig en verkregen het
aland als hun erfdeel; en ik zag
dat zij blank waren en buiten-
gewoon schoon en bbekoorlijk,
gelijk mijn volk voordat zij
werden cgedood.

16 En het geschiedde dat ik,
Nephi, zag dat de andere volken
die uit gevangenschap waren

gekomen, zich voor het aange-
zicht des Heren verootmoedig-
den; en de macht des Heren
was met ahen.
17 En ik zag dat hun moeder-

volken op de wateren waren
verzameld, en ook op het land,
om tegen hen te strijden.

18 En ik zag dat de macht
Gods met hen was, en ook dat
de verbolgenheid Gods op allen
was die waren verzameld om
tegen hen te strijden.

19 En ik, Nephi, zag dat de
andere volken die uit hun ge-
vangenschap waren gekomen,
door de macht Gods uit de
handen van alle andere natiën
werden abevrijd.
20 En het geschiedde dat ik,

Nephi, zag dat zij voorspoedig
waren in het land; en ik zag een
aboek, en het werd onder hen
verspreid.

21 En de engel zeide tot mij:
Kent gij de betekenis van het
boek?

22 En ik zeide tot hem: Die
ken ik niet.

23 En hij zeide: Zie, het komt
voort uit de mond van een Jood.
En ik, Nephi, zag het; en hij
zeide tot mij: Het aboek dat gij
ziet, is een bkroniek der cJoden,
die de verbonden des Heren
bevat die Hij met het huis Israëls
heeft gesloten; en tevens bevat
het vele profetieën der heilige

12a gs Inspiratie,
inspireren.

14a 2 Ne. 1:11;
Mrm. 5:19–20.

b gs Beloofd land.
c 1 Ne. 22:7–8.

gs Israël—De
verstrooiing

van Israël.
15a 2 Ne. 10:19.

b 2 Ne. 5:21.
c Mrm. 6:17–22.

16a LV 101:80.
19a 2 Ne. 10:10–14;

3 Ne. 21:4;
Ether 2:12.

20a 1 Ne. 14:23.
23a 1 Ne. 13:38;

2 Ne. 29:4–12.
b gs Schriften,

Schriftuur.
c 2 Ne. 3:12.
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profeten; en het is een kroniek
zoals de graveersels op de dpla-
ten van koper, behalve dat het
er niet zovele zijn; niettemin
bevatten zij de verbonden des
Heren die Hij met het huis
Israëls heeft gesloten; daarom
zijn zij van grote waarde voor
de andere volken.

24 En de engel des Heren zeide
tot mij: Gij hebt gezien dat het
boek uit de mond van een Jood
is voortgekomen; en toen het uit
de mond van een Jood voort-
kwam, bevatte het de volheid
van het evangelie des Heren,
van wie de twaalf apostelen
getuigen; en zij getuigen vol-
gens de waarheid die in het
Lam Gods is.

25 Welnu, deze dingen gaan
in zuiverheid uit van de aJoden
naar de bandere volken, volgens
de waarheid die in God is.

26 En nadat zij door de hand
van de twaalf apostelen van
het Lam zijn uitgegaan van de
Joden anaar de andere volken,
ziet gij de oprichting van die
bgrote en gruwelijke ckerk die
boven alle andere kerken het
gruwelijkst is; want zie, zij heb-
ben uit het evangelie van het
Lam vele delen dweggenomen
die eduidelijk en uitermate
waardevol zijn; en ook vele
verbonden des Heren hebben zij
weggenomen.

27 En dat alles hebben zij
gedaan met de bedoeling de

rechte wegen des Heren te ver-
draaien, de ogen der mensen-
kinderen te verblinden en hun
hart te verstokken.

28 Daarom ziet gij dat er, wan-
neer het boek door de handen
van de grote en gruwelijke kerk
is uitgegaan, vele duidelijke en
waardevolle dingen zijn weg-
genomen uit het boek, dat het
boek is van het Lam Gods.

29 En wanneer die duidelijke
en waardevolle dingen zijn
weggenomen, gaat het uit naar
alle natiën van de andere vol-
ken; en wanneer het uitgaat
naar alle natiën van de andere
volken, ja, zelfs over de vele
wateren die gij hebt gezien met
de andere volken die uit gevan-
genschap kwamen, ziet gij —
wegens de vele duidelijke en
waardevolle dingen die uit het
boek zijn weggenomen, die
duidelijk te begrijpen waren
voor de mensenkinderen vol-
gens de duidelijkheid die in het
Lam Gods is — dat, wegens
die dingen die uit het evangelie
van het Lam zijn weggenomen,
buitengewoon velen struike-
len, ja, zodat Satan grote macht
over hen heeft.

30 Niettemin ziet gij dat de
andere volken die uit gevan-
genschap zijn gekomen, en
door de macht Gods boven alle
andere natiën zijn verhoogd op
het oppervlak van het land dat
boven alle andere landen ver-

23d 1 Ne. 5:10–13.
25a 2 Ne. 29:4–6;

LV 3:16.
gs Joden.

b gs Andere volken.

26a Matt. 21:43.
b 1 Ne. 13:4–6;

14:3, 9–17.
c gs Afval—Afval van

de vroegchristelijke

kerk.
d Mrm. 8:33;

Moz. 1:41.
e 1 Ne. 14:20–26;

Art. 1:8.
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kieslijk is — dat het land is
waarover de Here God Zich
heeft verbonden jegens uw
vader dat zijn nageslacht het
als zijn aerfland zou hebben —
daarom ziet gij dat de Here
God niet zal toestaan dat de an-
dere volken het bmengsel van
uw nageslacht, dat zich onder
uw broeders bevindt, volkomen
zullen vernietigen.
31 Evenmin zal Hij toestaan

dat de andere volken ahet na-
geslacht van uw broeders ver-
nietigen.
32 Evenmin zal de Here God

toestaan dat de andere volken
voor altijd blijven in die ver-
schrikkelijke toestand van ver-
blindheid waarin gij hen ziet
verkeren, wegens de duidelijke
en uiterst waardevolle delen
van het evangelie van het Lam
die door die agruwelijke kerk,
waar gij de oprichting van hebt
gezien, zijn achtergehouden.

33 Daarom zegt het Lam Gods:
Ik zal barmhartig jegens de
andere volken zijn, zodat het
overblijfsel van het huis Israëls
met een groot oordeel zal wor-
den bezocht.

34 En het geschiedde dat de
engel des Heren tot mij sprak,
zeggende: Zie, zegt het Lam
Gods, nadat Ik het aoverblijf-
sel van het huis Israëls heb
bezocht — en dat overblijfsel

waarvan Ik spreek, is het nage-
slacht van uw vader — welnu,
wanneer Ik het ten oordeel heb
bezocht, en het door de hand
van de andere volken heb ge-
slagen, en wanneer de andere
volken ten zeerste bstruikelen
wegens de uiterst duidelijke en
waardevolle delen van het
cevangelie van het Lam die zijn
achtergehouden door die gru-
welijke kerk, die de moeder der
lichtekooien is, zegt het Lam —
zal Ik te dien dage barmhartig
zijn jegens de andere volken,
zodat Ik hun door mijn eigen
macht veel van mijn evangelie
zal dbrengen, dat duidelijk en
waardevol zal zijn, zegt het Lam.

35 Want zie, zegt het Lam, Ik
zal Mij aan uw nageslacht open-
baren, opdat het vele dingen die
Ik het zal leren, die duidelijk
en waardevol zullen zijn, zal
schrijven; en nadat uw nage-
slacht te gronde is gegaan en in
ongeloof is verkommerd, en ook
het nageslacht van uw broeders,
zie, dan zullen adeze dingen
worden verborgen om onder
de andere volken tevoorschijn
te komen door de gave en de
macht van het Lam.

36 En daarin zal mijn aevan-
gelie worden geschreven, zegt
het Lam, en mijn brots en mijn
redding.

37 En agezegend zijn zij die te

30a gs Beloofd land.
b Alma 45:10–14.

31a 2 Ne. 4:7; 10:18–19;
Jakob 3:5–9;
Hel. 15:12;
3 Ne. 16:8–9;
Mrm. 5:20–21.

32a gs Duivel—De kerk

van de duivel.
34a gs Jozef, zoon

van Jakob.
b 1 Ne. 14:1–3;

2 Ne. 26:20.
c gs Evangelie.
d LV 10:62.

gs Herstelling van

het evangelie.
35a 2 Ne. 27:6; 29:1–2.

gs Boek van Mormon.
36a 3 Ne. 27:13–21.

b Hel. 5:12;
3 Ne. 11:38–39.
gs Rots.

37a LV 21:9.
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dien dage zullen trachten mijn
bZion voort te brengen, want zij
zullen de cgave en de macht
van de Heilige Geest hebben;
en indien zij dvolharden tot het
einde zullen zij ten laatsten
dage worden verhoogd, en zij
zullen worden behouden in het
eeuwigdurend ekoninkrijk van
het Lam; en hoe lieflijk op de
bergen zullen zij zijn die fvrede
verkondigen, ja, tijdingen van
grote vreugde.

38 En het geschiedde dat ik het
overblijfsel van het nageslacht
van mijn broeders zag, en ook
het aboek van het Lam Gods
dat uit de mond van de Jood
was voortgekomen, en dat het
van de andere volken bnaar het
overblijfsel van het nageslacht
van mijn broeders uitging.
39 En nadat het tot hen was

uitgegaan, zag ik andere aboe-
ken die uitgingen door de macht
van het Lam, van de andere
volken tot hen, ter bovertuiging
van de andere volken en van
het overblijfsel van het nage-
slacht van mijn broeders, en ook
van de Joden die op het gehele
oppervlak der aarde waren
verstrooid, dat de kronieken der
profeten en der twaalf aposte-
len van het Lam cwaar zijn.

40 En de engel sprak tot mij,
zeggende: Deze alaatste kronie-
ken, die gij onder de andere
volken hebt gezien, zullen de
waarheid bbevestigen van de
ceerste, die van de twaalf apos-
telen van het Lam zijn, en zullen
de duidelijke en waardevolle
dingen bekendmaken die eruit
zijn genomen; en zullen alle
geslachten, talen en volken
bekendmaken dat het Lam Gods
de Zoon is van de eeuwige
Vader en de d Heiland der
wereld; en dat alle mensen tot
Hem moeten komen, of zij
kunnen niet worden gered.

41 En zij moeten komen vol-
gens de woorden die bij monde
van het Lam zullen worden
vastgesteld; en de woorden van
het Lam zullen worden bekend-
gemaakt in de kronieken van
uw nageslacht, zowel als in de
kronieken der twaalf apostelen
van het Lam; daarom zullen
die beide aéén worden; want er
is béén God en één cHerder over
de gehele aarde.

42 En de tijd komt dat Hij
Zich aan alle natiën openbaart,
zowel aan de aJoden als aan
de andere volken; en wanneer
Hij Zich aan de Joden en ook
aan de andere volken heeft

37b gs Zion.
c gs Gave van de

Heilige Geest.
d 3 Ne. 27:16.

gs Volharden.
e gs Celestiale

heerlijkheid.
f Jes. 52:7;

Mos. 15:14–18;
3 Ne. 20:40.

38a 1 Ne. 13:23;
2 Ne. 29:4–6.

b Mrm. 5:15.
39a gs Schriften,

Schriftuur—Het
tevoorschijn komen
van Schriftuur
geprofeteerd.

b Ez. 37:15–20;
2 Ne. 3:11–12.

c 1 Ne. 14:30.
40a 2 Ne. 26:16–17; 29:12.

gs Boek van Mormon.
b Mrm. 7:8–9.

c gs Bijbel.
d Zie het titelblad van

het Boek van
Mormon.
Moz. 1:6.

41a Ez. 37:17.
b Deut. 6:4;

Joh. 17:21–23;
2 Ne. 31:21.

c gs Goede herder.
42a LV 90:8–9; 107:33;

112:4.
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geopenbaard, dan zal Hij Zich
aan de andere volken en ook
aan de Joden openbaren, en de
blaatsten zullen de eersten zijn,
en de ceersten zullen de laat-
sten zijn.

HOOFDSTUK 14

Een engel vertelt Nephi van de
zegeningen en vervloekingen die
de andere volken te beurt zullen
vallen — Er zijn slechts twee
kerken: de kerk van het Lam Gods
en de kerk van de duivel — Gods
heiligen in alle natiën worden
door de grote en gruwelijke kerk
vervolgd — De apostel Johannes
zal over het einde van de wereld
schrijven. Ongeveer 600–592 v.C.

En het zal geschieden dat indien
de aandere volken naar het Lam
Gods luisteren ten dage dat Hij
Zich metterdaad aan hen zal
openbaren in woord, en ook in
bmacht, teneinde hun cstruikel-
blokken weg te nemen —

2 en hun hart niet tegen het
Lam Gods verstokken, dat zij
onder het nageslacht van uw
vader zullen worden gerekend;
ja, zij zullen aonder het huis
Israëls worden gerekend; en zij
zullen voor altijd een bgezegend
volk zijn in het beloofde land;
zij zullen nooit meer in gevan-

genschap worden gebracht; en
het huis Israëls zal nooit meer
worden verward.

3 En die grote akuil die voor
hen is gegraven door die grote
en gruwelijke kerk, die door
de duivel en zijn kinderen is
gesticht, opdat hij de ziel van
de mensen ter helle kan afvoe-
ren — ja, die grote kuil die
voor de vernietiging van de
mensen is gegraven, zal worden
gevuld met hen die hem hebben
gegraven, tot hun volslagen ver-
nietiging, zegt het Lam Gods;
niet de vernietiging van de ziel,
maar het werpen ervan in die
bhel die geen einde heeft.

4 Want zie, dit is volgens de
gevangenschap van de duivel,
en tevens volgens de gerechtig-
heid Gods jegens allen die
goddeloosheid en gruwel voor
zijn aangezicht bedrijven.

5 En het geschiedde dat de
engel tot mij, Nephi, sprak,
zeggende: Gij hebt gezien dat
indien de andere volken zich
bekeren, het wel met hen zal
zijn; en gij weet ook van de ver-
bonden des Heren met het huis
Israëls; en gij hebt ook gehoord
dat wie ook zich aniet bekeert,
verloren moet gaan.

6 Daarom, awee de andere
volken indien zij hun hart tegen
het Lam Gods verstokken.

7 Want de tijd komt, zegt het

42b Jakob 5:63.
c Luc. 13:30;

1 Ne. 15:13–20.
14 1a 3 Ne. 16:6–13.

gs Andere volken.
b 1 Tess. 1:5;

1 Ne. 14:14;
Jakob 6:2–3.

c Jes. 57:14;
1 Ne. 13:29, 34;
2 Ne. 26:20.

2a Gal. 3:7, 29;
2 Ne. 10:18–19;
3 Ne. 16:13; 21:6, 22;
Abr. 2:9–11.

b 2 Ne. 6:12; 10:8–14;

3 Ne. 16:6–7; 20:27.
3a 1 Ne. 22:14;

LV 109:25.
b gs Hel; Verdoemenis.

5a gs Bekeren (zich),
bekering.

6a 2 Ne. 28:32.
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Lam Gods, dat Ik een groot en
awonderbaar werk onder de
mensenkinderen zal werken;
een werk dat eeuwigdurend
zal zijn, hetzij aan de ene hetzij
aan de andere zijde — of om
hen aan te zetten tot vrede en
beeuwig leven, of om hen over
te leveren aan de verstoktheid
van hun hart en de verblind-
heid van hun verstand, zodat
zij in gevangenschap worden
gebracht en de vernietiging
tegemoet gaan, zowel stoffelijk
als geestelijk, volgens de cge-
vangenschap van de duivel,
waarvan Ik heb gesproken.

8 En het geschiedde, toen de
engel deze woorden had ge-
sproken, dat hij tot mij zeide:
Herinnert gij u de averbonden
van de Vader met het huis
Israëls? Ik antwoordde hem:
Jawel.
9 En het geschiedde dat hij tot

mij zeide: Kijk, en zie die grote
en gruwelijke kerk die de moe-
der der gruwelen is, waarvan
de aduivel de grondlegger is.
10 En hij zeide tot mij: Zie, er

zijn slechts atwee kerken: de
ene is de kerk van het Lam
Gods, en de bandere is de kerk
van de duivel; daarom, wie niet
tot de kerk van het Lam Gods
behoort, behoort tot die grote
kerk die de moeder der gruwe-

len is; en zij is de choer der
gehele aarde.

11 En het geschiedde dat ik
keek en de hoer der gehele
aarde zag, en zij zat op vele
awateren; en bzij had heerschap-
pij over de gehele aarde, onder
alle natiën, geslachten, talen en
volken.

12 En het geschiedde dat ik de
kerk van het Lam Gods zag, en
haar ledental was aklein wegens
de goddeloosheid en gruwelen
van de hoer die op de vele
wateren zat; niettemin zag ik
dat de kerk van het Lam, die
bestond uit de heiligen Gods,
zich ook op het bgehele opper-
vlak der aarde bevond; en haar
heerschappij op het oppervlak
der aarde was gering wegens
de goddeloosheid van de grote
hoer die ik zag.

13 En het geschiedde dat ik
zag dat de grote moeder der
gruwelen menigten verzamelde
op het oppervlak der gehele
aarde, onder alle natiën van de
andere volken, om ategen het
Lam Gods te strijden.

14 En het geschiedde dat ik,
Nephi, de macht van het Lam
Gods zag, dat die neerdaalde op
de heiligen van de kerk van het
Lam en op het verbondsvolk des
Heren, dat op het gehele opper-
vlak der aarde was verspreid;

7a Jes. 29:14;
1 Ne. 22:8;
2 Ne. 27:26; 29:1–2;
LV 4:1.
gs Herstelling van
het evangelie.

b gs Eeuwig leven.
c 2 Ne. 2:26–29;

Alma 12:9–11.

8a gs Abraham,
verbond van.

9a 1 Ne. 15:35;
LV 1:35.
gs Duivel.

10a 1 Ne. 22:23.
b 1 Ne. 13:4–6, 26.
c Op. 17:5, 15;

2 Ne. 10:16.

11a Jer. 51:13; Op. 17:15.
b LV 35:11.

12a Matt. 7:14;
3 Ne. 14:14;
LV 138:26.

b LV 90:11.
13a Op. 17:1–6; 18:24;

1 Ne. 13:5;
LV 123:7–8.
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en zij waren gewapend met ge-
rechtigheid en met de amacht
Gods in grote heerlijkheid.

15 En het geschiedde dat ik
zag dat de verbolgenheid Gods
op die grote en gruwelijke kerk
werd auitgestort, zodat er oor-
logen en geruchten van oorlo-
gen waren onder alle bnatiën en
geslachten der aarde.
16 En toen er aoorlogen en

geruchten van oorlogen ont-
stonden onder alle natiën die tot
de moeder der gruwelen be-
hoorden, sprak de engel tot mij,
zeggende: Zie, de verbolgenheid
Gods rust op de moeder der
lichtekooien; en zie, gij ziet al
deze dingen —

17 en wanneer de adag komt
dat de bverbolgenheid Gods
wordt uitgestort op de moeder
der lichtekooien, die de grote
en gruwelijke kerk der gehele
aarde is, en waarvan de duivel
de grondlegger is, dan zal te
dien dage het cwerk van de
Vader een aanvang nemen ter
voorbereiding op de vervulling
van zijn dverbonden, die Hij
heeft gesloten met zijn volk,
dat van het huis Israëls is.

18 En het geschiedde dat de
engel tot mij sprak, zeggende:
Kijk!

19 En ik keek en zag een man,
en hij was gekleed in een wit
gewaad.

20 En de engel zeide tot mij:
Zie, aeen van de twaalf aposte-
len van het Lam.

21 Zie, hij zal het overige van
deze dingen zien en opschrij-
ven; ja, en ook vele dingen die
zijn geweest.

22 En hij zal ook over het
einde der wereld schrijven.

23 Welnu, de dingen die hij
zal schrijven, zijn juist en waar;
en zie, ze staan geschreven in
het aboek dat gij uit de mond
van de Jood hebt zien voortko-
men; en ten tijde dat ze uit de
mond van de Jood voortkwa-
men, of ten tijde dat het boek
uit de mond van de Jood voort-
kwam, was het geschrevene
duidelijk en zuiver en zeer
bwaardevol en begrijpelijk voor
alle mensen.

24 En zie, onder de dingen die
deze aapostel van het Lam zal
opschrijven, zijn er vele die gij
hebt gezien; en zie, gij zult het
overige zien.

25 Maar de dingen die gij
hierna zult zien, zult gij niet
opschrijven; want de Here God
heeft de apostel van het Lam
Gods aangewezen om ze aop te
schrijven.

26 En ook anderen die er zijn
geweest, heeft Hij alle dingen
getoond, en zij hebben ze opge-
schreven; en ze zijn averzegeld
teneinde in hun zuiverheid,

14a Jakob 6:2;
LV 38:32–38.

15a LV 1:13–14.
b Marc. 13:8; LV 87:6.

16a 1 Ne. 22:13–14;
Mrm. 8:30.

17a gs Laatste dagen.
b 1 Ne. 22:15–16.

c 3 Ne. 21:7, 20–29.
gs Herstelling van
het evangelie.

d Mrm. 8:21, 41.
gs Abraham,
verbond van.

20a Op. 1:1–3; 1 Ne. 14:27.
23a 1 Ne. 13:20–24;

Mrm. 8:33.
b 1 Ne. 13:28–32.

24a Ether 4:16.
25a Joh. 20:30–31; Op. 1:19.
26a 2 Ne. 27:6–23;

Ether 3:21–27; 4:4–7;
LV 35:18;
GJS 1:65.
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naar de waarheid die in het
Lam is, in de bestemde tijd des
Heren onder het huis Israëls te
verschijnen.
27 En ik, Nephi, hoorde en

getuig dat de naam van de apos-
tel van het Lam aJohannes was,
naar het woord van de engel.

28 En zie, het is mij, Nephi,
verboden het overige van de
dingen die ik zag en hoorde
op te schrijven; daarom zijn de
dingen die ik heb opgeschreven
mij genoeg; en ik heb slechts
een klein gedeelte opgeschreven
van de dingen die ik zag.

29 En ik getuig dat ik de din-
gen zag die mijn avader heeft
gezien, en de engel des Heren
heeft ze mij bekendgemaakt.

30 En nu houd ik op met
spreken over de dingen die ik
zag terwijl ik in de geest was
weggevoerd; en al zijn niet alle
dingen die ik heb gezien opge-
tekend, de dingen die ik heb
geschreven, zijn awaar. En zo is
het. Amen.

HOOFDSTUK 15

Lehi’s nageslacht zal het evangelie
in de laatste dagen ontvangen van
de andere volken — De vergade-
ring van Israël wordt vergeleken
met een olijfboom, waarvan de na-
tuurlijke takken er weer op zullen
worden geënt — Nephi legt het
visioen van de boom des levens uit
en spreekt over de gerechtigheid
van God bij het scheiden van de

goddelozen van de rechtvaardigen.
Ongeveer 600–592 v.C.

En het geschiedde, nadat ik,
Nephi, in de geest weggevoerd
was geweest en al deze dingen
had gezien, dat ik naar de tent
van mijn vader terugkeerde.

2 En het geschiedde dat ik mijn
broeders zag, en zij twistten
met elkaar over hetgeen mijn
vader tot hen had gesproken.

3 Want voorwaar vertelde hij
hun vele grote dingen die
moeilijk te abegrijpen waren,
tenzij een mens navraag doet
bij de Heer; maar hun hart was
verstokt, daarom vertrouwden
zij niet op de Heer zoals zij
behoorden te doen.

4 En nu was ik, Nephi, be-
droefd wegens de verstoktheid
van hun hart, en ook wegens de
dingen die ik had gezien, en
waarvan ik wist dat zij onver-
mijdelijk moesten geschieden
wegens de grote goddeloosheid
der mensenkinderen.

5 En het geschiedde dat ik
wegens mijn leed overweldigd
werd, want ik achtte mijn aleed
groot boven alles, wegens de
bvernietiging van mijn volk,
want ik had hun val gezien.

6 En het geschiedde, nadat ik
akracht had ontvangen, dat ik
tot mijn broeders sprak en van
hen de aanleiding van hun
woordenstrijd wilde weten.

7 En zij zeiden: Zie, wij kun-
nen de woorden die onze vader
heeft gesproken aangaande de

27a Op. 1:1–3.
29a 1 Ne. 8.
30a 2 Ne. 33:10–14.

15 3a 1 Kor. 2:10–12;
Alma 12:9–11.

5a gs Tegenspoed.

b Enos 1:13; Mrm. 6:1.
6a Moz. 1:10;

GJS 1:20, 48.
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natuurlijke takken van de olijf-
boom, en ook aangaande de
andere volken, niet begrijpen.
8 En ik zeide tot hen: Hebt gij

anavraag gedaan bij de Heer?
9 En zij zeiden tot mij: Dat

hebben wij niet gedaan; want
de Heer maakt ons zoiets niet
bekend.

10 Zie, ik zeide tot hen: Hoe
komt het dat gij de geboden des
Heren niet onderhoudt? Hoe
komt het dat gij wegens de
averstoktheid van uw hart ver-
loren wilt gaan?
11 Herinnert gij u niet de din-

gen die de Heer heeft gezegd?—
Indien gij uw hart niet verstokt
en Mij in geloof avraagt, gelo-
vende dat gij zult ontvangen, en
mijn geboden naarstig onder-
houdt, zullen deze dingen u
zeker worden bekendgemaakt.

12 Zie, ik zeg u dat het huis
Israëls door de Geest des Heren,
die in onze vader was, met een
olijfboom werd vergeleken; en
zie, zijn wij niet van het huis
Israëls afgebroken, en zijn wij
niet een a tak van het huis
Israëls?

13 Welnu, wat onze vader
bedoelt met het enten van de
natuurlijke takken door middel
van de volheid van de andere
volken is, dat in de laatste

dagen, wanneer ons nageslacht
ain ongeloof zal zijn verkom-
merd, ja, vele jaren lang, en vele
geslachten nadat de bMessias
in het lichaam aan de mensen-
kinderen zal zijn geopenbaard,
dat dan de volheid van het
cevangelie van de Messias tot
de andere volken zal komen,
en van de dandere volken tot
het overblijfsel van ons nage-
slacht —

14 en te dien dage zal het
overblijfsel van ons anageslacht
weten dat het van het huis
Israëls is en dat het het bver-
bondsvolk des Heren is; en dan
zullen zij weten en tot de ckennis
van hun voorvaderen komen,
en ook tot de kennis van het
evangelie van hun Verlosser,
dat door Hem aan hun vaderen
werd bediend; aldus zullen zij
tot de kennis van hun Verlosser
komen en tot de kenmerkende
punten van zijn leer, zodat
zij zullen weten hoe zij tot
Hem kunnen komen en worden
gered.

15 En zullen zij te dien dage
dan niet juichen en hun eeuwige
God, hun arots en hun redding,
loven? Ja, zullen zij te dien
dage niet de kracht en de spijzi-
ging ontvangen van de ware
bwijnstok? Ja, zullen zij niet

8a Mos. 26:13;
Alma 40:3.
gs Gebed.

10a gs Afval.
11a Jakobus 1:5–6;

Enos 1:15;
Mro. 7:26;
LV 18:18.
gs Vragen.

12a Gen. 49:22–26;
1 Ne. 10:12–14; 19:24.

gs Lehi, vader van
Nephi.

13a 1 Ne. 12:22–23;
2 Ne. 26:15.

b gs Messias.
c gs Evangelie.
d 1 Ne. 13:42; 22:5–10;

LV 14:10.
gs Andere volken.

14a 2 Ne. 10:2;
3 Ne. 5:21–26; 21:4–7.

b gs Abraham,
verbond van.

c 2 Ne. 3:12; 30:5;
Mrm. 7:1, 9–10;
LV 3:16–20.
Zie ook het titelblad
van het Boek van
Mormon.

15a gs Rots.
b Gen. 49:11;

Joh. 15:1.
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tot de ware schaapskooi Gods
komen?
16 Zie, ik zeg u, ja; men zal

hen wederom gedenken onder
het huis Israëls; zij zullen, een
natuurlijke tak van de olijfboom
zijnde, op de ware olijfboom
worden ageënt.
17 En dat is wat onze vader

bedoelt; en hij bedoelt dat het
pas zal geschieden wanneer zij
door de andere volken zullen
zijn verstrooid; en hij bedoelt
dat het door de andere volken
tot stand zal komen, zodat de
Heer de andere volken zijn
macht zal tonen, en wel omdat
Hij door de Joden, ofwel het
huis Israëls, zal worden aver-
worpen.

18 Daarom heeft onze vader
niet alleen over ons nageslacht
gesproken, maar ook over het
gehele huis Israëls, wijzende
op het verbond dat in de laatste
dagen zal worden vervuld, welk
verbond de Heer met onze
vader Abraham heeft gesloten,
zeggende: In uw anageslacht
zullen alle geslachten der aarde
worden gezegend.
19 En het geschiedde dat ik,

Nephi, veel over deze dingen
tot hen sprak; ja, ik sprak tot
hen aangaande de aherstelling
der Joden in de laatste dagen.

20 En ik herhaalde voor hen de
woorden van aJesaja, die sprak

over de herstelling der Joden,
ofwel van het huis Israëls; en
wanneer zij zouden zijn her-
steld, zouden zij nimmermeer
worden verward, noch weder-
om worden verstrooid. En het
geschiedde dat ik vele woorden
tot mijn broeders sprak, zodat
zij kalm werden en zich voor
het aangezicht des Heren bver-
ootmoedigden.

21 En het geschiedde dat zij
wederom tot mij spraken, zeg-
gende: Wat betekent datgene
wat onze vader in een droom
heeft gezien? Wat betekent de
aboom die hij heeft gezien?
22 En ik zeide tot hen: Het was

een zinnebeeld van de aboom
des levens.

23 En zij zeiden tot mij: Wat
betekent de aroede van ijzer die
onze vader heeft gezien, die
naar de boom voerde?

24 En ik zeide tot hen dat die
het awoord Gods was; en wie
ook naar het woord Gods luis-
terden en zich eraan bvasthiel-
den, zouden nimmer verloren
gaan; evenmin konden de
cverzoekingen en brandende
dpijlen van de etegenstander
hen overweldigen en verblinden
om hen weg te voeren naar de
ondergang.

25 Daarom spoorde ik, Nephi,
hen aan om aacht te slaan op het
woord des Heren; ja, ik spoorde

16a Jakob 5:60–68.
17a gs Kruisiging.
18a Gen. 12:1–3;

Abr. 2:6–11.
19a 1 Ne. 19:15.

gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

20a 1 Ne. 19:23.
b 1 Ne. 16:5, 24, 39.

21a 1 Ne. 8:10–12.
22a 1 Ne. 11:4, 25;

Moz. 3:9.
23a 1 Ne. 8:19–24.
24a gs Woord van God.

b 1 Ne. 8:30;

2 Ne. 31:20.
c 1 Ne. 8:23.

gs Verzoeken,
verzoeking.

d Ef. 6:16; LV 3:8; 27:17.
e gs Duivel.

25a LV 11:2; 32:4;
84:43–44.
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hen aan met alle krachten van
mijn ziel en met alle bekwaam-
heid die ik bezat, dat zij acht
zouden slaan op het woord
Gods en eraan zouden denken
zijn geboden altijd en in alles te
onderhouden.
26 En zij zeiden tot mij: Wat

betekent de arivier met water
die onze vader heeft gezien?
27 En ik zeide tot hen dat

het awater dat mijn vader had
gezien bvuilheid was; en zijn
geest was zodanig door andere
dingen in beslag genomen, dat
hij zich niet van de vuilheid van
het water bewust was geweest.

28 En ik zeide tot hen dat het
een verschrikkelijke aafgrond
was die de goddelozen scheidt
van de boom des levens, en ook
van de heiligen Gods.
29 En ik zeide tot hen dat het

een zinnebeeld was van die
verschrikkelijke ahel die, zoals
de engel mij had gezegd, voor
de goddelozen is bereid.

30 En ik zeide tot hen dat onze
vader tevens had gezien dat
de agerechtigheid Gods ook de
goddelozen van de rechtvaar-
digen scheidt; en dat de helder-
heid ervan als de helderheid
van een vlammend vuur is, dat
voor eeuwig tot God opstijgt
en geen einde heeft.

31 En zij zeiden tot mij: Bete-
kent dat de kwelling van het

lichaam in de dagen van de
aproeftijd, of betekent het de uit-
eindelijke toestand van de ziel
na de bdood van het stoffelijke
lichaam, of wordt hier gespro-
ken van de dingen die stoffelijk
zijn?

32 En het geschiedde dat ik tot
hen zeide dat het een zinne-
beeld was van zowel stoffelijke
als geestelijke dingen; want de
dag zou komen dat zij naar
hun awerken moesten worden
geoordeeld, ja, de werken die
door het stoffelijke lichaam in de
dagen van hun proeftijd waren
verricht.

33 Daarom, indien zij in hun
goddeloosheid astierven, moes-
ten ook zij worden bverworpen
ten aanzien van de dingen die
geestelijk zijn en op de gerech-
tigheid betrekking hebben;
daarom moesten zij voor God
worden gebracht om naar hun
cwerken te worden dgeoordeeld;
en indien hun werken vuilheid
waren geweest, moesten zij zelf
wel evuil zijn; en indien zij vuil
waren, moest het wel zo zijn
dat zij niet fin het koninkrijk
Gods konden wonen; anders
zou het koninkrijk Gods even-
eens vuil zijn.

34 Maar zie, ik zeg u, het
koninkrijk Gods is niet avuil, en
niets wat onrein is, kan het
koninkrijk Gods binnengaan;

26a 1 Ne. 8:13.
27a 1 Ne. 12:16.

b gs Vuil, vuiligheid.
28a Luc. 16:26;

1 Ne. 12:18;
2 Ne. 1:13.

29a gs Hel.
30a gs Gerechtigheid.

31a Alma 12:24; 42:10;
Hel. 13:38.

b Alma 40:6, 11–14.
32a gs Werken.
33a Mos. 15:26;

Mro. 10:26.
b Alma 12:12–16; 40:26.
c 3 Ne. 27:23–27.

d gs Oordeel, laatste.
e 2 Ne. 9:16;

LV 88:35.
f Ps. 15:1–5; 24:3–4;

Alma 11:37;
LV 76:50–70;
Moz. 6:57.

34a gs Vuil, vuiligheid.
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daarom moet er wel een plaats
van vuilheid worden bereid
voor datgene wat vuil is.
35 En er is een plaats bereid,

ja, namelijk die verschrikkelijke
ahel waarvan ik heb gesproken,
en de bduivel is de voorbereider
ervan; daarom is de uiteindelij-
ke toestand van de zielen der
mensen om óf in het koninkrijk
Gods te wonen, óf om te wor-
den uitgeworpen vanwege die
cgerechtigheid waarvan ik heb
gesproken.
36 Daarom worden de god-

delozen afgescheiden van de
rechtvaardigen, en ook van die
aboom des levens, waarvan de
vrucht zeer kostbaar en zeer
bbegerenswaardig is boven alle
andere vruchten; ja, en ze is
de cgrootste van alle dgaven
Gods. En aldus sprak ik tot
mijn broeders. Amen.

HOOFDSTUK 16

De goddelozen vinden de waarheid
hard — Lehi’s zoons trouwen
met de dochters van Ismaël — De
Liahona wijst hun de weg door de
wildernis — Van tijd tot tijd staan
er boodschappen van de Heer op
de Liahona geschreven — Ismaël
sterft; zijn familie mort wegens
hun lijden. Ongeveer 600–592 v.C.

En zie, nu geschiedde het, nadat

ik, Nephi, mijn woorden tot
mijn broeders had beëindigd,
dat zij tot mij zeiden: Gij hebt
ons harde dingen verkondigd,
meer dan wij kunnen verdragen.

2 En het geschiedde dat ik tot
hen zeide dat ik wist dat ik
harde dingen had gezegd over
de goddelozen, volgens de waar-
heid; en de rechtvaardigen heb
ik gerechtvaardigd en ik heb
getuigd dat zij ten laatsten
dage zullen worden verhoogd;
daarom vinden de aschuldigen
de bwaarheid hard, want ze
csnijdt hen tot in het merg.
3 En nu, mijn broeders, indien

gij rechtvaardig waart en ge-
willig om te luisteren naar de
waarheid en er acht op te slaan,
zodat gij in oprechtheid voor
God kondt awandelen, dan
zoudt gij niet morren wegens
de waarheid en zeggen: Gij zegt
harde dingen over ons.

4 En het geschiedde dat ik,
Nephi, mijn broeders met alle
ijver aanspoorde om de gebo-
den des Heren te onderhouden.

5 En het geschiedde dat zij
zich voor het aangezicht des
Heren averootmoedigden, zo-
dat ik mij verheugde en grote
hoop koesterde dat zij op de
paden der gerechtigheid zouden
wandelen.

6 Welnu, al deze dingen werden
gezegd en gedaan terwijl mijn

35a 2 Ne. 9:19;
Mos. 26:27.
gs Hel.

b 1 Ne. 14:9; LV 1:35.
c gs Gerechtigheid.

36a Gen. 2:9; 2 Ne. 2:15.
b 1 Ne. 8:10–12;

Alma 32:42.

c LV 6:13.
d LV 14:7.

gs Eeuwig leven.
16 2a Joh. 3:20;

2 Ne. 33:5; Enos 1:23;
Hel. 14:10.
gs Schuld.

b Spr. 15:10;

2 Ne. 1:26; 9:40;
Hel. 13:24–26.

c Hand. 5:33;
Mos. 13:7.

3a LV 5:21.
gs Wandelen,
wandelen met God.

5a 1 Ne. 16:24, 39; 18:4.
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vader in een tent woonde in het
dal dat hij Lemuël noemde.
7 En het geschiedde dat ik,

Nephi, een van de adochters van
Ismaël tot bvrouw nam; en ook
mijn broeders namen dochters
van Ismaël tot vrouw; en ook
cZoram nam de oudste dochter
van Ismaël tot vrouw.
8 En aldus was mijn vader alle

geboden des Heren die hem
waren gegeven, nagekomen. En
ook ik, Nephi, was door de
Heer buitengewoon gezegend.

9 En het geschiedde dat de
stem des Heren in de nacht tot
mijn vader kwam en hem ge-
bood dat hij de volgende dag op
reis moest gaan, de wildernis in.

10 En het geschiedde, toen
mijn vader de volgende och-
tend opstond en zich naar de
deur van de tent begaf, dat hij
tot zijn grote verbazing een
ronde abal van vernuftige ma-
kelij op de grond zag liggen; en
hij was van zuiver koper. En
in de bal bevonden zich twee
naalden; en de ene wees de
richting aan die wij in de wil-
dernis moesten gaan.

11 En het geschiedde dat wij
alle dingen bijeenbrachten die
wij moesten meedragen de
wildernis in, en al het overige
van onze voorraad die de Heer
ons had gegeven; en wij namen
zaden van iedere soort die wij
konden meedragen de wilder-
nis in.

12 En het geschiedde dat wij

onze tenten namen en de wil-
dernis introkken, aan de over-
zijde van de rivier de Laman.

13 En het geschiedde dat wij
vier dagen lang reisden in on-
geveer zuid-zuidoostelijke rich-
ting, en wij sloegen onze tenten
wederom op; en wij noemden
de naam van de plaats Shazer.

14 En het geschiedde dat wij
onze pijlen en bogen namen
en de wildernis introkken om
voedsel voor onze gezinnen te
doden; en nadat wij voedsel
voor onze gezinnen hadden
gedood, keerden wij naar onze
gezinnen in de wildernis terug,
naar de plaats Shazer. En wij
trokken wederom de wildernis
in, in dezelfde richting, reizend
in de vruchtbaarste delen van
de wildernis, die in de kust-
streken bij de aRode Zee lagen.
15 En het geschiedde dat wij

vele dagen lang reisden, onder-
weg voedsel dodende met onze
bogen en onze pijlen en onze
stenen en onze slingers.

16 En wij volgden de aaanwij-
zingen van de bal, die ons in de
vruchtbaarste streken van de
wildernis leidden.

17 En toen wij vele dagen lang
hadden gereisd, sloegen wij een
tijdlang onze tenten op om we-
derom te rusten en voedsel voor
onze gezinnen te verkrijgen.

18 En zie, het geschiedde, toen
ik, Nephi, uitging om voedsel
te doden, dat ik mijn boog, die
van zuiver astaal was gemaakt,

7a 1 Ne. 7:1.
b gs Huwelijk, huwen.
c 1 Ne. 4:35;

2 Ne. 5:5–6.

10a Alma 37:38–46.
gs Liahona.

14a LV 17:1.
16a 1 Ne. 16:10, 16, 26;

18:12;
Alma 37:38–46.

18a 2 Sam. 22:35.
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brak; en zie, toen ik mijn boog
had gebroken, waren mijn broe-
ders vertoornd op mij wegens
het verlies van mijn boog, want
wij verkregen geen voedsel.
19 En het geschiedde dat wij

zonder voedsel naar onze gezin-
nen terugkeerden; en daar zij
ten gevolge van hun reizen zeer
vermoeid waren, leden zij zeer
wegens gebrek aan voedsel.

20 En het geschiedde dat La-
man en Lemuël en de zoons
van Ismaël hevig begonnen te
morren wegens hun lijden en
ellende in de wildernis; en ook
mijn vader begon tegen de Heer,
zijn God, te morren; ja, en zij
waren allen buitengewoon be-
droefd, zodat zij zelfs tegen de
Heer morden.

21 Nu geschiedde het, daar
ik, Nephi, tezamen met mijn
broeders werd gekweld wegens
het verlies van mijn boog, en
daar hun bogen hun spankracht
hadden verloren, dat het bui-
tengewoon moeilijk begon te
worden, ja, zodanig dat wij geen
voedsel konden verkrijgen.

22 En het geschiedde dat ik,
Nephi, veel tot mijn broeders
sprak daar zij hun hart weder-
om hadden verstokt, zozeer
zelfs dat zij de Heer, hun God,
averwijten maakten.
23 En het geschiedde dat ik,

Nephi, van hout een boog
maakte, en van een rechte stok
een pijl; aldus wapende ik mij
met een boog en een pijl, met
een slinger en met stenen. En ik

zeide tot mijn avader: Waar-
heen zal ik gaan om voedsel te
verkrijgen?

24 En het geschiedde dat hij
anavraag deed bij de Heer, want
zij hadden zich wegens mijn
woorden verootmoedigd; want
in de kracht van mijn ziel had
ik vele dingen tot hen gezegd.

25 En het geschiedde dat de
stem des Heren tot mijn vader
kwam; en hij werd waarlijk
wegens zijn morren tegen de
Heer agekastijd, zodanig dat hij
in de diepten van smart werd
gedompeld.

26 En het geschiedde dat de
stem des Heren tot hem zeide:
Kijk naar de bal en zie de din-
gen die zijn geschreven.

27 En het geschiedde, toen
mijn vader de dingen zag die
op de bal waren geschreven,
dat hij buitengewoon vreesde
en beefde, en ook mijn broe-
ders en de zoons van Ismaël en
onze vrouwen.

28 En het geschiedde dat ik,
Nephi, de wijzers zag die zich
in de bal bevonden, en dat zij
werkten volgens het ageloof en
de ijver en de aandacht die wij
eraan schonken.

29 En er was ook een nieuw
schrijven op aangebracht, dat
duidelijk te lezen was, dat ons
ainzicht gaf in de wegen des
Heren; en het werd van tijd tot
tijd geschreven en veranderd,
overeenkomstig het geloof en
de ijver die wij eraan schonken.
En zo zien wij dat de Heer met

22a Ex. 16:8; Num. 11:1.
23a Ex. 20:12; Mos. 13:20.
24a gs Gebed.

25a Ether 2:14.
gs Kastijden,
kastijding.

28a Alma 37:40.
gs Geloof, geloven.

29a gs Begrijpen, begrip.
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bkleine middelen grote dingen
teweeg kan brengen.
30 En het geschiedde dat ik,

Nephi, mij naar de top van de
berg begaf, volgens de aanwij-
zingen die op de bal werden
gegeven.

31 En het geschiedde dat ik
wilde dieren doodde, zodat ik
voedsel voor onze gezinnen
verkreeg.

32 En het geschiedde dat ik
naar onze tenten terugkeerde
met de dieren die ik had ge-
dood; en nu, hoe groot was hun
vreugde toen zij zagen dat ik
voedsel had verkregen! En het
geschiedde dat zij zich voor het
aangezicht des Heren veroot-
moedigden en Hem dankten.

33 En het geschiedde dat wij
onze reis hervatten, vrijwel in
dezelfde richting reizende als
in het begin; en nadat wij vele
dagen lang hadden gereisd,
sloegen wij onze tenten weder-
om op teneinde daar enige tijd
te vertoeven.

34 En het geschiedde dat aIs-
maël stierf en werd begraven
op de plaats die Nahom werd
genoemd.

35 En het geschiedde dat de
dochters van Ismaël buitenge-
woon treurden wegens het ver-
lies van hun vader en wegens
hun aellende in de wildernis;
en zij morden tegen mijn vader
omdat hij hen uit het land Jeru-
zalem had weggevoerd, zeggen-
de: Onze vader is dood; ja, en

wij hebben veel in de wildernis
rondgezworven, en wij hebben
veel ellende, honger, dorst en
vermoeienis doorstaan; en na al
dat leed moeten wij in de wil-
dernis van de honger omkomen.

36 En aldus morden zij tegen
mijn vader, en ook tegen mij;
en zij waren verlangend om
naar Jeruzalem terug te keren.

37 En Laman zeide tot Lemuël
en ook tot de zoons van Ismaël:
Z ie , la ten wi j onze vader
adoden, en ook onze broeder
Nephi, die het op zich heeft
genomen de bheerser en leraar
te zijn van ons, die zijn oudere
broeders zijn.

38 Welnu, hij zegt dat de Heer
met hem heeft gesproken, en
ook dat aengelen hem hebben
bediend. Maar zie, wij weten
dat hij ons voorliegt; en hij ver-
telt ons die dingen en brengt
vele dingen door zijn sluwe
streken teweeg om ons een rad
voor de ogen te draaien, mis-
schien denkende dat hij ons
naar de een of andere vreemde
wildernis kan wegleiden; en
nadat hij ons heeft weggeleid,
denkt hij zichzelf tot koning
en heerser over ons te maken,
zodat hij met ons kan handelen
naar zijn wil en welbehagen.
En op die wijze hitste mijn
broeder Laman hun hart tot
toorn op.

39 En het geschiedde dat de
Heer met ons was, ja, de stem
des Heren kwam en sprak vele

29b 2 Kon. 5:13;
Jakobus 3:4;
Alma 37:6–7, 41;
LV 123:16.

34a 1 Ne. 7:2–6.
35a gs Tegenspoed.
37a 1 Ne. 17:44.

gs Moord.

b Gen. 37:9–11;
1 Ne. 2:22; 18:10.

38a 1 Ne. 3:30–31; 4:3.
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woorden tot hen en akastijdde
hen zeer; en toen zij door de
stem des Heren waren gekastijd,
lieten zij hun toorn varen en
bekeerden zij zich van hun
zonden, zodat de Heer ons
wederom met voedsel zegende
en wij niet omkwamen.

HOOFDSTUK 17

Nephi wordt geboden een schip te
bouwen — Zijn broeders werken
hem tegen — Hij spoort hen aan
door de geschiedenis van Gods
handelingen met Israël te verhalen
— Nephi wordt vervuld met de
macht Gods — Het wordt zijn
broeders verboden hem aan te
raken, opdat zij niet als een ver-
droogde halm zullen verdorren.
Ongeveer 592–591 v.C.

En het geschiedde dat wij onze
reis in de wildernis hervatten;
en vanaf die tijd reisden wij
bijna oostwaarts. En wij reisden,
en doorworstelden veel ellende
in de wildernis; en onze vrou-
wen baarden kinderen in de
wildernis.

2 En zo groot waren de zege-
ningen des Heren over ons, dat
onze vrouwen, terwijl wij in
de wildernis van arauw vlees
leefden, overvloedig voor hun
kinderen te zogen hadden en
sterk waren, ja, even sterk als
de mannen; en zij begonnen
hun reizen zonder morren te
verdragen.

3 En zo zien wij dat de gebo-
den Gods moeten worden
volbracht. En indien de men-
senkinderen de geboden Gods
aonderhouden, voedt Hij hen
en sterkt Hij hen, en verschaft
Hij de middelen waardoor
zij kunnen volbrengen wat Hij
hun heeft geboden; daarom
bverschafte Hij ons middelen
terwijl wij in de wildernis
vertoefden.

4 En wij verbleven vele jaren, ja,
acht jaar lang, in de wildernis.

5 En wij kwamen in het land
dat wij Overvloed noemden,
wegens zijn vele vruchten en
ook wilde honing; en al die
dingen waren door de Heer
bereid opdat wij niet zouden
omkomen. En wij zagen de zee,
die wij Irreantum noemden,
hetgeen vertaald vele wateren
betekent.

6 En het geschiedde dat wij
onze tenten opsloegen bij de
kust; en niettegenstaande wij
veel aleed en vele moeilijkheden
hadden ondervonden, ja, zelfs
zovele dat wij ze niet alle
kunnen opschrijven, waren wij
buitengewoon verheugd toen
wij bij de kust kwamen; en wij
noemden de plaats Overvloed
wegens haar vele vruchten.

7 En het geschiedde, nadat ik,
Nephi, vele dagen in het land
Overvloed was geweest, dat de
stem des Heren tot mij kwam,
zeggende: Sta op en beklim de
berg. En het geschiedde dat ik

39a gs Kastijden,
kastijding.

17 2a 1 Ne. 17:12.
3a Mos. 2:41;

Alma 26:12.
gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

b 1 Ne. 3:7.
6a 2 Ne. 4:20.
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opstond en de berg beklom en
de Heer aanriep.
8 En het geschiedde dat de

Heer tot mij sprak, zeggende:
Gij zult een schip bouwen op de
awijze die Ik u zal tonen, opdat
Ik uw volk over deze wateren
kan voeren.
9 En ik zeide: Heer, waarheen

zal ik gaan om erts te vinden
om te smelten, zodat ik gereed-
schap kan vervaardigen om het
schip te bouwen op de wijze
die Gij mij hebt getoond?

10 En het geschiedde dat de
Heer mij vertelde waarheen ik
moest gaan om erts te vinden,
zodat ik gereedschap kon ver-
vaardigen.

11 En het geschiedde dat ik,
Nephi, een blaasbalg van die-
renhuiden maakte om het vuur
aan te blazen; en nadat ik een
blaasbalg had gemaakt om iets
te hebben om het vuur mee aan
te blazen, sloeg ik twee stenen
tegen elkaar om vuur te maken.

12 Want de Heer had tot dus-
ver niet toegestaan dat wij veel
vuur maakten terwijl wij in
de wildernis reisden, want Hij
zeide: Ik zal zorgen dat uw
voedsel smakelijk wordt, zodat
gij het niet behoeft te akoken;
13 en Ik zal ook uw licht in

de wildernis zijn; en Ik zal de
weg voor u uit abereiden indien
gij mijn geboden onderhoudt;
daarom, voor zoverre gij mijn
geboden onderhoudt, zult gij
in de richting van het bbeloofde

land worden geleid; en gij zult
cweten dat gij door Mij wordt
geleid.

14 Ja, en de Heer zeide ook:
Wanneer gij in het beloofde land
zijt aangekomen, zult gij aweten
dat Ik, de Heer, bGod ben; en
dat Ik, de Heer, u voor de on-
dergang heb bewaard; ja, dat Ik
u uit het land Jeruzalem heb
gebracht.

15 Daarom streefde ik, Nephi,
ernaar de geboden des Heren
te onderhouden, en ik spoorde
mijn broeders aan tot getrouw-
heid en ijver.

16 En het geschiedde dat ik
gereedschappen vervaardigde
uit het erts dat ik uit de rots
smolt.

17 En toen mijn broeders zagen
dat ik een aschip ging bouwen,
begonnen zij tegen mij te mor-
ren, zeggende: Onze broeder is
een dwaas, want hij denkt dat
hij een schip kan bouwen; ja, en
hij denkt ook dat hij deze grote
wateren kan oversteken.

18 En aldus maakten mijn
broeders mij verwijten, en zij
wensten niet te werken, want zij
geloofden niet dat ik een schip
kon bouwen; evenmin wilden
zij geloven dat ik door de Heer
werd onderricht.

19 En nu geschiedde het dat ik,
Nephi, buitengewoon bedroefd
was wegens de verstoktheid van
hun hart; en nu, toen zij zagen
dat ik bedroefd werd, waren zij
in hun hart verheugd, zodanig

8a 1 Ne. 18:2.
12a 1 Ne. 17:2.
13a Alma 37:38–39.

b 1 Ne. 2:20;

Jakob 2:12.
c Ex. 6:7.

14a 2 Ne. 1:4.
gs Getuigenis.

b LV 5:2.
17a 1 Ne. 18:1–6.
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dat zij aleedvermaak over mij
hadden, zeggende: Wij wisten
wel dat gij geen schip kondt
bouwen, want wij wisten dat het
u aan inzicht ontbrak; daarom
kunt gij zulk een groot werk
niet volbrengen.

20 En gij zijt als onze vader,
die door de dwaze ainbeeldin-
gen van zijn hart is misleid;
ja, hij heeft ons uit het land
Jeruzalem geleid, en wij hebben
al deze jaren in de wildernis
rondgezworven; en onze vrou-
wen hebben gezwoegd tijdens
hun zwangerschap; en zij heb-
ben kinderen in de wildernis
gebaard en alles doorstaan,
behalve de dood; en het zou
beter zijn geweest als zij waren
gestorven alvorens Jeruzalem
te verlaten, dan deze ellende te
doorstaan.
21 Zie, al deze jaren hebben

wij in de wildernis geleden, ter-
wijl wij in die tijd hadden
kunnen genieten van onze be-
zittingen en van ons erfland;
ja, en wij hadden gelukkig kun-
nen zijn.

22 En wij weten dat de mensen
die zich in het land Jeruzalem
bevonden een arechtvaardig volk
waren; want zij hielden zich
aan de inzettingen en gerichten
des Heren en aan al zijn gebo-
den naar de wet van Mozes;
daarom weten wij dat zij een
rechtvaardig volk zijn; en onze
vader heeft hen veroordeeld en

heeft ons weggeleid omdat wij
bereid waren naar zijn woorden
te luisteren; ja, en onze broeder
is net als hij. En met dergelijke
taal morden mijn broeders en
maakten zij ons verwijten.

23 En het geschiedde dat ik,
Nephi, tot hen sprak, zeggende:
Gelooft gij dat onze vaderen,
die de kinderen Israëls waren,
uit de handen der Egyptenaren
zouden zijn weggeleid indien
zij niet naar de woorden des
Heren hadden geluisterd?

24 Ja, denkt gij dat zij uit
de slavernij zouden zijn geleid
indien de Heer Mozes niet had
geboden hen auit de slavernij te
leiden?

25 Welnu, gij weet dat de kin-
deren Israëls in aslavernij waren,
en gij weet dat zij gebukt gingen
onder btaken die zwaar te dra-
gen waren; daarom weet gij dat
het wel iets goeds voor hen
moest zijn dat zij uit de slavernij
zouden worden geleid.

26 Welnu, gij weet dat aMozes
door de Heer werd geboden
dat grote werk te volbrengen;
en gij weet dat naar zijn bwoord
de wateren der Rode Zee her- en
derwaarts werden gescheiden
en dat zij er op droge grond
doorheen trokken.

27 Maar gij weet dat de Egyp-
tenaren, die de legers van Farao
vormden, in de Rode Zee ver-
dronken.

28 En gij weet ook dat zij in de

19a gs Vervolgen,
vervolging.
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wildernis met amanna werden
gevoed.

29 Ja, en gij weet ook dat
Mozes door zijn woord, volgens
de macht Gods die in hem was,
de rots asloeg, en er kwam water
uit, zodat de kinderen Israëls
hun dorst konden lessen.

30 En hoewel zi j werden
geleid, waarbij de Heer, hun
God, hun Verlosser, voor hen
uit ging, hen overdag leidde en
hun ’s nachts licht gaf en alles
voor hen deed wat voor de
mens anuttig was om te ontvan-
gen, verstokten zij hun hart en
verblindden zij hun verstand
en bbeschimpten zij Mozes en
de ware en levende God.

31 En het geschiedde dat Hij
hen naar zijn woord avernietig-
de; en naar zijn woord bleidde
Hij hen; en naar zijn woord
deed Hij alles voor hen; en er
werd niets gedaan dan alleen
door zijn woord.
32 En nadat zij de Jordaan

waren overgestoken, maakte Hij
hen machtig om de kinderen
van het land te averdrijven, ja,
om hen te verstrooien en te
vernietigen.

33 En nu, denkt gij dat de
kinderen van dit land, die zich
in het land van belofte bevon-
den, die door onze vaderen

werden verdreven, denkt gij dat
zij rechtvaardig waren? Zie, ik
zeg u, neen.

34 Denkt gij dat onze vaderen
verkieslijker zouden zijn ge-
weest dan zij, indien zij recht-
vaardig waren geweest? Ik zeg
u, neen.

35 Zie, de Heer acht alle avlees
gelijk; hij die brechtvaardig is,
staat bij God cin de gunst. Maar
zie, dit volk had ieder woord
Gods verworpen en het was
rijp in ongerechtigheid; en de
volheid van de verbolgenheid
Gods rustte op hen; en de Heer
vervloekte het land voor hen
en Hij zegende het voor onze
vaderen; ja, Hij vervloekte het
te hunner vernietiging, en Hij
zegende het voor onze vade-
ren, zodat zij er macht over
verkregen.

36 Zie, de Heer heeft de aaarde
bgeschapen, opdat zij zou wor-
den cbewoond; en Hij heeft zijn
kinderen geschapen, opdat zij
haar zouden bezitten.

37 En Hij doet een rechtvaardi-
ge natie aopstaan, en vernietigt
de natiën der goddelozen.

38 En Hij voert de rechtvaardi-
gen weg naar kostelijke alanden,
en de goddelozen bvernietigt
Hij, en Hij vervloekt het land
voor hen om hunnentwil.
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39 Hij regeert hoog in de he-
melen, want dat is zijn troon,
en deze aarde is zijn avoetbank.

40 En Hij heeft hen lief die
Hem als hun God wensen.
Zie, Hij had onze vaderen lief
en averbond Zich jegens hen,
ja, jegens Abraham, bIsaak en
cJakob; en Hij was de verbonden
indachtig die Hij had gesloten;
daarom leidde Hij hen uit het
land dEgypte.

41 En Hij tuchtigde hen in
de wildernis met zijn roede,
want zij averstokten hun hart,
evenals gij; en de Heer tuch-
tigde hen wegens hun onge-
rechtigheid. Hij zond vurige
vliegende bslangen onder hen;
en toen zij waren gebeten, be-
reidde Hij een middel, zodat
zij konden worden cgenezen;
en de moeite die zij moesten
nemen, was om te kijken; en
wegens de deenvoud van het
middel, ofwel de gemakkelijk-
heid ervan, waren er velen die
omkwamen.
42 En van tijd tot tijd verstok-

ten zij hun hart en abeschimp-
ten zij bMozes, en ook God;
niettemin weet gij dat zij door
zijn weergaloze macht in het
land van belofte werden geleid.
43 En nu, na al die dingen, is

de tijd gekomen dat zij godde-
loos zijn geworden, ja, bijna
rijp daarin; en ik weet niet an-

ders dan dat zij nu op het punt
staan te worden vernietigd;
want ik weet dat de dag zeker
moet komen dat zij vernietigd
moeten worden, op enkelen na,
die gevankelijk zullen worden
weggevoerd.

44 Daarom agebood de Heer
mijn vader dat hij de wildernis
moest intrekken; en de Joden
stonden ook hem naar het leven;
ja, en ook bgij hebt hem naar het
leven gestaan; daarom zijt gij
in uw hart moordenaars en zijt
gij als zij.

45 Gij zijt asnel om ongerech-
tigheid te bedrijven, maar traag
om de Heer, uw God, te geden-
ken. Gij hebt een bengel gezien
en hij heeft tot u gesproken; ja,
van tijd tot tijd hebt gij zijn
stem gehoord; en Hij heeft met
de stem van een zachte stilte tot
u gesproken, maar gij waart
cgevoelloos geworden, zodat gij
zijn woorden niet hebt kunnen
voelen; daarom heeft Hij tot u
gesproken als het ware met de
stem des donders, die de aarde
deed schudden alsof zij uiteen
zou splijten.

46 En gij weet ook dat Hij door
de akracht van zijn almachtig
woord de aarde kan doen voor-
bijgaan; ja, en gij weet dat Hij
door zijn woord kan zorgen dat
de ruwe plaatsen effen wor-
den, en de effen plaatsen zullen
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worden opgebroken. O, hoe
komt het dan dat gij zo verstokt
van hart kunt zijn?
47 Zie, mijn ziel wordt wegens

u van smart verscheurd en mijn
hart krimpt ineen; ik vrees dat
gij voor eeuwig zult worden
verworpen. Zie, ik ben avervuld
met de Geest Gods, zodanig dat
mijn lichaam bkrachteloos is.

48 En het geschiedde nu, toen
ik deze woorden had gespro-
ken, dat zij vertoornd op mij
waren en mij in de diepten der
zee wilden werpen; en toen zij
naar voren traden om de han-
den aan mij te slaan, sprak ik
tot hen, zeggende: In de naam
van de almachtige God gebied
ik u mij niet aaan te raken, want
ik ben vervuld met de bmacht
Gods, ja, zelfs tot de vertering
van mijn vlees toe; en wie ook
de handen aan mij slaat, zal
cverdorren als een verdroogde
halm; en hij zal als niets zijn
voor de macht Gods, want God
zal hem slaan.
49 En het geschiedde dat ik,

Nephi, tot hen zeide dat zij niet
meer moesten morren tegen hun
vader; evenmin moesten zij mij
hun arbeid onthouden, want
God had mij geboden een schip
te bouwen.

50 En ik zeide tot hen: aIndien
God mij geboden had alle din-
gen te doen, zou ik ze kunnen
doen. Indien Hij mij zou gebie-
den dat ik tot dit water moest
zeggen: Word aarde, dan zou

het aarde worden; en indien ik
het zei, zou het geschieden.

51 En nu, indien de Heer zulk
een grote macht heeft en zovele
wonderen onder de mensen-
kinderen heeft verricht, waar-
om zou Hij mij dan niet kunnen
aonderrichten in het bouwen
van een schip?

52 En het geschiedde dat ik,
Nephi, veel tot mijn broeders
zeide, zodat zij werden be-
schaamd en mij niet konden
bestrijden; evenmin durfden zij
de handen aan mij te slaan of mij
met hun vingers aan te raken,
zelfs dagenlang niet. Nu durf-
den zij dat niet te doen uit vrees
dat zij voor mijn ogen zouden
verdorren, zo machtig was de
aGeest Gods; en aldus had die
op hen ingewerkt.

53 En het geschiedde dat de
Heer tot mij zeide: Strek uw
hand wederom naar uw broe-
ders uit en zij zullen niet voor
uw ogen verdorren, maar Ik zal
hen doen schokken, zegt de
Heer, en dat zal Ik doen, opdat
zij zullen weten dat Ik, de Heer,
hun God ben.

54 En het geschiedde dat ik
mijn hand naar mijn broeders
uitstrekte, en zij verdorden niet
voor mijn ogen; maar de Heer
deed hen schudden, ja, naar het
woord dat Hij had gesproken.

55 En nu zeiden zij: Wij weten
zeker dat de Heer met u is, want
wij weten dat het de macht des
Heren is die ons heeft doen
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51 1 Nephi 18:1–8

schudden. En zij vielen voor
mij neer en stonden op het punt
mij te aaanbidden, maar ik stond
hun dat niet toe, zeggende: Ik
ben uw broeder, ja, zelfs uw
jongere broeder; aanbidt daar-
om de Heer, uw God, en eert
uw vader en uw moeder, opdat
uw bdagen worden verlengd in
het land dat de Heer, uw God,
u geven zal.

HOOFDSTUK 18

Het schip wordt afgebouwd — De
geboor te van Jakob en Joze f
wordt vermeld — Het gezelschap
scheept zich in naar het beloofde
land — De zoons van Ismaël en
hun vrouwen doen mee aan bras-
serij en opstand — Nephi wordt
vastgebonden en het schip wordt
teruggedreven door een hevige
storm — Nephi wordt bevrijd en
de storm luwt op zijn gebed — Het
gezelschap komt aan in het beloofde
land. Ongeveer 591–589 v.C.

En het geschiedde dat zij de
Heer aanbaden en met mij op-
trokken; en wij vervaardigden
spanten van een vernuftige
makelij. En de Heer toonde mij
van tijd tot tijd op welke wijze
ik de spanten van het schip
moest vervaardigen.
2 Nu vervaardigde ik, Nephi,

de spanten niet op de wijze die
door de mensen werd geleerd,
evenmin bouwde ik het schip
op de wijze der mensen; maar
ik bouwde het op de wijze die

de Heer mij had getoond; daar-
om was het niet op de wijze der
mensen.

3 En ik, Nephi, beklom dikwijls
de berg, en ik abad dikwijls tot
de Heer; daarom btoonde de
Heer mij grote dingen.

4 En het geschiedde, nadat ik
het schip had afgebouwd vol-
gens het woord des Heren, dat
mijn broeders zagen dat het
goed was, en dat de makelij
ervan buitengewoon fraai was;
daarom averootmoedigden zij
zich wederom voor het aange-
zicht des Heren.

5 En het geschiedde dat de
stem des Heren tot mijn vader
kwam, dat wij ons moesten ge-
reedmaken en ons inschepen.

6 En het geschiedde de volgen-
de dag, nadat wij alle dingen
hadden klaargemaakt — veel
vruchten en avlees uit de wil-
dernis, en honing in overvloed,
en voorraad volgens hetgeen
de Heer ons geboden had —
dat wij ons inscheepten, met
onze gehele lading en onze za-
den en alles wat wij hadden
meegebracht, eenieder naar zijn
leeftijd; welnu, wij gingen allen
aan boord van het schip, met
onze vrouwen en onze kinderen.

7 En nu, mijn vader had in de
wildernis twee zoons verwekt;
de oudste heette aJakob en de
jongste bJozef.

8 En het geschiedde, nadat wij
allen aan boord van het schip
waren gegaan, en onze voorraad
en de dingen die ons geboden
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waren, hadden meegenomen,
dat wij in azee staken en voor
de wind werden voortgedreven
in de richting van het bbeloofde
land.
9 En toen wij dagenlang voor

de wind waren voortgedreven,
zie, daar begonnen mijn broe-
ders en de zoons van Ismaël en
ook hun vrouwen pret te ma-
ken, in zoverre dat zij begonnen
te dansen en te zingen en zeer
ruwe taal uit te slaan, ja, zoda-
nig dat zij zelfs vergaten door
welke macht zij daarheen waren
gebracht; ja, zij kwamen tot
buitengewone ruwheid.

10 En ik, Nephi, begon ten
zeerste te vrezen dat de Heer
vertoornd op ons zou zijn en
ons wegens onze ongerechtig-
heid zou slaan, zodat wij in de
diepten der zee zouden worden
verzwolgen; daarom begon ik,
Nephi, met grote ernst tot hen
te spreken; maar zie, zij waren
avertoornd op mij, zeggende:
Wij willen niet dat onze jongere
broeder bheerser over ons zal
zijn.

11 En het geschiedde dat
Laman en Lemuël mij grepen
en mij met koorden vastbonden,
en zij behandelden mij met grote
hardvochtigheid; niettemin aliet
de Heer het toe, opdat Hij zijn
macht zou kunnen tonen ter
vervulling van zijn woord dat
Hij met betrekking tot de god-
delozen had gesproken.

12 En het geschiedde, nadat
zij mij zodanig hadden vastge-
bonden dat ik mij niet kon
bewegen, dat het akompas dat
door de Heer was bereid, op-
hield te werken.

13 Daarom wisten zij niet
waarheen zij het schip moesten
sturen, want er stak een zware
storm op, ja, een hevige en
verschrikkelijke orkaan, en wij
werden drie dagen lang op het
water ateruggedreven; en zij be-
gonnen buitengewoon bevreesd
te zijn dat zij in de zee zouden
verdrinken; toch maakten zij
mij niet los.

14 En op de vierde dag dat wij
werden teruggedreven, begon
de orkaan buitengewoon hevig
te worden.

15 En het geschiedde dat wij op
het punt stonden in de diepten
der zee te worden verzwolgen.
En nadat wij vier dagen lang op
het water waren teruggedreven,
begonnen mijn broeders ain te
zien dat de oordelen Gods op
hen rustten en dat zij moesten
omkomen, tenzij zij zich van
hun ongerechtigheden bekeer-
den; daarom kwamen zij bij mij
en maakten de banden los die
om mijn polsen waren, en zie, zij
waren buitengewoon gezwol-
len; en ook mijn enkels waren
zeer gezwollen, en de pijn daar-
van was hevig.

16 Niettemin vertrouwde ik
op mijn God en ik aloofde Hem

8a 2 Ne. 10:20.
b 1 Ne. 2:20.

gs Beloofd land.
10a 1 Ne. 17:17–55.

b Gen. 37:9–11;

1 Ne. 16:37–38;
2 Ne. 1:25–27.

11a Alma 14:11.
12a 1 Ne. 16:10, 16, 26;

2 Ne. 5:12;

Alma 37:38–47;
LV 17:1.

13a Mos. 1:17.
15a Hel. 12:3.
16a Alma 36:28.
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de gehele dag; en ik morde niet
tegen de Heer wegens mijn
ellende.
17 Nu had mijn vader Lehi vele

dingen tot hen gezegd, en ook
tot de zoons van aIsmaël; maar
zie, zij bliezen vele bedreigingen
tegen eenieder die ten gunste
van mij sprak; en mijn ouders,
die bejaard waren en veel
verdriet hadden ondervonden
wegens hun kinderen, werden
ziek, ja, zelfs bedlegerig.
18 Wegens hun verdriet en

grote smart, en de ongerechtig-
heid van mijn broeders, waren
zi j er zel fs na aan toe uit
dit tijdelijke te worden wegge-
voerd om hun God te ontmoe-
ten; ja, het was bijna zover dat
hun grijze haren in het stof
zouden worden neergelegd;
ja, zij waren er na aan toe met
smart in een watergraf te wor-
den geworpen.

19 En ook Jakob en Jozef, die
jong waren en veel verzorging
nodig hadden, waren bedroefd
wegens het leed van hun moe-
der; en ook mijn avrouw met
haar tranen en gebeden, en ook
mijn kinderen, konden het hart
van mijn broeders niet ver-
zachten, zodat zij mij zouden
losmaken.

20 En behalve de macht Gods,
die hen met vernietiging be-
dreigde, was er niets dat hun
hart kon verzachten; daarom,
toen zij zagen dat zij op het
punt stonden in de diepten der
zee te worden verzwolgen, be-
keerden zij zich van hetgeen zij

hadden gedaan, zodat zij mij
losmaakten.

21 En het geschiedde, nadat
zij mij hadden losgemaakt, zie,
dat ik het kompas nam, en het
werkte zoals ik het verlangde.
En het geschiedde dat ik tot de
Heer bad; en toen ik had gebe-
den, ging de wind liggen, en de
storm bedaarde en er was een
grote windstilte.

22 En het geschiedde dat ik,
Nephi, het schip stuurde, zodat
wij wederom in de richting van
het beloofde land voeren.

23 En het geschiedde, nadat wij
vele dagen hadden gevaren, dat
wij het abeloofde land bereik-
ten; en wij gingen aan land en
sloegen onze tenten op; en wij
noemden dit het beloofde land.

24 En het geschiedde dat wij
de aardbodem begonnen te
bebouwen, en wij begonnen
zaden te zaaien; ja, wij stopten
al ons zaad dat wij uit het land
Jeruzalem hadden meegebracht
in de grond. En het geschiedde
dat het buitengewoon groeide;
daarom werden wij overvloe-
dig gezegend.

25 En het geschiedde dat wij
in het land van belofte, terwijl
wij door de wildernis reisden,
ontdekten dat er in de wouden
dieren van iedere soort waren,
zowel de koe als het rund, en de
ezel en het paard en de geit en
de wilde geit en allerlei wilde
dieren, die voor het gebruik van
de mens waren. En wij ontdek-
ten allerlei ertsen, zowel goud-
erts als zilvererts en kopererts.

17a 1 Ne. 7:4–20. 19a 1 Ne. 7:19; 16:7. 23a gs Beloofd land.
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HOOFDSTUK 19

Nephi maakt platen uit erts en
schrijft de geschiedenis van zijn
volk — De God van Israël zal ko-
men zeshonderd jaar na het vertrek
van Lehi uit Jeruzalem — Nephi
vermeldt diens lijden en kruisi-
ging — De Joden zullen worden
veracht en verstrooid tot de laatste
dagen, wanneer zij tot de Heer we-
derkeren. Ongeveer 588–570 v.C.

En het geschiedde dat de Heer
mij gebood, daarom maakte ik
platen uit erts om daarop de
kroniek van mijn volk te kun-
nen graveren. En op de aplaten
die ik maakte, graveerde ik de
kroniek van mijn bvader, en ook
onze reizen in de wildernis en
de profetieën van mijn vader; en
ook vele van mijn eigen profe-
tieën heb ik daarop gegraveerd.

2 En ten tijde dat ik ze maakte,
wist ik niet dat mij door de
Heer zou worden geboden
adeze platen te maken; daarom
zijn de kroniek van mijn vader
en het geslachtsregister van
zijn vaderen en het merendeel
van al onze handelingen in de
wildernis gegraveerd op die
eerste platen waarvan ik heb
gesproken; daarom wordt van
de dingen die zijn gebeurd
voordat ik bdeze platen maakte,
waarlijk meer in het bijzonder
op de eerste platen melding
gemaakt.

3 En toen ik deze platen
vanwege het gebod had ge-
maakt, ontving ik, Nephi, een
gebod dat de bediening en de
profetieën — de duidelijkste en
waardevolste gedeelten daar-
van — op adeze platen moesten
worden geschreven; en dat de
dingen die geschreven waren,
moesten worden bewaard voor
het onderrichten van mijn volk
dat het land zou bezitten, en ook
voor andere bwijze doeleinden,
welke doeleinden de Heer
bekend zijn.

4 Daarom heb ik, Nephi, op
de andere platen een kroniek
geschreven, die een verslag
bevat, of een uitgebreider ver-
slag bevat, van de oorlogen en
twisten en verwoestingen onder
mijn volk. En dat heb ik gedaan
en mijn volk geboden wat het
moest doen nadat ik was heen-
gegaan; en dat deze platen van
het ene geslacht op het andere
moesten worden overgedragen,
ofwel van de ene profeet op de
andere, totdat de Heer verdere
geboden zou geven.

5 En een verslag van hoe ik
deze platen heb avervaardigd,
zal hierna worden gegeven; en
dan, zie, ga ik te werk volgens
hetgeen ik heb gezegd; en dat
doe ik opdat de heiligste dingen
voor de kennis van mijn volk
bbewaard zullen blijven.

6 Niettemin schrijf ik niets
op platen, tenzij ik denk dat

19 1a gs Platen.
b 1 Ne. 1:16–17; 6:1–3.

2a 2 Ne. 5:30.
b 1 Ne. 9:1–5.

3a Jakob 1:1–4; 3:13–14;

4:1–4.
b 1 Ne. 9:4–5;

WvM. 1:7;
LV 3:19–20; 10:1–51.

5a 2 Ne. 5:28–33.

b gs Schriften,
Schriftuur—De
Schriften moeten
worden bewaard.



55 1 Nephi 19:7–11

het aheilig is. En nu, indien ik
dwaal, zo hebben ook zij van
weleer gedwaald; niet dat ik
mij wegens anderen wil ver-
ontschuldigen, maar ik wil mij
verontschuldigen wegens de
bzwakheid die naar het vlees in
mij is.
7 Want de dingen die sommi-

gen van grote waarde achten,
voor zowel het lichaam als de
ziel, achten anderen als aniets
en treden die onder de voeten.
Ja, zelfs de God Israëls btreden
de mensen onder de voeten; ik
zeg: treden zij onder de voeten,
maar ik zal andere woorden
gebruiken: zij achten Hem als
niets en luisteren niet naar de
stem van zijn raadgevingen.
8 En zie, Hij akomt, volgens de

woorden van de engel, bzes-
honderd jaar na het vertrek van
mijn vader uit Jeruzalem.

9 En de wereld zal Hem, we-
gens haar ongerechtigheid, als
niets achten; daarom geselen
zij Hem, en Hij verdraagt het; en
zij slaan Hem, en Hij verdraagt
het. Ja, zij abespuwen Hem, en
Hij verdraagt het wegens zijn

goedertierenheid en zijn lank-
moedigheid jegens de mensen-
kinderen.

10 En de aGod van onze va-
deren, die uit Egypte werden
buitgeleid, uit de slavernij, en
ook in de wildernis door Hem
werden bewaard, ja, de cGod
van Abraham en van Isaak, en
de God van Jakob, dgeeft Zich,
volgens de woorden van de en-
gel, als mens over in de handen
van goddelozen om te worden
everhoogd, volgens de woorden
van f Zenock, en te worden
ggekruisigd, volgens de woor-
den van Neüm, en in een hgraf
te worden gelegd, volgens de
woorden van iZenos die hij
sprak met betrekking tot de drie
dagen jduisternis, hetgeen een
teken van zijn dood zou zijn,
gegeven aan hen die de eilan-
den der zee zouden bewonen,
en meer in het bijzonder aan hen
die van het khuis Israëls zijn.

11 Want aldus sprak de pro-
feet: Gewis zal de Here God
te dien dage het gehele huis
Israëls abezoeken, sommigen
met zi jn stem wegens hun

6a Zie het titelblad van
het Boek van
Mormon.
gs Heilig.

b Mrm. 8:13–17;
Ether 12:23–28.

7a 2 Ne. 33:2;
Jakob 4:14.

b gs Opstand.
8a gs Jezus Christus—

Profetieën over de
geboorte en dood
van Jezus Christus.

b 1 Ne. 10:4;
2 Ne. 25:19.

9a Jes. 50:5–6;
Matt. 27:30.

10a 2 Ne. 26:12;
Mos. 7:27; 27:30–31;
Alma 11:38–39;
3 Ne. 11:14–15.

b Ex. 3:2–10; 6:6;
1 Ne. 5:15;
LV 136:22.

c Gen. 32:9;
Mos. 7:19;
LV 136:21.
gs Jehova.

d gs Verzoenen,
verzoening.

e 3 Ne. 27:14.
f Alma 33:15; 34:7;

Hel. 8:19–20;
3 Ne. 10:15–16.

gs Schriften,
Schriftuur—
Verloren Schriften;
Zenock.

g 2 Ne. 6:9; Mos. 3:9.
gs Kruisiging.

h Matt. 27:60;
Luc. 23:53;
2 Ne. 25:13.

i Jakob 6:1; Hel. 15:11.
gs Zenos.

j 1 Ne. 12:4–5;
Hel. 14:20, 27;
3 Ne. 8:3, 19–23; 10:9.

k 3 Ne. 16:1–4.
11a 3 Ne. 9:1–22;

LV 5:16.
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gerechtigheid, tot hun grote
vreugde en heil, en anderen met
de bdonderslagen en de blik-
semschichten van zijn macht,
door orkaan, door vuur en
door rook en damp van cduis-
ternis en door het openen van
de daarde en door ebergen die
zullen worden opgeheven.

12 En aal deze dingen moeten
zeker komen, zegt de profeet
bZenos. En de crotsen der aarde
moeten vaneenscheuren; en
wegens het kreunen der aarde
zullen vele koningen van de
eilanden der zee door de inwer-
king van de Geest Gods ertoe
worden gebracht uit te roepen:
De God der natuur lijdt.
13 En betreffende hen die in

Jeruzalem zijn, zegt de profeet:
Zij zullen door alle volken
worden agegeseld omdat zij de
God Israëls bkruisigen en hun
hart afwenden, en de tekenen
en wonderen en de macht en
heerlijkheid van de God Israëls
verwerpen.
14 En omdat zij hun hart

afwenden, zegt de profeet, en
de Heilige Israëls hebben aver-
smaad, zullen zij in het vlees
ronddolen en omkomen, en een
baanfluiting en een cschimp-
naam worden en onder alle
natiën worden gehaat.

15 Niettemin, wanneer die
dag komt, zegt de profeet, dat
zij hun hart aniet langer van de
Heilige Israëls afwenden, dan
zal Hij de bverbonden indachtig
zijn die Hij met hun vaderen
heeft gesloten.

16 Ja, dan zal Hij de aeilanden
der zee indachtig zijn; ja, en
alle volken die van het huis
Israëls zijn, zal Ik vanuit de
vier hoeken der aarde binzame-
len, zegt de Heer, volgens de
woorden van de profeet Zenos.

17 Ja, en de gehele wereld zal
het heil des Heren azien, zegt de
profeet; alle natie, geslacht, taal
en volk zal worden gezegend.

18 En ik, Nephi, heb deze din-
gen aan mijn volk geschreven,
opdat ik hen misschien zou
kunnen overreden de Heer, hun
Verlosser, indachtig te zijn.

19 Daarom spreek ik tot het
gehele huis Israëls, indien het
zo zij dat zij adeze dingen
verkrijgen.

20 Want zie, wegens hen die in
Jeruzalem zijn, heb ik gemoeds-
bewegingen in de geest die mij
zo vermoeien dat zelfs al mijn
gewrichten zwak zijn; want in-
dien de Heer niet zo barmhartig
was geweest om mij aangaan-
de hen te tonen, gelijk hij met
de profeten van weleer heeft

11b Hel. 14:20–27;
3 Ne. 8:5–23.

c Luc. 23:44–45;
3 Ne. 8:19–20.

d 2 Ne. 26:5.
e 3 Ne. 8:10.

12a Hel. 14:20–28.
b Jakob 5:1.
c Matt. 27:51.

13a Luc. 23:27–30.

b 2 Ne. 10:3.
14a Jes. 53:3–6;

Mos. 14:3–6.
b gs Joden.
c Deut. 28:37;

1 Kon. 9:7;
3 Ne. 16:9.

15a 1 Ne. 22:11–12.
b gs Abraham,

verbond van.

16a 1 Ne. 22:4;
2 Ne. 10:21.

b Jes. 49:20–22.
gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

17a Jes. 40:4–5.
19a Enos 1:16;

Mrm. 5:12; 7:9–10.
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gedaan, zou ook ik zijn omge-
komen.
21 En voorzeker toonde Hij de

aprofeten van weleer alle dingen
baangaande hen; en ook toonde
Hij velen aangaande ons; daar-
om moeten wij wel kennis
hebben aangaande hen, want er
is op de platen van koper over
hen geschreven.
22 Nu geschiedde het dat ik,

Nephi, mijn broeders deze din-
gen leerde; en het geschiedde
dat ik hun vele dingen voorlas
die op de aplaten van koper
waren gegraveerd, opdat zij
zouden weten van de handelin-
gen des Heren in andere landen,
onder mensen van weleer.

23 En ik las hun vele dingen
voor die in de aboeken van
Mozes waren geschreven; maar
opdat ik hen er meer terdege
toe mocht bewegen te geloven
in de Heer hun Verlosser, las ik
hun voor wat door de profeet
bJesaja was geschreven; want ik
cpaste alle Schriften op onszelf
toe, opdat zij ons tot dnut en
lering zouden strekken.

24 Daarom sprak ik tot hen,
zeggende: Hoort de woorden
van de profeet, gij die een over-
blijfsel zijt van het huis Israëls,
een atak die afgebroken is;
hoort de woorden van de pro-
feet, die aan het gehele huis
Israëls zijn geschreven, en past

die op uzelf toe, opdat gij hoop
zult hebben, evenals uw broe-
ders van wie gij zijt afgebro-
ken; want om die reden heeft
de profeet geschreven.

HOOFDSTUK 20

De Heer openbaart zijn doelein-
den aan Israël — Israël is gekozen
in de smeltoven der ellende en zal
uit Babylon trekken — Vergelijk
Jesaja 48. Ongeveer 588–570 v.C.

Luistert en hoort dit, gij huis
van Jakob, die genoemd wordt
met de naam van Israël, en uit
de wateren van Juda, ofwel uit
de wateren des adoops, voort-
gekomen zijt; die zweert bij de
naam des Heren, en vermeldt
de God Israëls , maar niet
zweert in waarheid, noch in
gerechtigheid.

2 Toch noemen zij zich naar de
aheilige stad, maar zij steunen
niet op de God Israëls, die de
Heer der heerscharen is; ja, Heer
der heerscharen is zijn naam.

3 Zie, de avroegere dingen heb
Ik vanaf het begin verkondigd;
en zij zijn uit mijn mond uitge-
gaan, en Ik toonde ze. Ik toonde
ze plotseling.

4 En Ik deed het, omdat Ik
wist dat agij halsstarrig zijt en
uw nek een ijzeren pees is en
uw voorhoofd van koper;

21a 2 Kon. 17:13;
Amos 3:7.
gs Profeet.

b 3 Ne. 10:16–17.
22a 1 Ne. 22:1.
23a Ex. 17:14;

1 Ne. 5:11;
Moz. 1:40–41.

b 1 Ne. 15:20;
2 Ne. 25:4–6;
3 Ne. 23:1.

c gs Schriften,
Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

d 2 Ne. 4:15.
24a Gen. 49:22–26;

1 Ne. 15:12;
2 Ne. 3:4–5.

20 1a gs Doop, dopen.
2a Jes. 52:1.

gs Jeruzalem.
3a Jes. 46:9–10.
4a i.e. Israël.
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5 en Ik heb ze u zelfs vanaf het
begin verkondigd; voordat het
geschiedde, heb Ik ze u getoond.
En Ik toonde ze, opdat gij niet
zoudt zeggen: Mijn aafgod heeft
ze gedaan, en mijn gesneden
beeld, en mijn gegoten beeld,
heeft ze geboden.
6 Gij hebt dit alles gezien en

gehoord; en wilt gij ze niet ver-
kondigen? En dat Ik u van nu af
nieuwe dingen heb getoond,
zelfs verborgen dingen, en gij
wist ze niet.

7 Ze zijn nu geschapen en niet
vanaf het begin; zelfs vóór de
dag waarop gij ze niet hoordet,
werden ze u verkondigd, opdat
gij niet zoudt zeggen: Zie, ik
heb ze geweten.

8 Ja, gij hebt niet gehoord;
ja, gij hebt niet geweten; ja,
van toen af is uw oor niet geo-
pend geweest; want Ik wist
dat gij zeer verraderlijk zoudt
handelen, en van de moeder-
schoot af een aovertreder zijt
genoemd.

9 Niettemin, om mijns anaams
wil zal Ik mijn toorn uitstellen,
ter wille van mijn lof bedwing
Ik Mij, u ten goede, opdat Ik u
niet afsnijde.

10 Want zie, Ik heb u gelou-
terd; Ik heb u gekozen in de
smeltoven der aellende.

11 Om mijnentwil, ja, om mij-
nentwil zal Ik dit doen, want Ik
zal niet toestaan, dat mijn anaam

wordt ontheiligd; mijn eer zal
Ik aan bgeen ander geven.

12 Luistert naar Mij, o Jakob,
en Israël, mijn geroepene, want
Ik ben het; Ik ben de aeerste, en
Ik ben ook de laatste.

13 Mijn hand heeft ook de
aarde agegrondvest, en mijn
rechterhand heeft de hemelen
gespannen. Ik roep hen en te-
zamen staan zij op.

14 Vergadert u, gij allen, en
hoort; wie onder hen heeft hun
deze dingen verkondigd? De
Heer heeft hem liefgehad; ja,
en Hij zal zijn woord avervul-
len, dat Hij door hen heeft ver-
kondigd; en Hij zal zijn wil aan
bBabylon voltrekken, en op de
Chaldeeën zal zijn arm komen.

15 Tevens zegt de Heer: Ik, de
Heer, ja, Ik heb gesproken; ja,
Ik heb hem geroepen om te ver-
kondigen, Ik heb hem gebracht
en hij zal zijn weg voorspoedig
maken.

16 Nadert gij tot Mij; Ik heb
niet in het averborgene gespro-
ken; vanaf het begin, van de
tijd af, dat het werd verkondigd,
heb Ik gesproken; en de Here
God, en zijn Geest, hebben mij
gezonden.

17 En aldus zegt de Heer, uw
aVerlosser, de Heilige Israëls: Ik
heb hem gezonden; de Heer, uw
God, die u leert tot uw welzijn,
die u bleidt op de weg, die gij
moet gaan, heeft het gedaan.

5a gs Afgoderij.
8a Ps. 58:3.
9a 1 Sam. 12:22;

Ps. 23:3; 1 Joh. 2:12.
10a gs Tegenspoed.
11a Jer. 44:26.

b Jes. 42:8; Moz. 4:1–4.

12a Op. 1:17; 22:13.
gs Alfa en Omega;
Eerstgeborene.

13a Ps. 102:25.
gs Scheppen,
schepping.

14a 1 Kon. 8:56;

LV 64:31; 76:3.
b gs Babel, Babylon.

16a Jes. 45:19.
17a gs Verlosser.

b gs Inspiratie,
inspireren;
Openbaring.
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18 O, dat gij naar mijn agebo-
den hadt geluisterd — dan zou
uw vrede zijn geweest als een
rivier en uw gerechtigheid als
de golven der zee.

19 Ook zou uw anageslacht als
het zand zijn geweest; de vrucht
van uw lendenen als de korrels
daarvan; zijn naam zou niet
zijn afgesneden, noch verdelgd
van voor mijn aangezicht.

20 aGaat uit van Babylon, vlucht
voor de Chaldeeën, verkondigt
met de stem des gejuichs, doet
dit horen, spreekt tot aan het
einde der aarde; zegt: De Heer
heeft zijn bknecht Jakob verlost.

21 En zij leden geen adorst; Hij
leidde hen door de woestijnen;
Hij deed de wateren uit de rots
vloeien voor hen; ook kliefde
Hij de brots en de wateren
stroomden eruit.

22 En ofschoon Hij dit alles
heef t gedaan, en ook nog
grotere dingen, is er voor de
goddelozen geen avrede, zegt
de Heer.

HOOFDSTUK 21

De Messias zal een licht voor de
andere volken zijn en de gevange-
nen bevrijden — Israël zal in de
laatste dagen met macht worden
vergaderd — Koningen zullen hun
voedstervaders zijn — Vergelijk
Jesaja 49. Ongeveer 588–570 v.C.

En voorts: Hoort, o gij huis
Israëls, gij allen, die zijt afge-
broken en verdreven wegens
de goddeloosheid van de her-
ders van mijn volk; ja, gij allen,
die zijt afgebroken, die wijd en
zijd verspreid zijt, die van mijn
volk zijt, o huis Israëls. Hoort
naar Mij, gij aeilanden, en luis-
tert, gij volken van bverre; de
Heer heeft mij geroepen van de
schoot af; van het ingewand
van mijn moeder af heeft Hij
mijn naam gemeld.

2 En Hij heeft mijn mond ge-
maakt als een scherp zwaard;
onder de schaduw van zijn
hand heeft Hij mij verborgen;
en Hij heeft mij tot een zuivere
pijl gemaakt; in zijn pijlkoker
heeft Hij mij verborgen;

3 en Hij zeide tot mij: Gij zijt
mijn aknecht, o Israël, in wie Ik
zal worden verheerlijkt.

4 Toen zeide ik: Ik heb tever-
geefs gearbeid, ik heb mijn
kracht voor niets en tevergeefs
verbruikt; gewis is mijn recht
bij de Heer en mijn werk bij
mijn God.

5 En nu, zegt de Heer — die
Zich mij van de amoederschoot
af vormde tot zijn knecht, opdat
ik Jakob tot Hem zou terug-
brengen — Hoewel Israël niet
is vergaderd, nochtans zal ik
verheerlijkt worden in de ogen
des Heren, en mijn God zal
mijn sterkte zijn.

18a Pred. 8:5.
19a Gen. 22:15–19;

Hosea 1:10.
20a Jer. 51:6;

LV 133:5–14.
b Jes. 44:1–2, 21.

21a Jes. 41:17–20.
b Ex. 17:6; Num. 20:11;

1 Ne. 17:29;
2 Ne. 25:20.

22a gs Vrede.
21 1a 1 Ne. 22:4;

2 Ne. 10:20–22.
b LV 1:1.

3a Lev. 25:55;
Jes. 41:8;
LV 93:45–46.

5a Jes. 44:24.
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6 En Hij zeide: Het is te gering
dat gij Mij een knecht zoudt
zijn om de astammen van Jakob
weder op te richten en de
bewaarden van Israël terug te
brengen. Ik stel u ook tot een
blicht voor de candere volken,
opdat gij mijn heil zult zijn tot
aan de einden der aarde.

7 Aldus zegt de Heer, de Ver-
losser van Israël, zijn Heilige,
tot hem die door de mens
wordt veracht, tot hem die de
natiën verafschuwen, tot de
knecht van heersers: Koningen
zullen het zien en opstaan, ook
vorsten zullen zich neerbui-
gen, ter wille van de Heer, die
getrouw is.

8 Aldus zegt de Heer: In de
tijd des welbehagens heb Ik u
verhoord, o eilanden der zee,
en ten dage des heils heb Ik u
geholpen; en Ik zal u bewaren,
en u amijn knecht geven tot
een verbond des volks om het
aardrijk op te richten, om de
verwoeste erfenissen te doen
beërven;
9 opdat gij tot de agevangenen

zult zeggen: Gaat uit! Tot hen,
die in bduisternis zijn: Komt
tevoorschijn! Zij zullen op de
wegen grazen en op alle hoge
plaatsen zullen hun cweiden zijn.

10 Zij zullen hongeren noch
dorsten, en de hitte en de zon
zullen hen niet treffen; want
hun Ontfermer zal hen leiden,

ja, hen voeren aan de water-
bronnen.

11 En Ik zal al mijn bergen tot
een weg maken, en mijn aheer-
banen zullen verhoogd worden.

12 En dan, o huis Israëls, zie,
adezen zullen van verre komen;
en zie, die van het noorden en
het westen; en genen uit het
land Sinim.

13 aJuicht, gij hemelen; en
verheug u, gij aarde, want
de voeten van hen, die in het
oosten zijn, zullen worden
gevestigd; en breekt uit in geju-
bel, gij bergen; want zij zullen
niet meer worden geslagen;
want de Heer heeft zijn volk
vertroost en zal Zich over zijn
ellendigen ontfermen.

14 Maar zie, Zion heeft gezegd:
De Heer heeft mij verlaten, en
mijn Heer is mij vergeten —
maar Hij zal tonen dat Hij dat
niet heeft gedaan.

15 Want kan ook een avrouw
haar zuigeling vergeten, dat zij
zich niet ontfermt over de zoon
van haar schoot? Ja, al zouden
zij bvergeten, toch vergeet Ik u
niet, o huis Israëls.

16 Zie, Ik heb u in mijn ahand-
palmen gegraveerd; uw muren
heb Ik voortdurend voor ogen.

17 Uw kinderen zullen zich
tegen uw verwoesters haasten;
en zij, die u hebben averwoest,
zullen van u uitgaan.

18 Hef uw ogen op naar rond-

6a gs Israël—De twaalf
stammen van Israël.

b LV 103:8–10;
Abr. 2:10–11.

c 3 Ne. 21:11.
8a 2 Ne. 3:6–15;

3 Ne. 21:8–11;

Mrm. 8:16, 25.
9a gs Heil voor de

doden.
b 2 Ne. 3:5.
c Ez. 34:14.

11a Jes. 62:10;
LV 133:23–32.

12a Jes. 43:5–6.
13a Jes. 44:23.
15a gs Vrouw.

b Jes. 41:17; Alma 46:8;
LV 61:36.

16a Zach. 13:6.
17a 3 Ne. 21:12–20.
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om en zie; al dezen avergaderen
zich en zij zullen tot u komen.
Zowaar Ik leef, spreekt de Heer,
gij zult u voorzeker met al dezen
als met een sieraad bekleden,
en gij zult ze u aanbinden, gelijk
een bruid.
19 Want uw verwoeste en

uw eenzame plaatsen en uw
vernield land zullen nu te
benauwd zijn wegens de inwo-
ners; en zij die u verslonden,
zullen verre zijn.

20 De kinderen die gij zult
hebben, nadat gij de eersten
hebt verloren, zullen wederom
voor uw oren zeggen: De plaats
is mij te eng; maak mij ruimte
dat ik kan wonen.

21 Dan zult agij in uw hart
zeggen: Wie heeft mij dezen
gebaard, aangezien ik mijn
kinderen heb verloren en been-
zaam ben, een gevangene, her-
en derwaarts geweken? En wie
heeft dezen grootgebracht? Zie,
ik was alleen overgebleven;
waar waren dezen?

22 Aldus zegt de Here God:
Zie, Ik zal mijn hand tot de
aandere volken opheffen en Ik
zal mijn bstandaard tot de vol-
ken opsteken; en zij zullen uw
zonen in hun carmen brengen,
en uw dochters zullen op hun
schouders worden gedragen.

23 En akoningen zullen uw
bvoedstervaders zijn en hun
vorstinnen uw zoogsters; met
het aangezicht ter aarde zullen

zij zich voor u buigen en het
stof uwer voeten lekken; en gij
zult weten, dat Ik de Heer ben;
want zij die Mij cverwachten,
zullen niet beschaamd worden.

24 Want zal aan de sterken
de buit worden ontnomen, of
zullen de awettige gevangenen
worden bevrijd?

25 Maar aldus zegt de Heer:
Toch zullen de gevangenen aan
de sterken worden ontnomen,
en de buit van de geweldenaar
zal worden bevrijd; want Ik
zal strijden met hem die met u
strijdt en Ik zal uw kinderen
redden.

26 En Ik zal hen die u verdruk-
ken hun eigen vlees adoen eten;
van hun eigen bloed zullen zij
dronken worden als van zoete
wijn; en alle vlees zal bweten
dat Ik, de Heer, uw Redder ben,
en uw Verlosser, de cMachtige
Jakobs.

HOOFDSTUK 22

Israël zal over het gehele oppervlak
der aarde worden verstrooid —
De andere volken zullen Israël in
de laatste dagen verzorgen en met
het evangelie voeden — Israël zal
worden vergaderd en gered, en de
goddelozen zullen branden als
stoppels — Het koninkrijk van de
duivel zal worden vernietigd en
Satan zal worden gebonden. On-
geveer 588–570 v.C.

18a Micha 4:11–13.
21a i.e. Zion.

b Jes. 54:1; Gal. 4:27.
22a Jes. 66:18–20.

b Jes. 11:12; 18:3.

c 1 Ne. 22:8;
2 Ne. 10:8–9.

23a Jes. 60:16.
b 1 Ne. 22:6.
c 2 Ne. 6:13;

LV 98:2; 133:10–11, 45.
24a 1 Ne. 21:25.
26a 1 Ne. 22:13–14.

b Mos. 11:22.
c gs Jehova.
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En nu geschiedde het, nadat ik,
Nephi, deze dingen die op de
aplaten van koper waren gegra-
veerd, had gelezen, dat mijn
broeders tot mij kwamen en mij
zeiden: Wat betekenen die din-
gen die gij hebt gelezen? Zie,
moeten zij worden opgevat als
dingen die geestelijk zijn, die
zullen geschieden naar de geest
en niet naar het vlees?
2 En ik, Nephi, zeide tot hen:

Zie, zij zijn door de stem van de
aGeest aan de profeet bgeopen-
baard, want door de Geest
worden aan de cprofeten alle
dingen bekendgemaakt die de
mensenkinderen naar het vlees
zullen overkomen.
3 Daarom hebben de dingen

waarover ik heb voorgelezen
betrekking op zowel astoffelij-
ke als geestelijke zaken; want
het schijnt dat het huis Israëls
vroeg of laat zal worden bver-
strooid over het gehele opper-
vlak der aarde, en ook onder
alle natiën.

4 En zie, velen zijn er van wie
zij die in Jeruzalem zijn, het
bestaan reeds niet meer weten.
Ja, het merendeel van alle
astammen is bweggevoerd; en
zij zijn her- en derwaarts ver-
strooid over de ceilanden der
zee; en niemand van ons weet
waar zij zijn; wij weten alleen
dat zij zijn weggevoerd.

5 En sedert zij zijn wegge-
voerd, zijn deze dingen aan-
gaande hen geprofeteerd, en
ook aangaande allen die hierna
zullen worden verstrooid en
verward wegens de Heilige
Israëls; want tegen Hem zullen
zij hun hart verstokken; daarom
zullen zij onder alle natiën
worden verstrooid en door alle
mensen agehaat.

6 Niettemin, wanneer zij door
de aandere volken zijn bver-
zorgd, en de Heer voor de
andere volken zijn hand heeft
opgeheven en hen als een stan-
daard heeft opgericht, en hun
ckinderen in hun armen en hun
dochters op hun schouders zijn
gedragen, zie, dan zijn deze
dingen waarvan gesproken is
stoffelijk; want aldus zijn de
verbonden des Heren met onze
vaderen; en het heeft betrekking
op ons in de toekomende tijden,
en ook op al onze broeders die
van het huis Israëls zijn.

7 En het betekent dat de tijd
komt, nadat het gehele huis
Israëls is verstrooid en verward,
dat de Here God een machtige
natie onder de aandere volken
zal doen opstaan, ja, op het op-
pervlak van dit land; en door
haar zal ons nageslacht worden
bverstrooid.

8 En nadat ons nageslacht is
verstrooid, zal de Here God

22 1a 1 Ne. 19:22;
2 Ne. 4:2.

2a gs Heilige Geest.
b 2 Pet. 1:19–21.
c gs Profeteren, profetie.

3a LV 29:31–34.
b 1 Ne. 10:12–14;

2 Ne. 25:14–16.

gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

4a gs Israël—De tien
verloren stammen
van Israël.

b 2 Ne. 10:22.
c 1 Ne. 21:1;

2 Ne. 10:8, 20.
5a 1 Ne. 19:14.
6a gs Andere volken.

b 1 Ne. 21:23.
c 1 Ne. 15:13.

7a 3 Ne. 20:27.
b 1 Ne. 13:12–14;

2 Ne. 1:11.
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ertoe overgaan een awonderbaar
werk onder de bandere volken
te verrichten, dat voor ons
nageslacht van grote cwaarde
zal zijn; daarom wordt erover
gesproken alsof zij door de
andere volken worden gevoed
en in hun armen en op hun
schouders worden gedragen.
9 En het zal ook van awaarde

zijn voor de andere volken; en
niet alleen voor de andere
volken, maar voor bhet gehele
chuis Israëls, wegens het be-
kendmaken van de dverbonden
van de Vader des hemels met
Abraham, zeggende: In uw ena-
geslacht zullen alle geslachten
der aarde worden fgezegend.

10 En ik wil, mijn broeders, dat
gij weet dat alle geslachten der
aarde niet kunnen worden ge-
zegend, tenzij Hij zijn arm voor
de ogen der natiën aontbloot.

11 Daarom zal de Here God
ertoe overgaan zijn arm voor
de ogen van alle natiën te ont-
bloten door zijn verbonden en
zijn evangelie te bewerkstelligen
voor hen die van het huis Israëls
zijn.

12 Daarom zal Hij hen weder-
om uit gevangenschap bren-
gen, en zij zullen naar hun
erflanden worden avergaderd;

en zij zullen uit de donkerheid
en uit de bduisternis worden
gebracht; en zij zullen weten
dat de cHeer hun dRedder en
hun Verlosser is, de eMachtige
Israëls.

13 En het bloed van die grote
en agruwelijke kerk, die de hoer
der gehele aarde is, zal op hun
eigen hoofd neerkomen; want
zij zullen onder elkaar boorlog
voeren, en het zwaard van
hun ceigen handen zal op hun
eigen hoofd neerkomen en zij
zullen dronken zijn van hun
eigen bloed.

14 En alle anatiën die tegen u,
o huis Israëls, oorlog zullen
voeren, zullen tegen elkaar wor-
den gekeerd, en zij zullen in
de kuil bvallen die zij groeven
om het volk des Heren te ver-
strikken. En allen die tegen
Zion cstrijden, zullen worden
vernietigd, en die grote hoer,
die de rechte wegen des Heren
heeft verdraaid, ja, die grote
en gruwelijke kerk, zal in het
dstof tuimelen en haar val zal
groot zijn.

15 Want zie, zegt de profeet,
de tijd komt spoedig dat Satan
geen macht meer heeft over het
hart der mensenkinderen; want
weldra komt de dag dat alle

8a Jes. 29:14; 1 Ne. 14:7;
2 Ne. 27:26.
gs Herstelling van
het evangelie.

b 2 Ne. 10:10–11;
3 Ne. 16:4–7;
Mrm. 5:19.

c 1 Ne. 15:13–18;
3 Ne. 5:21–26; 21:7.

9a 1 Ne. 14:1–5.
b 2 Ne. 30:1–7.
c 2 Ne. 29:13–14.

d Deut. 4:31.
e gs Abraham,

verbond van.
f Gen. 12:2–3;

3 Ne. 20:27;
Abr. 2:9–11.

10a Jes. 52:10.
12a gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

b gs Duisternis,
geestelijke.

c 2 Ne. 6:10–11.
d gs Heiland.
e gs Jehova.

13a gs Duivel—De kerk
van de duivel.

b 1 Ne. 14:3, 15–17.
c 1 Ne. 21:26.

14a Luc. 21:10.
b Jes. 60:12; 1 Ne. 14:3;

LV 109:25.
c 2 Ne. 10:13; 27:3.
d Jes. 25:12.
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hoogmoedigen en zij die god-
deloos handelen als astoppels
zullen zijn; en de dag komt dat
zij moeten worden bverbrand.

16 Want de tijd komt spoedig
dat de volheid van de averbol-
genheid Gods op alle mensen-
kinderen wordt uitgestort; want
Hij zal niet toestaan dat de
goddelozen de rechtvaardigen
vernietigen.
17 Daarom zal Hij de arecht-

vaardigen door zijn macht bbe-
waren, zelfs al moet de volheid
van zijn verbolgenheid komen
om de rechtvaardigen te bewa-
ren, zelfs tot de verwoesting van
hun vijanden door vuur toe.
Daarom behoeven de rechtvaar-
digen niet te vrezen; want aldus
zegt de profeet: Zij zullen
worden gered, zo nodig zelfs
door vuur.

18 Zie, mijn broeders, ik zeg u
dat deze dingen weldra moe-
ten komen; ja, bloed en vuur en
damp van rook moeten komen;
en het moet op het oppervlak
van deze aarde zijn; en het over-
komt de mensen naar het vlees,
indien zij hun hart tegen de
Heilige Israëls verstokken.

19 Want zie, de rechtvaardi-
gen zullen niet verloren gaan;
want de tijd moet zeker komen
dat allen die tegen Zion strijden,
worden afgesneden.

20 En de Heer zal voor zijn

volk gewis een weg bereiden,
ter vervulling van de woorden
van Mozes, toen hij zeide: Een
aprofeet zoals ik zal de Heer, uw
God, doen opstaan voor u; naar
hem zult gij luisteren in alles
wat hij u ook zal zeggen. En het
zal geschieden dat allen die niet
naar die profeet willen luisteren,
uit het midden des volks zullen
worden bafgesneden.

21 En nu maak ik, Nephi, u
bekend dat die aprofeet van wie
Mozes sprak, de Heilige Israëls
was; daarom zal Hij brichten in
gerechtigheid.

22 En de rechtvaardigen be-
hoeven niet te vrezen, want zij
zijn degenen die niet beschaamd
zullen worden gemaakt. Maar
wel het koninkrijk van de dui-
vel, dat onder de mensenkinde-
ren zal worden opgericht, welk
koninkrijk is gevestigd onder
hen die in het vlees zijn —

23 want de tijd komt spoedig
dat alle akerken die zijn gesticht
om gewin, en alle die zijn
gesticht om macht over het vlees
te verkrijgen, en zij die zijn
gesticht om bin trek te zijn in de
ogen der wereld, en zij die de
lusten van het vlees en de din-
gen der wereld najagen, en om
allerlei ongerechtigheid te be-
drijven, ja, kortom, allen die tot
het koninkrijk van de duivel
behoren, die zijn het die reden

15a Jes. 5:23–24;
Nahum 1:10;
Mal. 4:1;
2 Ne. 15:24; 26:4–6;
LV 64:23–24; 133:64.

b Ps. 21:9; 3 Ne. 25:1;
LV 29:9.
gs Aarde—Reiniging

der aarde.
16a 1 Ne. 14:17.
17a 1 Ne. 17:33–40.

b 2 Ne. 30:10;
Moz. 7:61.

20a Joh. 4:19; 7:40.
b LV 133:63.

21a Deut. 18:15, 18;

Hand. 3:20–23;
1 Ne. 10:4;
3 Ne. 20:23.

b Ps. 98:9; Moz. 6:57.
23a 1 Ne. 14:10;

2 Ne. 26:20.
gs Priesterlisten.

b Luc. 6:26; Alma 1:3.
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hebben om te vrezen en te beven
en te csidderen; die zijn het die
diep in het stof moeten worden
gebracht; die zijn het die als
stoppels moeten worden dver-
teerd; en dit is naar de woorden
van de profeet.

24 En de tijd komt spoedig, dat
de rechtvaardigen als akalveren
uit de stal moeten worden
weggeleid, en de Heilige Israëls
moet regeren met heerschappij
en kracht en macht en grote
heerlijkheid.

25 En Hij avergadert zijn kin-
deren uit de vier hoeken der
aarde; en Hij telt zijn schapen,
en zij kennen Hem; en er zal
één kudde zijn en één bHerder;
en Hij zal zijn schapen voeden,
en in Hem zullen zij cweide
vinden.

26 En wegens de rechtvaardig-
heid van zijn volk heeft aSatan
geen macht; daarom kan hij
bvele jaren lang niet worden
losgelaten; want hij heeft geen
macht over het hart der mensen,
want zij verblijven in rechtvaar-

digheid, en de Heilige Israëls
cregeert.
27 En nu, zie, ik, Nephi, zeg

u dat al deze dingen naar het
vlees moeten geschieden.

28 Maar zie, alle natiën, ge-
slachten, talen en volken zullen
veilig in de Heilige Israëls ver-
blijven, indien zij zich abekeren.
29 En nu eindig ik, Nephi, want

ik durf vooralsnog niet verder
over deze dingen te spreken.

30 Welnu, mijn broeders, ik wil
dat gij bedenkt dat de dingen
die op de aplaten van koper zijn
geschreven, waar zijn; en zij
getuigen dat een mens gehoor-
zaam moet zijn aan de geboden
Gods.

31 Daarom behoeft gij niet te
veronderstellen dat ik en mijn
vader de enigen zijn die heb-
ben getuigd, en ze ook hebben
geleerd. Welnu, indien gij ge-
hoorzaam zijt aan de ageboden
en tot het einde volhardt, zult
gij ten laatsten dage behouden
worden. En zo is het. Amen.

Het tweede boek Nephi

Een verslag van de dood van Lehi. Nephi’s broeders staan tegen
hem op. De Heer vermaant Nephi de wildernis in te trekken.

Zijn reizen in de wildernis enzovoort.

23c 2 Ne. 28:19.
d 2 Ne. 26:6.

24a Amos 6:4;
Mal. 4:2;
3 Ne. 25:2.

25a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

b gs Goede herder.
c Ps. 23.

26a Op. 20:2;
Alma 48:17;
LV 43:31; 45:55;
88:110; 101:28.
gs Duivel.

b Jakob 5:76.

c gs Millennium.
28a gs Bekeren (zich),

bekering; Vergeven.
30a 2 Ne. 4:2.
31a Matt. 19:17.

gs Geboden van
God.
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HOOFDSTUK 1

Lehi profeteert over een land van
vrijheid — Zijn nageslacht zal
worden verstrooid en geslagen als
het de Heilige Israëls verwerpt —
Hij spoort zijn zonen aan de wa-
penrusting der gerechtigheid aan te
trekken. Ongeveer 588–570 v.C.

EN nu geschiedde het, nadat
ik, Nephi, het onderricht

aan mijn broeders had beëin-
digd, dat onze avader Lehi
eveneens vele dingen tot hen
sprak en voor hen herhaalde
welke grote dingen de Heer
voor hen had gedaan door hen
uit het land Jeruzalem te leiden.

2 En hij sprak tot hen over hun
aopstandigheid op de wateren
en over de barmhartigheden
Gods in het sparen van hun
leven, zodat zij niet door de zee
waren verzwolgen.
3 En hij sprak ook tot hen over

het land van belofte dat zij had-
den verkregen — hoe barmhar-
tig de Heer was geweest door
ons te waarschuwen om uit het
land Jeruzalem te vluchten.

4 Want zie, zeide hij, ik heb
een avisioen gezien waardoor ik
weet dat bJeruzalem is verwoest;
en indien wij in Jeruzalem
waren gebleven, zouden ook
wij zijn comgekomen.
5 Maar, zeide hij, ondanks onze

ellende hebben wij een aland

van belofte verkregen, een land
dat boven alle andere landen
bverkieslijk is; een land waar-
over de Here God Zich jegens
mij verbonden heeft dat het een
erfland voor mijn nageslacht
zal zijn. Ja, de Heer heeft dit
land met een cverbond voor
eeuwig aan mij en mijn kinde-
ren toegezegd, en ook aan allen
die door de hand des Heren uit
andere landen zullen worden
weggeleid.

6 Daarom profeteer ik, Lehi,
volgens de werkingen van de
Geest die in mij is, dat aniemand
in dit land zal komen, tenzij hij
door de hand des Heren wordt
gebracht.

7 Daarom wordt dit aland
gewijd voor degene die Hij
brengt. En indien zij Hem die-
nen volgens de geboden die
Hij heeft gegeven, zal het voor
hen een land van bvrijheid
zijn; daarom zullen zij nooit in
slavernij worden gebracht; in-
dien toch, dan zal het wegens
ongerechtigheid zijn; want in-
dien de ongerechtigheid over-
vloedig wordt, zal het land
om hunnentwille worden cver-
vloekt, maar voor de recht-
vaardigen zal het voor altijd
gezegend zijn.

8 En zie, het is wijsheid dat dit
land vooralsnog voor andere
natiën onbekend blijft, want
zie, vele natiën zouden het land

[2 nephi]
1 1a gs Patriarch,

patriarchaal.
2a 1 Ne. 18:9–20.
4a gs Visioen.

b 2 Kon. 24:14–15;
Jer. 44:2;

1 Ne. 1:4;
Hel. 8:20.

c Alma 9:22.
5a gs Beloofd land.

b Ether 2:9–10.
c gs Verbond.

6a 2 Ne. 10:22.

7a Mos. 29:32;
Alma 46:10, 20.

b 2 Ne. 10:11.
gs Vrij, vrijheid.

c Alma 45:10–14, 16;
Mrm. 1:17;
Ether 2:8–12.
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overstromen, zodat er geen
plaats zou zijn voor een erfdeel.
9 Welnu, ik, Lehi, heb een

belofte gekregen dat avoor
zoverre zij die de Here God
uit het land Jeruzalem zal
brengen, zijn geboden onder-
houden, zij op het oppervlak
van dit land bvoorspoedig zul-
len zijn; en zij zullen voor
alle andere natiën verborgen
worden gehouden, zodat zij
dit land voor zichzelf zullen
bezitten. En indien zij zijn ge-
boden conderhouden, zullen
zij op het oppervlak van dit
land worden gezegend, en er
zal niemand zijn om hen lastig
te vallen, noch om hun erfland
weg te nemen; en zij zullen
voor altijd veilig wonen.
10 Maar zie, wanneer de tijd

komt dat zij in ongeloof ver-
kommeren, nadat zij zulke gro-
te zegeningen uit de hand des
Heren hebben ontvangen —
kennis hebbende van de schep-
ping der aarde en van alle men-
sen, kennende de grote en
wonderbare werken des Heren
sedert de schepping der we-
reld; macht ontvangen heb-
bende om alles door geloof te
verrichten; alle geboden heb-
bende vanaf het begin, en door
zijn oneindige goedheid ge-
bracht zijnde naar dit kostbare
land van belofte — zie, zeg
ik, mocht de dag komen dat

zij de Heilige Israëls, de ware
aMessias, hun Verlosser en
hun God, verwerpen, zie, dan
zullen de oordelen van Hem die
rechtvaardig is op hen rusten.

11 Ja, Hij zal aandere natiën
tot hen brengen, en Hij zal hun
macht geven, en Hij zal hun
de landen die zij bezitten ont-
nemen, en Hij zal hen doen
bverstrooien en doen slaan.

12 Ja, naarmate het ene ge-
slacht het andere opvolgt, zul-
len er abloedvergieten en grote
bezoekingen onder hen zijn;
daarom, mijn zonen, wil ik dat
gij dit in gedachte houdt; ja, ik
wil dat gij naar mijn woorden
luistert.

13 O, dat gij wilde ontwaken;
ontwaken uit een diepe slaap,
ja, uit de slaap der ahel, en
wilde afschudden de vreselijke
bketenen waarmee gij gebon-
den zijt , welke de ketenen
zijn die de mensenkinderen
kluisteren, zodat zij gevan-
kelijk omlaag worden gevoerd
naar de eeuwige cafgrond van
ellende en wee.

14 Ontwaakt! en verheft u uit
het stof en hoort de woorden
van een bevende aouder, wiens
ledematen gij weldra moet neer-
leggen in het kille en stille bgraf,
vanwaar geen enkele reiziger
kan terugkeren; nog slechts
enkele dagen en ik ga de cweg
van al het aardse.

9a 2 Ne. 4:4;
Alma 9:13.

b Deut. 29:9.
c gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

10a gs Messias.

11a 1 Ne. 13:12–20;
Mrm. 5:19–20.

b 1 Ne. 22:7.
12a Mrm. 1:11–19; 4:11.
13a gs Hel.

b Alma 12:9–11.
c 1 Ne. 15:28–30;

Hel. 3:29–30.
14a gs Ouders.

b gs Dood,
lichamelijke.

c Jozua 23:14.
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15 Maar zie, de Heer heeft mijn
ziel uit de hel averlost; ik heb
zijn heerlijkheid aanschouwd en
ik ben voor eeuwig in de barmen
van zijn cliefde gesloten.
16 En ik wens dat gij eraan

denkt de ainzettingen en ge-
richten des Heren te eerbiedi-
gen; zie, dat is vanaf het begin
de bekommernis van mijn ziel
geweest.

17 Mijn hart is van tijd tot
tijd door smart terneergedrukt
geweest, want ik heb gevreesd
dat de Heer, uw God, u wegens
de verstoktheid van uw hart, in
de volheid van zijn averbolgen-
heid zou treffen, zodat gij voor
eeuwig zoudt worden bafgesne-
den en vernietigd;
18 Of dat een vervloeking u

avele geslachten lang zou tref-
fen; en gij door het zwaard en
door hongersnood zoudt wor-
den bezocht, en worden gehaat,
en worden geleid volgens de wil
en de gevangenschap van de
bduivel.

19 O mijn zonen, dat deze din-
gen u toch niet zullen treffen,
maar dat gij een uitgelezen
en abegunstigd volk des Heren
zult zijn. Maar zie, zijn wil ge-
schiede; want zijn bwegen zijn
voor eeuwig gerechtigheid.

20 En Hij heeft gezegd: aVoor
zoverre gij mijn bgeboden on-

derhoudt, zult gij cvoorspoedig
zijn in het land; maar voor
zoverre gij mijn geboden niet
onderhoudt, zult gij van mijn
tegenwoordigheid worden af-
gesneden.

21 En nu, opdat mijn ziel zich
in u verheugt en mijn hart deze
wereld met blijdschap over u
verlaat, opdat ik niet door
smart en droefenis tot het graf
word gebracht: verheft u uit
het stof, mijn zonen, en weest
amannen, en weest vastbeslo-
ten, béén van zin en één van
hart, in alle dingen eendrach-
tig, opdat gij niet in gevangen-
schap zult geraken;

22 opdat gij niet met een
zware vervloeking zult worden
vervloekt; en ook opdat gij u
niet het ongenoegen van een
arechtvaardig God op de hals
zult halen, tot de vernietiging
toe, ja, de eeuwige vernietiging
van zowel ziel als lichaam.

23 Ontwaakt, mijn zonen; trekt
de awapenrusting der gerech-
tigheid aan. Schudt de ketenen
af waarmee gij gebonden zijt, en
komt voort uit de donkerheid en
verheft u uit het stof.

24 Staat niet meer op tegen
uw broeder, wiens visioenen
heerlijk zijn geweest en die de
geboden onderhouden heeft
vanaf het tijdstip waarop wij

15a Alma 36:28.
gs Verzoenen,
verzoening.

b Jakob 6:5; Alma 5:33;
3 Ne. 9:14.

c Rom. 8:39.
gs Liefde.

16a Deut. 4:5–8;
2 Ne. 5:10–11.

17a 2 Ne. 5:21–24;
Alma 3:6–19.

b Mos. 12:8.
18a 1 Ne. 12:20–23.

b gs Duivel.
19a gs Uitverkoren,

uitverkorenen.
b Hosea 14:9.

20a Jarom 1:9; Mos. 1:6–7;

Alma 9:13–14.
b Lev. 26:3–14;

Joël 2:23–26.
c Ps. 67:6;

Mos. 2:21–25.
21a 1 Sam. 4:9; 1 Kon. 2:2.

b Moz. 7:18.
22a LV 3:4.
23a Ef. 6:11–17.
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Jeruzalem verlieten; en die een
werktuig in de handen Gods is
geweest om ons naar het land
van belofte te brengen; want
indien hij er niet was geweest,
dan hadden wij in de wildernis
van de ahonger moeten omko-
men; toch hebt gij getracht hem
van het leven te bberoven; ja, en
hij heeft veel smart wegens u
geleden.
25 En ik vrees en beef ten

zeerste wegens u, dat hij wéér
zal lijden; want zie, gij hebt
hem ervan beschuldigd dat hij
heeft getracht macht en agezag
over u te verkrijgen; maar ik
weet dat hij niet naar macht
noch naar gezag over u heeft
gestreefd, maar heeft gestreefd
naar de eer Gods en naar uw
eigen eeuwig welzijn.

26 En gij hebt gemord omdat
hij in duidelijke taal tot u heeft
gesproken. Gij zegt dat hij
ascherpte heeft gebruikt; gij zegt
dat hij toornig op u is geweest;
maar zie, zijn scherpte was de
scherpte van de kracht van het
woord Gods dat in hem was; en
hetgeen gij toorn noemt, was de
waarheid naar hetgeen in God
is, die hij niet kon bedwingen,
zodat hij uw ongerechtigheden
stoutmoedig blootlegde.
27 En de amacht Gods moest

wel met hem zijn, zodat hij u
zelfs gebood te gehoorzamen.
Maar zie, het was niet hij, maar
het was de bGeest des Heren

die in hem was, die zijn mond
copende tot spreken, zodat hij
die niet kon dichthouden.

28 En nu, mijn zoon Laman,
en ook Lemuël en Sam, en ook
mijn zonen die de zonen van
Ismaël zijt, zie, indien gij naar
de stem van Nephi luistert,
zult gij niet verloren gaan. En
indien gij naar hem luistert,
laat ik u een azegen, ja, mijn
eerste zegen.

29 Maar indien gij niet naar
hem luistert, neem ik mijn aeer-
ste zegen weg, ja, mijn zegen,
en die zal op hem rusten.

30 En nu, Zoram, spreek ik tot
u: zie, gij zijt de adienstknecht
van Laban; toch zijt gij uit het
land Jeruzalem gebracht, en ik
weet dat gij voor eeuwig een
trouwe vriend voor mijn zoon
Nephi zijt.

31 Daarom, omdat gij getrouw
zijt geweest, zal uw nageslacht
samen amet zijn nageslacht
worden gezegend, zodat zij in
voorspoed lang op het opper-
vlak van dit land zullen wonen;
en niets, tenzij er ongerechtig-
heid onder hen komt, zal ooit
hun voorspoed op het opper-
vlak van dit land schaden of
verstoren.

32 Daarom, indien gij de ge-
boden des Heren onderhoudt,
heeft de Heer dit land gewijd
voor de geborgenheid van uw
nageslacht, met het nageslacht
van mijn zoon.

24a 1 Ne. 16:32.
b 1 Ne. 16:37.

25a Gen. 37:9–11.
26a Spr. 15:10;

1 Ne. 16:2;

Mro. 9:4;
LV 121:41–43.

27a 1 Ne. 17:48.
b LV 121:43.
c LV 33:8.

28a gs Eerstgeboor-
terecht.

29a Abr. 1:3.
30a 1 Ne. 4:20, 35.
31a 2 Ne. 5:6.
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HOOFDSTUK 2

Verlossing komt door de heilige
Messias — Vrijheid om te kiezen
(wilsvrijheid) is onontbeerlijk voor
het bestaan en voor vooruitgang
— Adam viel opdat de mensen
zouden zijn — De mensen zijn
vrij om vrijheid en eeuwig leven te
kiezen. Ongeveer 588–570 v.C.

En nu, Jakob, spreek ik tot u: gij
zijt mijn aeerstgeborene in de
dagen van mijn beproeving in
de wildernis. En zie, in uw kin-
derjaren hebt gij ellende en veel
smart doorstaan wegens de
ruwheid van uw broeders.

2 Niettemin, Jakob, mijn eerst-
geborene in de wildernis, kent
gij de grootheid Gods; en Hij
zal uw ellende voor uw welzijn
heiligen.

3 Daarom zal uw ziel geze-
gend worden, en gij zult veilig
wonen bij uw broeder, Nephi;
en uw dagen zullen in dienst
van uw God worden besteed.
Daarom weet ik dat gij verlost
zijt dankzij de rechtvaardigheid
van uw Verlosser; want gij hebt
gezien dat Hij in de volheid
des tijds komt om de mensen
redding te brengen.

4 En gij hebt in uw jeugd zijn
heerlijkheid aaanschouwd; daar-
om zijt gij gezegend, evenals zij

die Hij in het vlees zal bedie-
nen; want de Geest is dezelfde
gisteren, heden en voor eeuwig.
En de weg is bereid sedert de
val van de mens, en de redding
is bvrij.
5 En de mensen worden vol-

doende onderricht om agoed
van kwaad te onderscheiden. En
de wet is de mensen gegeven.
En door de wet wordt geen
vlees bgerechtvaardigd; ofwel,
door de wet worden de mensen
cafgesneden. Ja, door de stof-
felijke wet zijn zij afgesneden;
en voorts, door de geestelijke
wet gaan zij verloren voor het
goede en worden voor eeuwig
ongelukkig.

6 Daarom komt er averlossing
in en door de heilige bMessias;
want Hij is vol cgenade en
waarheid.

7 Zie, Hij geeft Zichzelf als
aoffer voor de zonde om aan de
doeleinden der wet te voldoen
voor allen die een gebroken
hart en een verslagen geest heb-
ben; en voor niemand anders
kan aan de bdoeleinden der wet
worden voldaan.

8 Hoe belangrijk is het dus om
deze dingen bekend te maken
aan de bewoners der aarde, op-
dat zij zullen weten dat geen
vlees in de tegenwoordigheid
Gods kan wonen, abehalve door

2 1a 1 Ne. 18:7.
4a 2 Ne. 11:3; Jakob 7:5.

b gs Genade.
5a Mro. 7:16.

b Rom. 3:20; 2 Ne. 25:23;
Alma 42:12–16.
gs Rechtvaardigen,
rechtvaardiging.

c 1 Ne. 10:6;
2 Ne. 9:6–38;
Alma 11:40–45;
12:16, 24; 42:6–11;
Hel. 14:15–18.

6a 1 Ne. 10:6; 2 Ne. 25:20;
Alma 12:22–25.
gs Verlossingsplan.

b gs Messias.
c Joh. 1:14, 17; Moz. 1:6.

7a gs Verzoenen,
verzoening.

b Rom. 10:4.
8a 2 Ne. 25:20; 31:21;

Mos. 4:8; 5:8;
Alma 38:9.
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de verdiensten en de barmhar-
tigheid en de genade van de
heilige Messias, die zijn leven
naar het vlees aflegt en het door
de macht van de Geest weder-
om opneemt, om de bopstanding
der doden teweeg te brengen,
doordat Hij de eerste is die
opstaat.

9 Daarom is Hij de eersteling
voor God, daar Hij zal abemid-
delen voor alle mensenkinde-
ren; en zij die in Hem geloven,
zullen behouden worden.

10 En wegens de bemidde-
ling voor aallen, komen alle
mensen tot God; daarom staan
zij in zijn tegenwoordigheid
om door Hem te worden bge-
oordeeld naar de waarheid en
cheiligheid die in Hem zijn.
Welnu, de doeleinden der wet
die de Heilige heeft gegeven
ter oplegging van de straf die
eraan verbonden is, welke straf
die eraan verbonden is in te-
genstelling staat tot het geluk
dat eraan verbonden is, om
aan de doeleinden der dverzoe-
ning te voldoen —
11 want er moest wel een

ategenstelling in alle dingen zijn.
Indien die er niet was, mijn
eerstgeborene in de wildernis,
dan kon er geen rechtvaardig-
heid worden teweeggebracht,
noch goddeloosheid, heiligheid
noch ellende, goed noch kwaad.
Daarom moesten alle dingen wel

een samengesteld geheel zijn;
want, indien het één geheel was,
zou het wel als dood moeten
blijven, hebbende leven noch
dood, verderfelijkheid noch on-
verderfelijkheid, geluk noch
ellende, gevoel noch gevoel-
loosheid.

12 Daarom moest het wel als
een zinloos iets zijn geschapen;
derhalve zou de schepping
ervan zonder adoel zijn ge-
weest. Daarom moest het wel
de wijsheid Gods en zijn eeu-
wige doeleinden, en ook de
macht en de barmhartigheid
en de bgerechtigheid Gods,
tenietdoen.

13 En indien gij zegt: Er be-
staat ageen wet, moet gij ook
zeggen: Er bestaat geen zonde.
Indien gij zegt: Er bestaat geen
zonde, moet gij ook zeggen:
Er bestaat geen rechtvaardig-
heid. En indien er geen recht-
vaardigheid bestaat, bestaat
er geen geluk. En indien recht-
vaardigheid noch geluk be-
staan, bestaan straf noch ellen-
de. En indien die dingen niet
bestaan, bis er geen God. En in-
dien er geen God is, zijn wij er
niet, noch de aarde; want er
hadden geen dingen gescha-
pen kunnen worden, noch om
te handelen, noch om mee te
handelen; daarom hadden alle
dingen moeten ophouden te
bestaan.

8b 1 Kor. 15:20;
Alma 7:12; 12:24–25;
42:23.
gs Opstanding.

9a Jes. 53:1–12;
Mos. 14:12; 15:8–9.

10a gs Verlosser.

b gs Oordeel, laatste.
c gs Heiligheid.
d 2 Ne. 9:7, 21–22, 26;

Alma 22:14;
33:22; 34:9.

11a LV 29:39; 122:5–9.
gs Tegenspoed.

12a LV 88:25–26.
gs Aarde—
Geschapen voor
de mens.

b gs Gerechtigheid.
13a 2 Ne. 9:25.

b Alma 42:13.
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14 En nu, mijn zonen, zeg ik
u deze dingen tot uw nut en
lering; want er is wél een God,
en Hij heeft alle dingen age-
schapen, zowel de hemelen als
de aarde en alle dingen die
daarin zijn, zowel dingen om te
handelen als dingen om bmee
te handelen.

15 En om zijn eeuwige adoel-
einden ten behoeve van de mens
te bereiken, moest er wel —
nadat Hij onze eerste ouders
had geschapen, en de dieren van
het veld en de vogels van de
lucht, kortom alle dingen die
geschapen zijn — een tegen-
stelling zijn, namelijk de bver-
boden cvrucht in tegenstelling
tot de dboom des levens, de een
zoet en de ander bitter.

16 Daarom stond de Here God
de mens toe azelfstandig te
handelen. Welnu, de mens kon
niet zelfstandig handelen, tenzij
hij door het een of het ander
werd bverlokt.
17 En ik, Lehi, moet wel ver-

onderstellen, door de dingen die
ik heb gelezen, dat een aengel
Gods, naar hetgeen geschreven
staat, buit de hemel was geval-
len; en aldus werd hij een cdui-

vel, omdat hij had gezocht wat
kwaad was in de ogen van God.

18 En omdat hij uit de hemel
was gevallen en voor eeuwig
ellendig was geworden, azocht
hij ook de ellende van het gehele
mensdom. Daarom zeide hij tot
bEva — ja, die oude slang, die
de duivel is, die de vader is van
alle cleugen — daarom zeide hij:
Neem van de verboden vrucht
en gij zult niet sterven, maar
gij zult als God zijn, dkennende
goed en kwaad.

19 En toen Adam en Eva van
de verboden vrucht hadden
agenomen, werden zij uit de
hof van bEden verdreven om de
aardbodem te bebouwen.

20 En zij hebben kinderen
voortgebracht; ja, het ageslacht
der gehele aarde.

21 En de dagen der amensen-
kinderen werden verlengd, naar
de wil van God, opdat zij zich
zouden kunnen bbekeren tijdens
hun bestaan in het vlees; daar-
om werd hun staat een cproef-
tijd, en hun tijd werd verlengd
overeenkomstig de geboden die
de Here God de mensenkinde-
ren gaf. Want Hij gebood alle
mensen zich te bekeren; want

14a gs Scheppen,
schepping.

b LV 93:30.
15a Jes. 45:18;

Alma 42:26;
Moz. 1:31, 39.

b Gen. 2:16–17;
Moz. 3:17.

c Gen. 3:6;
Alma 12:21–23.

d Gen. 2:9;
1 Ne. 15:22, 36;
Alma 32:40.

16a 2 Ne. 10:23;

Alma 12:31.
gs Keuzevrijheid.

b LV 29:39–40.
17a gs Duivel.

b Jes. 14:12; 2 Ne. 9:8;
Moz. 4:3–4;
Abr. 3:27–28.

c gs Duivel.
18a 2 Ne. 28:19–23;

3 Ne. 18:18;
LV 10:22–27.

b gs Eva.
c 2 Ne. 28:8;

Moz. 4:4.

d Gen. 3:5; Alma 29:5;
Mro. 7:15–19.

19a Alma 12:31.
gs Val van Adam
en Eva.

b gs Eden.
20a LV 138:38–39.
21a Alma 12:24;

Moz. 4:23–25.
b Alma 34:32.

gs Bekeren (zich),
bekering.

c gs Sterfelijk,
sterfelijkheid.
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Hij toonde alle mensen dat
zij dverloren waren wegens de
overtreding van hun ouders.

22 En nu, zie, indien Adam niet
had overtreden, zou hij niet zijn
gevallen, maar zou hij in de hof
van Eden zijn gebleven. En alle
dingen die geschapen waren,
hadden in dezelfde staat moeten
blijven waarin zij na de schep-
ping verkeerden; en zij hadden
voor eeuwig zo moeten blijven
en zouden geen eind hebben
gehad.

23 En zij zouden geen akinde-
ren hebben gekregen; daarom
zouden zij in een staat van
onschuld zijn gebleven, zonder
vreugde, want zij kenden geen
ellende; zonder goed te doen,
want zij kenden geen zonde.
24 Maar zie, alle dingen zijn

gedaan in de wijsheid van Hem
die aalle dingen weet.

25 aAdam bviel, opdat de men-
sen zouden zijn; en de mensen
czijn, opdat zij dvreugde zullen
hebben.
26 En de aMessias komt in de

volheid des tijds om de men-
senkinderen te bverlossen van
de val. En doordat zij verlost
zijn van de val, zijn zij voor
eeuwig cvrij geworden, het
onderscheid kennende tussen
goed en kwaad; om zelfstandig
te handelen en niet om met zich
te laten handelen, behalve door

de straf der dwet op de grote en
laatste dag, naar de geboden
die God heeft gegeven.

27 Daarom zijn de mensen
avrij naar het vlees; en worden
hun alle dingen gegeven die
voor de mens noodzakelijk
zijn. En zij zijn vrij om bvrijheid
en ceeuwig leven te kiezen door
de grote Middelaar van alle
mensen, of om gevangenschap
en dood te kiezen, naar de ge-
vangenschap en macht van de
duivel; want hij streeft ernaar
dat alle mensen ongelukkig
zullen zijn, net als hijzelf.

28 En nu, mijn zonen, wil ik
dat gij vertrouwt op de grote
aMiddelaar en luistert naar zijn
grote geboden; en getrouw zijt
aan zijn woorden en het eeuwi-
ge leven kiest, naar de wil van
zijn Heilige Geest;

29 en niet de eeuwige dood
kiest, naar de wil van het vlees
en het daarin schuilgaande
kwaad, hetgeen de geest van
de duivel macht geeft om u age-
vangen te nemen, om u omlaag
te trekken naar de bhel, tenein-
de in zijn eigen koninkrijk over
u te regeren.

30 Ik heb deze weinige woor-
den tot u allen, mijn zonen, ge-
sproken in de laatste dagen van
mijn proeftijd; en ik heb, naar
de woorden van de profeet, het
goede deel gekozen. En ik heb

21d Jakob 7:12.
23a Moz. 5:11.
24a gs God, Godheid.
25a gs Adam.

b Moz. 6:48.
gs Val van Adam
en Eva.

c gs Sterfelijk,

sterfelijkheid.
d Moz. 5:10.

gs Mens; Vreugde.
26a gs Messias.

b gs Verlossingsplan.
c Alma 42:27;

Hel. 14:30.
d gs Wet.

27a Gal. 5:1;
Moz. 6:56.

b gs Keuzevrijheid.
c gs Eeuwig leven.

28a gs Middelaar.
29a Rom. 6:16–18;

Alma 12:11.
b gs Hel.
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niets anders op het oog dan het
eeuwigdurend welzijn van uw
ziel. Amen.

HOOFDSTUK 3

Jozef in Egypte zag de Nephieten
in een visioen — Hij profeteerde
over Joseph Smith, de ziener van de
laatste dagen; over Mozes, die Israël
zou bevrijden; en over het tevoor-
schijn komen van het Boek van
Mormon. Ongeveer 588–570 v.C.

En nu spreek ik tot u, Jozef,
mijn alaatstgeborene. Gij zijt
geboren in de wildernis van
mijn ellende; ja, in de dagen
van mijn grootste smart heeft
uw moeder u gebaard.

2 En moge de Heer dit aland,
dat een zeer kostelijk land is,
ook voor u tot uw erfdeel
wijden, en tot erfdeel van uw
nageslacht tezamen met uw
broeders, voor uw eeuwige
geborgenheid, indien gij de ge-
boden van de Heilige Israëls
onderhoudt.
3 En nu, Jozef, mijn laatstge-

borene, die ik uit de wildernis
van mijn ellende heb gebracht,
moge de Heer u voor eeuwig
zegenen, want uw nageslacht
zal niet volkomen worden
avernietigd.
4 Want zie, gij zijt de vrucht

van mijn lendenen; en ik ben

een afstammeling van aJozef die
bgevankelijk naar Egypte werd
gevoerd. En groot waren de
verbonden des Heren die Hij
met Jozef sloot.

5 Welnu, Jozef heeft waarlijk
aonze tijd gezien. En hij ver-
kreeg van de Heer een belofte,
dat de Here God uit de vrucht
van zijn lendenen een brecht-
vaardige ctak voor het huis
Israëls zou doen opstaan; niet
de Messias, maar een tak die
zou worden afgebroken, waar-
aan echter zou worden gedacht
in de verbonden des Heren
— dat de dMessias hun in de
laatste dagen in de geest van
macht zou worden geopenbaard
— om hen uit de eduisternis tot
het licht te brengen, ja, uit ver-
borgen duisternis, en uit ge-
vangenschap tot de vrijheid.

6 Want Jozef heeft waarlijk
getuigd, zeggende: Een aziener
zal de Heer, mijn God, doen
opstaan, die een uitgelezen
ziener voor de vrucht van mijn
blendenen zal zijn.

7 Ja, Jozef heeft waarlijk ge-
zegd: Aldus zegt de Heer tot
mij: Een uitgelezen aziener zal
Ik uit de vrucht van uw lende-
nen doen opstaan; en hij zal
hoog worden geacht onder de
vrucht van uw lendenen. En
hem zal Ik het gebod geven een
werk te doen voor de vrucht

3 1a 1 Ne. 18:7.
2a 1 Ne. 2:20.

gs Beloofd land.
3a 2 Ne. 9:53.
4a Gen. 39:1–2; 45:4;

49:22–26;
1 Ne. 5:14–16.

b Gen. 37:29–36.

5a bjs Gen. 50:24–38;
2 Ne. 4:1–2.

b Jakob 2:25.
c Gen. 49:22–26;

1 Ne. 15:12; 19:24.
gs Wijngaard des
Heren.

d 2 Ne. 6:14;

LV 3:16–20.
e Jes. 42:16.

6a 3 Ne. 21:8–11;
Mrm. 8:16.
gs Ziener.

b LV 132:30.
7a gs Smith jr., Joseph
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van uw lendenen, zijn broeders,
dat voor hen van grote waarde
zal zijn, namelijk om hen be-
kend te maken met de verbon-
den die Ik met uw vaderen heb
gesloten.
8 En Ik zal hem een gebod ge-

ven ageen ander werk te doen
dan het werk dat Ik hem gebied.
En Ik zal hem groot maken in
mijn ogen; want hij zal mijn
werk doen.

9 En hij zal groot zijn zoals
aMozes, van wie Ik heb gezegd
dat Ik hem voor u zal doen
opstaan om mijn volk te bbe-
vrijden, o huis Israëls.

10 En Mozes zal Ik doen op-
staan om uw volk uit het land
Egypte te bevrijden.

11 Maar een ziener zal Ik uit
de vrucht van uw lendenen
doen opstaan; en hem zal Ik
amacht geven om mijn woord
voor het zaad van uw lendenen
voort te brengen — en niet
alleen om mijn woord voort te
brengen, zegt de Heer, maar
om hen te overtuigen van mijn
woord, dat reeds onder hen zal
zijn uitgegaan.
12 Daarom zal de vrucht van

uw lendenen aschrijven; en de
vrucht van de lendenen van
bJuda zal cschrijven; en hetgeen
door de vrucht van uw lende-
nen zal worden geschreven, en
ook hetgeen door de vrucht
van de lendenen van Juda zal

worden geschreven, zal samen-
groeien, teneinde valse leer-
stellingen te dweerleggen en
geschillen bij te leggen, en
vrede onder de vrucht van uw
lendenen te vestigen en hen in
de laatste dagen tot de ekennis
van hun vaderen te f brengen,
en ook tot de kennis van mijn
verbonden, zegt de Heer.

13 En vanuit zwakte zal hij
sterk worden gemaakt ten dage
dat mijn werk een aanvang
neemt onder mijn gehele volk
om u, o huis Israëls, te herstel-
len, zegt de Heer.

14 En aldus heeft Jozef gepro-
feteerd, zeggende: Zie, de Heer
zal die ziener zegenen; en zij
die trachten hem te vernieti-
gen, zullen beschaamd worden
gemaakt; want deze belofte,
die ik van de Heer heb verkre-
gen voor de vrucht van mijn
lendenen, zal worden vervuld.
Zie, ik ben zeker van de vervul-
ling van deze belofte;

15 en zijn anaam zal naar
de mijne worden genoemd; en
die zal naar de bnaam van zijn
vader zijn. En hij zal zijn zoals
ik; want hetgeen de Heer door
zijn hand zal voortbrengen, zal
mijn volk door de macht des
Heren tot redding voeren.

16 Ja, aldus heeft Jozef gepro-
feteerd: Ik ben hier zeker van,
gelijk ik zeker ben van de belofte
aangaande Mozes; want de Heer

8a LV 24:7, 9.
9a Moz. 1:41.

b Ex. 3:7–10;
1 Ne. 17:24.

11a LV 5:3–4.
12a gs Boek van

Mormon.
b 1 Ne. 13:23–29.
c gs Bijbel.
d Ez. 37:15–20;

1 Ne. 13:38–41;
2 Ne. 29:8; 33:10–11.

e 1 Ne. 15:14;
2 Ne. 30:5;
Mrm. 7:1, 5, 9–10.

f Mro. 1:4.
15a LV 18:8.

b GJS 1:3.
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heeft mij gezegd: Ik zal uw na-
geslacht voor eeuwig abewaren.
17 En de Heer heeft gezegd: Ik

zal een Mozes doen opstaan; en
Ik zal hem macht geven in een
staf; en Ik zal hem inzicht geven
in het schrijven. Zijn tong zal Ik
echter niet losmaken om veel te
spreken, want Ik zal hem niet
machtig maken in het spreken.
Maar Ik zal mijn wet voor
hem aschrijven met de vinger
van mijn eigen hand; en Ik zal
een bwoordvoerder voor hem
aanwijzen.

18 En de Heer heeft mij ook
gezegd: Ik zal doen opstaan
voor de vrucht van uw lende-
nen; en Ik zal een woordvoerder
voor hem aanwijzen. En Ik, zie,
Ik verleen hem de gave om de
geschriften van de vrucht van
uw lendenen te schrijven voor
de vrucht van uw lendenen;
en de woordvoerder van uw
lendenen zal ze verkondigen.

19 En de woorden die hij zal
schrijven, zullen de woorden
zijn die in mijn wijsheid raad-
zaam zijn om naar de avrucht
van uw lendenen uit te gaan.
En het zal zijn alsof de vrucht
van uw lendenen hen buit het
stof had toegeroepen; want Ik
ken hun geloof.
20 En zij zullen aroepen uit het

stof; ja, zij zullen hun broeders
bekering toeroepen, zelfs wan-
neer vele geslachten hun zijn
voorbijgegaan. En het zal ge-

schieden dat hun geroep zal
uitgaan, ja, volgens de eenvoud
van hun woorden.

21 Wegens hun geloof zullen
hun awoorden uit mijn mond
uitgaan tot hun broeders, die de
vrucht van uw lendenen zijn;
en Ik zal de zwakte van hun
woorden sterk maken in hun
geloof, zodat zij zich mijn ver-
bond herinneren dat Ik met uw
vaderen heb gesloten.

22 En nu, zie, mijn zoon Jozef,
op die wijze heeft mijn voorva-
der ageprofeteerd.

23 Welnu, wegens dit verbond
zijt gij gezegend; want uw nage-
slacht zal niet worden vernie-
tigd, omdat zij zullen luisteren
naar de woorden van het boek.

24 En er zal een machtige on-
der hen opstaan, die veel goeds
zal doen, zowel in woord als in
daad, zijnde een werktuig in de
handen Gods, met een buiten-
gewoon groot geloof om mach-
tige wonderen te verrichten en
datgene te doen wat groot is in
de ogen Gods, om veel herstel
voor het huis Israëls en voor
het nageslacht van uw broeders
teweeg te brengen.

25 En nu, gezegend zijt gij,
Jozef; zie, gij zijt klein; daarom,
luister naar de woorden van
uw broeder Nephi, en het zal u
geschieden naar de woorden
die ik heb gesproken. Denk aan
de woorden van uw stervende
vader. Amen.

16a Gen. 45:1–8.
17a Deut. 10:2, 4;

Moz. 2:1.
b Ex. 4:16.

19a LV 28:8.

b Jes. 29:4;
2 Ne. 27:13; 33:13;
Mrm. 9:30;
Mro. 10:27.

20a 2 Ne. 26:16;

Mrm. 8:23.
21a 2 Ne. 29:2.
22a 2 Ne. 3:5.
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HOOFDSTUK 4

Lehi geeft zijn nageslacht raad en
zegent het — Hij sterft en wordt
begraven — Nephi roemt in Gods
goedheid — Nephi stelt voor eeu-
wig zijn vertrouwen in de Heer.
Ongeveer 588–570 v.C.

En nu spreek ik, Nephi, over de
profetieën waarover mijn vader
heeft gesproken, aangaande
aJozef die naar Egypte werd
weggevoerd.
2 Want zie, hij heeft waarlijk

over zijn gehele nageslacht ge-
profeteerd. En er zijn niet vele
aprofetieën die groter zijn dan
die welke hij heeft geschreven.
En hij heeft over ons en onze
toekomstige geslachten gepro-
feteerd; en ze staan geschreven
op de platen van koper.
3 Welnu, toen mijn vader

zijn woorden over de profe-
tieën van Jozef had beëindigd,
riep hij de kinderen van La-
man, diens zonen en diens
dochters, bij zich en zeide tot
hen: Zie, mijn zonen en mijn
dochters, die de zonen en
dochters van mijn aeerstgebo-
rene zijt, ik wil dat gij het oor
naar mijn woorden neigt.
4 Want de Here God heeft

gezegd: aVoor zoverre gij mijn
geboden onderhoudt, zult gij
voorspoedig zijn in het land; en
voor zoverre gij mijn geboden
niet onderhoudt, zult gij van

mijn tegenwoordigheid worden
afgesneden.

5 Maar zie, mijn zonen en
mijn dochters, ik kan niet in
mijn graf afdalen zonder u een
azegen te laten; want zie, ik
weet dat indien gij wordt opge-
voed in de bweg die gij behoort
te gaan, gij daarvan niet zult
afwijken.

6 Welnu, zie, indien gij wordt
vervloekt, laat ik u mijn zegen
dat de vervloeking van u zal
worden weggenomen en op het
ahoofd van uw ouders zal neer-
komen.

7 Daarom, wegens mijn zegen
zal de Here God aniet toestaan
dat gij verloren gaat; daarom
zal Hij voor eeuwig jegens u en
uw nageslacht bbarmhartig zijn.
8 En het geschiedde, nadat

mijn vader zijn woorden tot de
zonen en dochters van Laman
had beëindigd, dat hij de zonen
en dochters van Lemuël bij zich
liet brengen.

9 En hij sprak tot hen, zeggen-
de: Zie, mijn zonen en mijn
dochters, die de zonen en
dochters zijt van mijn tweede
zoon; zie, ik laat u dezelfde
zegen die ik de zonen en doch-
ters van Laman laat; daarom
zult gij niet volkomen worden
vernietigd; maar ten laatste
zal uw nageslacht worden
gezegend.

10 En het geschiedde, toen
mijn vader zijn woorden tot

4 1a Gen. 39:1–2.
2a 2 Ne. 3:5.
3a gs Eerstgeborene.
4a 2 Ne. 1:9.
5a gs Patriarchale

zegen.
b Spr. 22:6.

6a LV 68:25–29.
7a 2 Ne. 30:3–6;

LV 3:17–18.

b 1 Ne. 13:31;
2 Ne. 10:18–19;
Jakob 3:5–9;
Hel. 15:12–13.
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hen had beëindigd, zie, dat hij
tot de zonen van aIsmaël sprak,
ja, en zelfs tot diens gehele huis.
11 En toen hij zijn woorden tot

hen had beëindigd, sprak hij
tot Sam, zeggende: Gezegend
zijt gij, en uw nageslacht; want
gij zult het land erfelijk bezitten,
zoals uw broeder Nephi. En
uw nageslacht zal worden ge-
rekend onder zijn nageslacht;
en gij zult zoals uw broeder
zijn, en uw nageslacht zoals
zijn nageslacht; en gij zult in al
uw dagen gezegend zijn.

12 En het geschiedde, nadat
mijn vader Lehi tot zijn gehele
huis had gesproken volgens de
gevoelens van zijn hart en de
Geest des Heren die in hem
was, dat hij oud werd. En het
geschiedde dat hij stierf en
begraven werd.

13 En het geschiedde, niet
vele dagen na zijn dood, dat
Laman en Lemuël en de zonen
van Ismaël toornig op mij
waren wegens de vermaningen
des Heren.

14 Want ik , Nephi , werd
gedrongen tot hen te spreken
volgens zijn woord, want ik
had vele dingen tot hen gezegd,
zoals ook mijn vader voor zijn
dood; vele van die woorden
staan geschreven op mijn aande-
re platen, want een meer histo-
risch gedeelte staat geschreven
op mijn andere platen.

15 En op adeze schrijf ik de

dingen van mijn ziel, en vele
van de Schriften die op de pla-
ten van koper zijn gegraveerd.
Want mijn ziel verlustigt zich
in de Schriften, en mijn hart
boverweegt ze en schrijft ze
op tot clering en nut van mijn
kinderen.

16 Zie, mijn aziel verlustigt
zich in de dingen des Heren,
en mijn bhart overweegt voort-
durend de dingen die ik heb
gezien en gehoord.

17 Niettemin, ondanks de gro-
te agoedertierenheid des Heren,
die mij immers zijn grote en
wonderbare werken heeft ge-
toond, roept mijn hart uit: O,
bellendig mens die ik ben! Ja,
mijn hart is bedroefd wegens
mijn vlees; mijn ziel rouwt we-
gens mijn ongerechtigheden.

18 Ik ben omsingeld wegens
de verzoekingen en zonden die
mij zo gemakkelijk aovervallen.
19 En wanneer ik ernaar

verlang mij te verblijden, zucht
mijn hart wegens mijn zonden;
toch weet ik op wie ik heb
vertrouwd.

20 Mijn God is mijn steun
geweest; in de wildernis heeft
Hij mij door mijn ellende heen-
gevoerd; en op de wateren van
het grote diep heeft Hij mij
bewaard.

21 Hij heeft mij met zijn aliefde
vervuld, zelfs tot het verteren
van mijn vlees toe.

22 Hij heeft mijn avijanden be-

10a 1 Ne. 7:6.
14a 1 Ne. 1:16–17; 9:4.
15a 1 Ne. 6:4–6.

b gs Overwegen;
Schriften, Schriftuur.

c 1 Ne. 19:23.

16a gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

b gs Hart.
17a 2 Ne. 9:10;

LV 86:11.

b Rom. 7:24.
18a Rom. 7:21–23;

Hebr. 12:1;
Alma 7:15.

21a gs Liefde.
22a 1 Ne. 17:52.
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schaamd en hen voor mij doen
sidderen.
23 Zie, des daags heeft Hij

mijn smeekbede gehoord en des
nachts heeft Hij mij door avisi-
oenen kennis gegeven.

24 En des daags ben ik vrij-
moedig geworden in machtig
agebed voor zijn aangezicht; ja,
ik heb mijn stem omhooggezon-
den, en engelen daalden neer
en dienden mij.
25 En op de vleugels van zijn

Geest is mijn lichaam awegge-
voerd naar buitengewoon hoge
bergen. En mijn ogen hebben
grote dingen gezien, ja, te groot
zelfs voor de mens; daarom
werd mij geboden ze niet op te
schrijven.
26 Welaan, indien ik dan zulke

grote dingen heb gezien, indien
de Heer, in zijn goedgunstig-
heid jegens de mensenkinderen,
met zoveel barmhartigheid naar
de mensen heeft omgezien,
awaarom zou mijn hart dan we-
nen en mijn ziel in het dal der
smarten talmen en mijn vlees
verteren en mijn kracht ver-
minderen wegens mijn ellende?
27 En waarom zou ik, wegens

mijn vlees, voor de zonde
azwichten? Ja, waarom zou ik
voor bverzoekingen bezwijken,
zodat de boze plaats vindt in
mijn hart om mijn cvrede te ver-
nietigen en mijn ziel te kwellen?
Waarom ben ik toornig wegens
mijn vijand?

28 Ontwaak, mijn ziel! Kwijn
niet langer weg in zonde. Wees
verblijd, o mijn hart, en geef niet
langer plaats aan de avijand
van mijn ziel.

29 Wees niet wederom ver-
toornd wegens mijn vijanden.
Verminder mijn kracht niet
wegens mijn ellende.

30 Verblijd u, o mijn hart, en
roep de Heer aan en zeg: O
Heer, ik zal U voor eeuwig
loven; ja, mijn ziel zal zich
verblijden in U, mijn God, en
de aRots mijner redding.
31 O Heer, wilt Gij mijn ziel

verlossen? Wilt Gij mij bevrij-
den uit de handen van mijn
vijanden? Wilt Gij maken dat
ik sidder bij het verschijnen
van de azonde?

32 Mogen de poorten der hel
voortdurend voor mij gesloten
zijn, omdat mijn ahart gebro-
ken en mijn geest verslagen is!
O Heer, wilt Gij de poorten van
uw gerechtigheid niet voor mij
sluiten, opdat ik zal bwandelen
op het pad van het lage dal,
opdat ik nauwgezet zal zijn op
de rechte weg!

33 O Heer, wilt Gij mij omhul-
len met de mantel van uw
gerechtigheid! O Heer, wilt Gij
mij een weg bereiden om aan
mijn vijanden te ontkomen!
Wilt Gij het pad voor mij uit
recht maken! Wilt Gij geen
struikelblok op mijn weg plaat-
sen, maar de weg voor mij uit

23a gs Visioen.
24a Jakobus 5:16;

1 Ne. 2:16.
25a 1 Ne. 11:1;

Moz. 1:1–2.
26a Ps. 43:5.

27a Rom. 6:13.
b gs Verzoeken,

verzoeking.
c gs Vrede.

28a gs Duivel.
30a 1 Kor. 3:11.

gs Rots.
31a Rom. 12:9;

Alma 13:12.
32a gs Gebroken hart.

b gs Wandelen,
wandelen met God.
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vrijmaken, en niet mijn weg
versperren, maar wél de wegen
van mijn vijand.
34 O Heer, ik heb op U ver-

trouwd, en ik zal eeuwig op U
avertrouwen. Ik zal mijn bver-
trouwen niet in de arm van het
vlees stellen, want ik weet dat
hij die zijn cvertrouwen in de
arm van het vlees stelt, ver-
vloekt is. Ja, vervloekt is hij die
op de mens vertrouwt of vlees
tot zijn arm stelt.

35 Ja, ik weet dat God amil-
delijk geeft aan hem die bidt.
Ja, mijn God zal mij geven
indien ik bniet verkeerd cbid;
daarom zal ik mijn stem tot U
verheffen; ja, ik zal U, mijn
God, de dRots mijner gerechtig-
heid, aanroepen. Zie, mijn stem
zal eeuwig opstijgen tot U, mijn
Rots en mijn eeuwige God.
Amen.

HOOFDSTUK 5

De Nephieten scheiden zich af van
de Lamanieten, bewaren de wet van
Mozes en bouwen een tempel —
Wegens hun ongeloof worden de
Lamanieten van de tegenwoordig-
heid des Heren afgesneden en ver-
vloekt; zij worden een tuchtroede
voor de Nephieten. Ongeveer 588–
559 v.C.

Zie, het geschiedde dat ik,
Nephi, de Heer, mijn God, vaak

aanriep wegens de atoorn van
mijn broeders.

2 Maar zie, hun toorn op mij
nam toe, zodanig dat zij mij
naar het leven stonden.

3 Ja, zij morden tegen mij, zeg-
gende: Onze jongere broeder
denkt over ons te aheersen; en
wij hebben wegens hem vele be-
proevingen gehad; welnu, laten
wij hem doden om niet nog
meer te worden gekweld we-
gens zijn woorden. Want zie, wij
willen hem niet als onze heerser
hebben, want het komt ons toe,
die de oudere broeders zijn, om
over dit volk te heersen.

4 Nu schrijf ik op deze platen
niet alle woorden waarmee zij
tegen mij morden. Want het is
mij genoeg te zeggen dat zij mij
naar het leven stonden.

5 En het geschiedde dat de
Heer mij, aNephi, bwaarschuw-
de om van hen weg te gaan en
de wildernis in te vluchten, en
allen die met mij mee wilden
gaan.

6 Daarom geschiedde het dat
ik, Nephi, mijn gezin meenam,
en ook aZoram en zijn gezin, en
Sam, mijn oudere broeder, en
zijn gezin, en Jakob en Jozef,
mijn jongere broeders, en ook
mijn zusters en allen die met
mij mee wilden gaan. En allen
die met mij mee wilden gaan,
waren zij die geloofden in de
bwaarschuwingen en openba-

34a gs Vertrouwen.
b Ps. 44:6–8.
c Jer. 17:5;

Mrm. 3:9; 4:8.
35a Jakobus 1:5.

b Hel. 10:5.

c gs Gebed.
d Deut. 32:4.

5 1a 2 Ne. 4:13–14.
3a 1 Ne. 16:37–38;

Mos. 10:14–15.
5a Mos. 10:13.

b gs Inspiratie,
inspireren.

6a 1 Ne. 4:35; 16:7;
2 Ne. 1:30–32.

b gs Waarschuwen,
waarschuwing.
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ringen van God; daarom luis-
terden zij naar mijn woorden.
7 En wij namen onze tenten

mee en alles wat ons maar mo-
gelijk was, en wij reisden vele
dagen lang in de wildernis. En
nadat wij vele dagen lang had-
den gereisd, sloegen wij onze
tenten op.

8 En mijn volk wilde dat wij
de naam van de plaats aNephi
zouden noemen; daarom noem-
den wij haar ook Nephi.

9 En allen die bij mij waren,
besloten zich het avolk van
Nephi te noemen.

10 En wij onderhielden nauw-
gezet de gerichten, de inzettin-
gen en de geboden des Heren
in alles, volgens de awet van
Mozes.

11 En de Heer was met ons;
en wij werden buitengewoon
voorspoedig, want wij zaaiden
zaad, waardoor wij oogstten in
overvloed. En wij begonnen
kleinvee en runderen en dieren
van iedere soort te telen.

12 En ik, Nephi, had ook de
kronieken die op de aplaten
van koper waren gegraveerd,
meegenomen, en ook de bbal,
ofwel het ckompas, dat door de
hand des Heren voor mijn vader
was vervaardigd, naar hetgeen
geschreven staat.

13 En het geschiedde dat
wij buitengewoon voorspoedig

begonnen te worden en talrijk
in het land.

14 En ik, Nephi, nam het
azwaard van Laban en maakte
naar dat voorbeeld vele zwaar-
den, voor het geval het volk
dat nu de bLamanieten werd
genoemd, ons zou overvallen
en vernietigen; want ik kende
hun haat tegen mij en mijn kin-
deren en degenen die mijn volk
werden genoemd.

15 En ik leerde mijn volk ge-
bouwen te bouwen en allerlei
soorten hout te bewerken, en
ook aijzer en roodkoper en geel-
koper en staal en goud en zilver
en kostbare ertsen, die in grote
overvloed aanwezig waren.

16 En ik, Nephi, bouwde een
atempel; en ik bouwde hem
naar het voorbeeld van de
btempel van Salomo, behalve
dat hij niet van zoveel ckostbare
materialen werd gebouwd, want
die waren niet te vinden in het
land; daardoor kon hij niet zoals
Salomo’s tempel worden ge-
bouwd. Maar de wijze van bou-
wen was als die van de tempel
van Salomo, en de makelij ervan
was buitengewoon fraai.

17 En het geschiedde dat ik,
Nephi, mijn volk ertoe aanzette
anijver te zijn en met hun han-
den te arbeiden.

18 En het geschiedde dat zij
wilden dat ik hun akoning zou

8a Omni 1:12, 27;
Mos. 9:1–4; 28:1.

9a Jakob 1:13–14.
10a 2 Ne. 11:4.

gs Wet van Mozes.
12a Mos. 1:3–4.

gs Platen.
b Mos. 1:16.

c 1 Ne. 16:10, 16, 26;
18:12, 21;
Alma 37:38–47;
LV 17:1.

14a 1 Ne. 4:9;
Jakob 1:10;
WvM. 1:13.

b gs Lamanieten.

15a Ether 10:23.
16a gs Tempel, huis

des Heren.
b 1 Kon. 6;

2 Kron. 3.
c LV 124:26–27.

17a Gen. 3:19; LV 42:42.
18a Jakob 1:9, 11.
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zijn. Maar ik, Nephi, wilde niet
dat zij een koning hadden; niet-
temin deed ik voor hen wat in
mijn vermogen was.
19 En zie, de woorden des

Heren die Hij aangaande mijn
broeders had gesproken, dat ik
hun aheerser en hun bleraar zou
zijn, waren aan hen vervuld.
Welnu, ik was, volgens de ge-
boden des Heren, hun heerser
en hun leraar geweest, tot de
tijd dat zij mij naar het leven
hadden gestaan.
20 Welnu, het woord des

Heren werd vervuld dat Hij tot
mij had gesproken, zeggende:
Omdat zij aniet naar uw woor-
den willen luisteren, zullen zij
van de tegenwoordigheid des
Heren worden afgesneden. En
zie, zij werden van zijn tegen-
woordigheid bafgesneden.
21 En wegens hun ongerech-

tigheid had Hij hen doen tref-
fen met de avervloeking, ja,
een zware vervloeking. Want
zie, zij hadden hun hart te-
gen Hem verstokt, zodat het
als een keisteen was gewor-
den; welnu, omdat zij blank
waren en buitengewoon schoon
en bbekoorlijk, deed de Here
God een cdonkere huid op
hen komen, opdat zij niet aan-
trekkelijk zouden zijn voor
mijn volk.

22 En aldus zegt de Here God:
Ik zal maken dat zij aweerzin-
wekkend voor uw volk zullen

zijn, tenzij zij zich van hun
ongerechtigheden bekeren.

23 En vervloekt zij het nage-
slacht van hem die zich met hun
nageslacht avermengt, want zij
zullen met dezelfde vervloeking
worden vervloekt. En de Heer
sprak het, en het geschiedde.

24 En wegens hun vervloeking
die op hen rustte, werden zij een
alui volk, vol list en streken, dat
in de wildernis op roofdieren
jaagde.

25 En de Here God zeide tot
mij: Zij zullen een tuchtroede
zijn voor uw nakomelingen, om
hen ertoe op te wekken Mij
indachtig te zijn; en omdat zij
Mij niet indachtig zijn en niet
naar mijn woorden luisteren,
zullen zij hen zelfs tot vernieti-
ging toe tuchtigen.

26 En het geschiedde dat ik,
Nephi, Jakob en Jozef awijdde
tot priester en leraar over het
land van mijn volk.

27 En het geschiedde dat wij
een leven van geluk leidden.

28 En er waren dertig jaar
verstreken vanaf het tijdstip
waarop wij Jeruzalem hadden
verlaten.

29 En ik, Nephi, had de kro-
nieken van mijn volk tot dusver
bijgehouden op mijn platen die
ik had gemaakt.

30 En het geschiedde dat de
Here God tot mij zeide: Maak
aandere platen; en gij zult daar-
op vele dingen graveren die

19a 1 Ne. 2:22.
b gs Leraar, leren.

20a 2 Ne. 2:21.
b Alma 9:14.

21a gs Vervloeken,
vervloeking.

b 4 Ne. 1:10.
c 2 Ne. 26:33;

3 Ne. 2:14–16.
22a 1 Ne. 12:23.
23a gs Huwelijk,

huwen—Gemengd

huwelijk.
24a gs Lui, luiheid.
26a Jakob 1:18–19;

Mos. 23:17.
30a 1 Ne. 19:1–6.
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goed zijn in mijn ogen, ten
nutte van uw volk.
31 Daarom, teneinde gehoor-

zaam te zijn aan de geboden
des Heren, ging ik, Nephi, heen
en maakte adeze platen waarop
ik deze dingen heb gegraveerd.

32 En ik graveerde hetgeen
God behaaglijk is. En indien
mijn volk behagen schept in de
dingen Gods, zal het behagen
scheppen in mijn graveersels
die op deze platen staan.

33 En indien mijn volk meer
bijzonderheden van de geschie-
denis van mijn volk verlangt te
kennen, moet het mijn andere
platen onderzoeken.

34 En het is mij genoeg te zeg-
gen dat er veertig jaar waren
verstreken, en wij hadden reeds
oorlogen en twisten met onze
broeders gehad.

HOOFDSTUK 6

Jakob verhaalt Joodse geschiede-
nis: de Babylonische ballingschap
en de terugkeer, de bediening en
kruisiging van de Heilige Israëls,
de hulp ontvangen van de andere
volken en de herstelling van de
Joden in de laatste dagen, wanneer
zij in de Messias geloven. Onge-
veer 559–545 v.C.

De woorden van Jakob, de
broeder van Nephi, die hij tot
het volk van Nephi sprak:

2 Zie, mijn geliefde broeders,
gij weet dat ik, Jakob, door God
geroepen en geordend naar de
wijze van zijn heilige orde,

en gewijd door mijn broeder
Nephi, op wie gij vertrouwt als
akoning of beschermer, en op
wie gij u verlaat voor uw vei-
ligheid — zie, gij weet dat ik
buitengewoon vele dingen tot
u heb gezegd.

3 Niettemin spreek ik weder-
om tot u, want mijn verlangen
gaat uit naar het welzijn van
uw ziel. Ja, mijn bekommernis
voor u is groot; en gij weet zelf
dat zij dat altijd is geweest.
Want ik heb u met alle ijver
aangespoord; en ik heb u de
woorden van mijn vader ge-
leerd; en ik heb tot u gesproken
over alle dingen die geschre-
ven staan, vanaf de schepping
der wereld.

4 En nu, zie, ik wil tot u spre-
ken over dingen die nu zijn,
en die zullen komen; daarom
zal ik u de woorden van aJesaja
voorlezen. En het zijn de woor-
den die ik op verzoek van mijn
broeder tot u spreek. En ik
spreek tot u om uwentwil, opdat
gij zult leren en de naam van
uw God zult verheerlijken.

5 En nu, de woorden die ik ga
lezen, zijn de woorden die Jesa-
ja met betrekking tot het gehele
huis Israëls heeft gesproken;
daarom kunnen zij op u wor-
den toegepast, want gij zijt van
het huis Israëls. En er zijn vele
dingen door Jesaja gesproken
die op u kunnen worden toege-
past, omdat gij van het huis
Israëls zijt.

6 En nu, dit zijn de woorden:
aAldus zegt de Here God: Zie,

31a gs Platen.
6 2a Jakob 1:9, 11.

4a 3 Ne. 23:1.
6a Jes. 49:22–23.
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Ik zal mijn hand opheffen tot
de andere volken en mijn bstan-
daard oprichten voor het volk;
en zij zullen uw zonen brengen
in hun armen, en uw dochters
zullen worden gedragen op hun
schouders.
7 En koningen zullen uw

voedstervaders zijn en hun
vorstinnen uw zoogsters; met
het aangezicht ter aarde zullen
zij zich voor u neerbuigen, en
het stof uwer voeten zullen zij
lekken; en gij zult weten dat
Ik de Heer ben, want zij die Mij
averwachten, zullen niet wor-
den beschaamd.
8 En nu wil ik, Jakob, het een

en ander over deze woorden
zeggen. Want zie, de Heer heeft
mij getoond dat zij die in aJeru-
zalem waren, waar wij vandaan
zijn gekomen, zijn gedood of
bgevankelijk weggevoerd.

9 Niettemin heeft de Heer mij
getoond dat zij zullen aterug-
keren. En Hij heeft mij even-
eens getoond dat de Here God,
de Heilige Israëls, Zich in het
vlees aan hen zal openbaren; en
wanneer Hij Zich in het vlees
aan hen heeft geopenbaard, zul-
len zij Hem geselen en bkruisi-
gen, volgens de woorden van de
engel die het mij heeft gezegd.
10 En wanneer zij hun hart

hebben verstokt en hun hals ver-
stard tegen de Heilige Israëls,
zie, dan zullen de aoordelen van
de Heilige Israëls hen treffen.
En de dag komt dat zij zullen
worden geslagen en gekweld.

11 Welnu, wanneer zij her- en
derwaarts zijn gedreven — want
zo zegt de engel — zullen velen
in het vlees worden gekweld,
maar wegens de gebeden der
getrouwen zal niet worden
toegestaan dat zij omkomen;
zij zullen worden verstrooid en
geslagen en gehaat; niettemin
zal de Heer barmhartig jegens
hen zijn, zodat zij, awanneer zij
hun bVerlosser leren kennen,
wederom tot hun erflanden
worden cvergaderd.
12 En gezegend zijn de aandere

volken, zij van wie de profeet
heeft geschreven; want zie, in-
dien zij zich bekeren en Zion
niet bestrijden, en zich niet
verenigen met die grote en
bgruwelijke kerk, zullen zij be-
houden worden; want de Here
God zal zijn cverbonden die
Hij met zijn kinderen heeft
gesloten, nakomen; en daarom
heeft de profeet deze dingen
geschreven.

13 Welnu, zij die Zion en
het verbondsvolk des Heren
bestrijden, zullen hun het stof

6b gs Banier.
7a Moz. 1:6;

LV 133:45.
8a Ester 2:6; 1 Ne. 7:13;

2 Ne. 25:10;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.

b 2 Kon. 24:10–16;
25:1–12.
gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

9a 1 Ne. 10:3.
b 1 Ne. 19:10, 13;

Mos. 3:9;
3 Ne. 11:14–15.
gs Kruisiging.

10a Matt. 27:24–25.
11a 1 Ne. 22:11–12;

2 Ne. 9:2.

b Hosea 3:5.
c gs Israël—De

verstrooiing
van Israël.

12a 1 Ne. 14:1–2;
2 Ne. 10:9–10.

b gs Duivel—De kerk
van de duivel.

c gs Abraham,
verbond van.



85 2 Nephi 6:14–7:2

van de voeten lekken; en het
volk des Heren zal niet worden
abeschaamd. Want het volk des
Heren zijn zij die Hem bver-
wachten; want zij verwachten
de komst van de Messias nog
steeds.

14 En zie, volgens de woorden
van de profeet zal de Messias
Zich voor de atweede maal op-
maken om hen terug te winnen;
daarom zal Hij Zich met kracht
en grote heerlijkheid aan hen
bopenbaren, tot cvernietiging van
hun vijanden, wanneer die dag
komt dat zij in Hem geloven;
en Hij zal niemand vernietigen
die in Hem gelooft.

15 En zij die niet in Hem gelo-
ven, zullen worden avernietigd,
zowel door bvuur als door
orkaan, en door aardbevingen
en door bloedvergieten en door
cpestilentie en door hongers-
nood. En zij zullen weten dat de
Heer, de Heilige Israëls, God is.
16 aWant zal aan de sterken de

buit worden ontnomen, of zal
de bwettige gevangene worden
bevrijd?

17 Maar aldus zegt de Heer:
Toch zullen de agevangenen aan
de sterken worden ontnomen,
en de buit van de geweldenaar
zal worden bevrijd; want de
bmachtige God zal zijn ver-
bondsvolk cbevrijden. Want al-

dus zegt de Heer: Ik zal strijden
met hen die met u strijden —

18 en Ik zal hen die u verdruk-
ken hun eigen vlees doen
eten; en van hun eigen bloed
zullen zij dronken worden als
van zoete wijn; en alle vlees
zal weten dat Ik, de Heer, uw
Redder en uw aVerlosser ben,
de bMachtige Jakobs.

HOOFDSTUK 7

Jesaja spreekt als de Messias — De
Messias zal de tong van de geleerde
hebben — Hij zal wie Hem slaan
zijn rug bieden — Hij zal niet wor-
den beschaamd — Vergelijk Jesaja
50. Ongeveer 559–545 v.C.

Ja, want aldus zegt de Heer:
Heb Ik u weggezonden, of heb
Ik u voor eeuwig verworpen?
Want aldus zegt de Heer: Waar
toch is de scheidbrief van uw
moeder? Aan wie heb Ik u weg-
gezonden, of aan wie van mijn
schuldeisers heb Ik u verkocht?
Ja, aan wie heb Ik u verkocht?
Zie, om uw ongerechtigheden
hebt gij uzelf averkocht, en
om uw overtredingen is uw
moeder weggezonden.

2 Welnu, toen Ik kwam, was
er niemand; ja, toen Ik ariep,
was er niemand om te ant-
woorden. O huis Israëls, is mijn

13a 3 Ne. 22:4.
b Jes. 40:31;

1 Ne. 21:23;
LV 133:45.

14a Jes. 11:11;
2 Ne. 25:17; 29:1.

b 2 Ne. 3:5.
c 1 Ne. 22:13–14.

15a 2 Ne. 10:16; 28:15;

3 Ne. 16:8.
gs Laatste dagen.

b Jakob 6:3.
c LV 97:22–26.

16a Jes. 49:24–26.
b i.e. het verbondsvolk

van de Heer, zoals
in v. 17 wordt
aangegeven.

17a 1 Ne. 21:25.
b gs Jehova.
c 2 Kon. 17:39.

18a gs Verlosser.
b Gen. 49:24;

Jes. 60:16.
7 1a gs Afval.

2a Spr. 1:24–25;
Jes. 65:12; Alma 5:37.
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hand dan werkelijk te kort om
te verlossen, of is er in Mij geen
kracht om te redden? Zie, door
mijn berisping leg Ik de bzee
droog en maak Ik hun crivieren
tot een woestijn; hun dvis stinkt,
omdat er geen water is, en sterft
van dorst.

3 Ik kleed de hemelen in het
azwart en Ik maak van een
brouwgewaad hun bedekking.

4 De Here God heeft Mij de
atong van de geleerde gegeven,
opdat Ik te rechter tijd een ge-
past woord tot u weet te spre-
ken, o huis Israëls. Wanneer gij
vermoeid zijt, wekt Hij elke
morgen weer. Hij wekt mijn oor
om als de geleerde te horen.
5 De Here God heeft Mij het

aoor geopend en Ik ben niet
weerspannig geweest, noch ben
Ik teruggedeinsd.

6 Mijn rug heb Ik gegeven aan
awie sloegen, en mijn wangen
aan wie Mij de haren uittrokken.
Ik heb mijn gelaat niet verbor-
gen voor smaad en bespuwing.
7 Want de Here God zal

Mij helpen, daarom zal Ik niet
te schande worden gemaakt.
Daarom heb Ik mijn gelaat
als een keisteen gemaakt, en
Ik weet dat Ik niet zal worden
beschaamd.

8 En de Heer is nabij, en Hij
rechtvaardigt Mij. Wie zal Mij
bestrijden? Laten wij samen
naar voren treden. Wie is mijn
tegenstander? Hij nadere tot

Mij en Ik zal hem slaan met de
kracht van mijn mond.

9 Want de Here God zal Mij
helpen. En allen die Mij aver-
oordelen, zie, zij zullen oud
worden als een kleed en de mot
zal hen verteren.

10 Wie onder u die de Heer
vreest, die hoort naar de astem
van zijn knecht, wandelt in
duisternis en bezit geen licht?

11 Zie, gi j allen die vuur
ontsteekt, die u met toortsen
uitrust, wandelt in het licht van
auw vuur en onder de toortsen
die gij ontstoken hebt. Van mijn
hand overkomt u dit: in smart
zult gij neerliggen.

HOOFDSTUK 8

In de laatste dagen zal de Heer
Zion troosten en Israël vergaderen
— De verlosten zullen onder
grote vreugde naar Zion opgaan—
Vergelijk Jesaja 51 en 52:1–2.
Ongeveer 559–545 v.C.

Hoort naar Mij, gij die de ge-
rechtigheid najaagt. Aanschouwt
de arots waaruit gij zijt gehou-
wen en de holte van de put
waaruit gij zijt gegraven.

2 Aanschouwt Abraham, uw
avader, en bSara, die u baarde;
want Ik riep hem alleen en
zegende hem.

3 Want de Heer zal aZion
troosten, Hij zal troosten al haar
woeste plaatsen; en Hij zal haar

2b Ex. 14:21; Ps. 106:9;
LV 133:68–69.

c Jozua 3:15–16.
d Ex. 7:21.

3a Ex. 10:21.
b Op. 6:12.

4a Luc. 2:46–47.
5a LV 58:1.
6a Matt. 27:26;

2 Ne. 9:5.
9a Rom. 8:31.

10a LV 1:38.

11a Richt. 17:6.
8 1a gs Rots.

2a Gen. 17:1–8;
LV 132:49.

b Gen. 24:36.
3a gs Zion.
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bwildernis maken als Eden, en
haar woestijn als de Hof des
Heren. Vreugde en blijdschap
zullen er gevonden worden,
dankzegging en de stem van
gezang.
4 Luister naar Mij, mijn volk,

en neig uw oor tot Mij, o mijn
natie. Want een awet zal van
Mij uitgaan en mijn recht zal Ik
stellen tot een blicht der volken.
5 Mijn gerechtigheid is nabij,

mijn aheil treedt tevoorschijn,
en mijn arm zal de volken rich-
ten. Op Mij zullen de beilanden
wachten en op mijn arm zullen
zij vertrouwen.

6 Hef uw ogen op naar de he-
melen en aanschouw de aarde
beneden; want de ahemelen
zullen bverdwijnen als rook, en
de aarde zal cverouderen als
een kleed; en haar bewoners
zullen op gelijke wijze sterven.
Maar mijn heil zal eeuwig be-
staan en mijn gerechtigheid zal
niet worden tenietgedaan.
7 Hoor naar Mij, gij die de

gerechtigheid kent, het volk
in wiens hart Ik mijn wet heb
gegrift. aVrees niet voor de
smaad van stervelingen, word
niet verschrikt vanwege hun
beschimpingen.

8 Want de mot zal hen opeten
als een kleed, en de worm zal
hen eten als wol; maar mijn
gerechtigheid duurt eeuwig en

mijn hei l van geslacht tot
geslacht.

9 Ontwaak, ontwaak! Bekleed
u met asterkte, gij arm des He-
ren! Ontwaak als in de dagen
vanouds. Zijt Gij het niet die
Rahab hebt neergehouwen en
de draak verwond?

10 Zijt Gij het niet die de zee
hebt drooggelegd, de wateren
van het grote diep; die de
diepten der zee hebt gemaakt
tot een aweg, een doortocht
voor de vrijgekochten?

11 Daarom zullen de averlosten
des Heren wederkeren en met
bgejubel tot Zion komen; en
eeuwige vreugde en heiligheid
zullen op hun hoofd wezen;
en zij zullen blijdschap en
vreugde verwerven; kommer en
cgezucht zullen wegvluchten.
12 aIk ben het; ja, Ik ben het

die u troost. Zie, wie zijt gij
dat gij bbevreesd zijt voor een
mens, die zal sterven, en voor
een mensenkind, dat als cgras
zal verdorren?

13 En avergeet de Heer, uw
Maker, die de hemelen uitspan-
de en de aarde grondvestte; dat
gij bestendig, de gehele dag,
verschrikt zijt vanwege de
grimmigheid van de verdrukker,
alsof hij klaarstond om te ver-
derven? En waar is nu de grim-
migheid van de verdrukker?

14 De gekluisterde balling

3b Jes. 35:1–2, 6–7.
4a of leer. Jes. 2:3.

gs Evangelie.
b gs Licht, licht van

Christus.
5a gs Heil.

b 2 Ne. 10:20.
6a 2 Pet. 3:10.

b hebr. worden
verstrooid.
Ps. 102:25–27.

c hebr. vergaan.
7a Ps. 56:4, 11; LV 122:9.
9a LV 113:7–8.

10a Jes. 35:8.
11a gs Verlossen,

verlossing, verlost.
b Jes. 35:10.
c Op. 21:4.

12a LV 133:47; 136:22.
b Jer. 1:8.
c Jes. 40:6–8;

1 Pet. 1:24.
13a Jer. 23:27.
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haast zich, opdat hij losgelaten
worde, opdat hij niet sterve in
de kuil, noch dat hem zijn brood
ontbreke.
15 Maar Ik ben de Heer, uw

God, wiens agolven bruisten;
Heer der heerscharen is mijn
naam.
16 Ik heb mijn woorden in uw

mond gelegd en met de scha-
duw mijner hand heb Ik u
bedekt, opdat Ik de hemelen
moge uitspannen en de aarde
grondvesten en tot Zion zeggen:
Zie, gij zijt mijn avolk.

17 Ontwaak, ontwaak, sta
op, o Jeruzalem, gij die uit de
hand des Heren de a beker
zijner bgrimmigheid hebt ge-
dronken — gij hebt de droesem
van de beker des bevens tot op
de bodem leeggedronken —
18 van al de zonen die zij heeft

gebaard, was er niemand die
haar geleidde; en van al de zo-
nen die zij heeft grootgebracht,
was er niemand die haar bij de
hand greep.

19 Deze twee azonen zijn tot
u gekomen, die u zullen bekla-
gen — uw verwoesting en
verderf, de hongersnood en het
zwaard — en door wie zal Ik
u troosten?
20 Uw zonen, op deze twee na,

zijn in zwijm gevallen; zij liggen
aan de hoeken van alle straten;
zij zijn vol van de grimmigheid
des Heren, van de berisping van

uw God, gelijk een wilde os in
een net.

21 Daarom, hoor toch dit,
gij ellendige, en abeschonkene,
maar niet van wijn:

22 Zo zegt uw Heer, de Heer
en uw God abepleit de rechts-
zaak van zijn volk: Zie, Ik heb
de beker des bevens uit uw
hand genomen, de droesem
van de beker mijner grimmig-
heid; gij zult die niet langer
drinken.

23 Maar aIk zal hem geven in
de hand van hen die u verdruk-
ken; die tot uw ziel hebben
gezegd: Werp u neer, opdat wij
over u heengaan — en gij hebt
uw rug als de aarde gemaakt en
als de straat voor wie daarover
gingen.

24 aOntwaak, ontwaak, be-
kleed u met bsterkte, o cZion;
bekleed u met uw pronkgewa-
den, o Jeruzalem, gij heilige
stad; want voortaan zullen de
onbesnedenen en onreinen dniet
meer bij u binnenkomen.

25 Schud het stof van u af; asta
op, zet u neder, o Jeruzalem;
bevrijd uzelf van de bbanden
om uw hals, o gij gevangen
dochter Zions.

HOOFDSTUK 9

De Joden zullen in al hun landen
van belofte worden vergaderd —

15a 1 Ne. 4:2.
16a 2 Ne. 3:9; 29:14.
17a Jes. 29:9;

Jer. 25:15.
b Luc. 21:24.

19a Op. 11:3.

21a 2 Ne. 27:4.
22a Jer. 50:34.
23a Zach. 12:9.
24a Jes. 52:1–2.

b LV 113:7–8.
c gs Zion.

d Joël 3:17.
25a i.e. sta op uit het stof

en zet u, eindelijk
verlost, met
waardigheid neder.

b LV 113:9–10.
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De verzoening koopt de mens los
van de val — Het lichaam van de
doden zal tevoorschijn komen uit
het graf, en hun geest uit de hel
en uit het paradijs — Zij zullen
geoordeeld worden — De verzoe-
ning redt van de dood, de hel, de
duivel en eindeloze kwelling —
De rechtvaardigen zullen worden
behouden in het koninkrijk Gods—
Straffen voor zonden worden uit-
eengezet — De Heilige Israëls is
de poortwachter. Ongeveer 559–
545 v.C.

En nu, mijn geliefde broeders, ik
heb deze dingen voorgelezen
om u bekend te maken met de
averbonden des Heren waartoe
Hij Zich jegens het gehele huis
Israëls heeft verbonden —
2 dat Hij tot de Joden heeft

gesproken bij monde van zijn
heilige profeten, ja, vanaf het
begin, van geslacht op geslacht,
totdat de tijd komt dat zij in de
ware kerk en kudde van God
worden ateruggebracht; wan-
neer zij huiswaarts worden
bvergaderd naar hun cerflanden
en in al hun landen van belofte
worden gevestigd.

3 Zie, mijn geliefde broeders,
ik zeg u deze dingen opdat gij
u zult verheugen en uw hoofd
voor eeuwig zult aopheffen, we-

gens de zegeningen die de Here
God uw kinderen zal schenken.

4 Want ik weet dat velen van u
grondig hebben gezocht naar
kennis van toekomstige dingen;
daarom weet ik dat gij weet dat
ons vlees moet wegteren en
sterven; toch zullen wij in ons
alichaam God zien.
5 Ja, ik weet dat gij weet dat

Hij Zich in het lichaam zal ver-
tonen aan hen die te Jeruzalem
zijn, waar wij vandaan zijn
gekomen; want het is noodza-
kelijk dat het onder hen plaats-
vindt; want het is nodig dat de
grote aSchepper toestaat dat
Hij in het vlees aan de mens
wordt onderworpen, en voor
balle mensen sterft, opdat alle
mensen aan Hem mogen wor-
den onderworpen.

6 Want aangezien de dood
over alle mensen is gekomen ter
vervulling van het barmhartige
aplan van de grote Schepper,
moet er wel een kracht tot bop-
standing zijn, en de opstanding
moet de mens wel toekomen
wegens de cval; en de val is ge-
komen wegens overtreding; en
omdat de mens een gevallen
wezen werd, werd hij dafgesne-
den van de tegenwoordigheid
des Heren.

7 Daarom moet het wel een

9 1a gs Abraham,
verbond van.

2a 2 Ne. 6:11.
gs Herstelling van
het evangelie.

b gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

c 2 Ne. 10:7–8.

gs Beloofd land.
3a bjs, Ps. 24:7–10.
4a Job 19:26;

Alma 11:41–45;
42:23;
Hel. 14:15;
Mrm. 9:13.

5a gs Scheppen,
schepping.

b Joh. 12:32;
2 Ne. 26:24;
3 Ne. 27:14–15.

6a gs Verlossingsplan.
b gs Opstanding.
c gs Val van Adam

en Eva.
d 2 Ne. 2:5.
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aonbeperkte bverzoening zijn—
indien het geen onbeperkte
verzoening was, zou deze ver-
derfelijkheid geen onverder-
felijkheid kunnen aandoen. Dan
had het ceerste oordeel dat over
de mens is gekomen wel dein-
deloos moeten voortduren. En
dan zou dit vlees zijn neerge-
legd om te ontbinden en uiteen
te vallen tot zijn moeder aarde,
om niet meer op te staan.

8 O, de awijsheid Gods, zijn
bbarmhartigheid en cgenade!
Want zie, indien het dvlees niet
meer opstond, zou onze geest
moeten worden onderworpen
aan die engel die uit de tegen-
woordigheid van de eeuwige
God is egevallen en de fduivel
is geworden, om niet meer op
te staan.

9 En onze geest had hem gelijk
moeten worden, en wij waren
duivels geworden, aengelen van
een duivel, om te worden buitge-
sloten van de tegenwoordigheid
van onze God, en om bij de
vader der cleugen te verblijven,
in ellende, net zoals hijzelf; ja,
van dat wezen dat onze eerste
ouders heeft dverleid, dat zich
welhaast in een eengel des
lichts fverandert en de mensen-

kinderen ophitst tot ggeheime
verenigingen om te moorden
en tot allerlei geheime werken
van duisternis.

10 O hoe groot is de goedheid
van onze God, die een weg
bereidt voor onze ontkoming
aan de greep van dat ver-
schrikkelijke monster; ja, dat
monster, de adood en de bhel,
waarmee ik de dood van het
lichaam, en ook de dood van
de geest aanduid.

11 En wegens de wijze van
abevrijding door onze God, de
Heilige Israëls, zal deze bdood
waarover ik heb gesproken, die
de stoffelijke is, zijn doden op-
geven; welke dood het graf is.

12 En deze adood waarover ik
heb gesproken, die de geestelij-
ke dood is, zal zijn doden opge-
ven; welke geestelijke dood de
bhel is; daarom moeten de dood
en de hel hun doden opgeven,
en de hel moet haar gevangen
geesten opgeven, en het graf
moet zijn gevangen lichamen
opgeven, en het lichaam en de
cgeest van de mensen zullen tot
elkaar worden dteruggebracht;
en dit gebeurt door de kracht
van de opstanding van de
Heilige Israëls.

7a Alma 34:10.
b gs Verzoenen,

verzoening.
c Mos. 16:4–5;

Alma 42:6, 9, 14.
d Mos. 15:19.

8a Job 12:13; Abr. 3:21.
gs Wijsheid.

b gs Barmhartig,
barmhartigheid.

c gs Genade.
d LV 93:33–34.
e Jes. 14:12;

2 Ne. 2:17–18;
Moz. 4:3–4;
Abr. 3:27–28.

f gs Duivel.
9a Jakob 3:11;

Alma 5:25, 39.
b Op. 12:7–9.
c gs Liegen.
d Gen. 3:1–13;

Mos. 16:3;
Moz. 4:5–19.

e LV 129:8.
f 2 Kor. 11:14;

Alma 30:53.
g gs Geheime

verenigingen.
10a Mos. 16:7–8;

Alma 42:6–15.
b gs Hel.

11a gs Bevrijder.
b gs Dood,

lichamelijke.
12a gs Dood, geestelijke.

b LV 76:81–85.
c gs Geest.
d gs Opstanding.
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13 O, wat is het aplan van onze
God toch groot! Want ander-
zijds moet het bparadijs van God
de geest van de rechtvaardigen
opgeven en het graf het lichaam
van de rechtvaardigen; en de
geest en het lichaam worden
weer tot elkaar cteruggebracht,
en alle mensen worden onver-
derfelijk en donsterfelijk, en het
zijn levende zielen, met een
evolmaakte fkennis zoals wij
in het vlees, behalve dat onze
kennis dan volmaakt zal zijn.
14 Daarom zullen wij een vol-

maakte akennis hebben van al
onze bschuld en onze onreinheid
en onze cnaaktheid; en de recht-
vaardigen, dbekleed zijnde met
ezuiverheid, ja, met de fmantel
der gerechtigheid, zullen een
volmaakte kennis hebben van
hun vreugde en hun grechtvaar-
digheid.
15 En het zal geschieden,

wanneer alle mensen van deze
eerste dood tot het leven zijn
overgegaan, daar zij onsterfelijk
zijn geworden, dat zij voor de
arechterstoel van de Heilige
Israëls moeten verschijnen; en
dan komt het boordeel, en dan
moeten zij worden geoordeeld
naar het heilige oordeel Gods.

16 En stellig, zowaar de Heer
leeft, want de Here God heeft
het gesproken, en het is zijn eeu-
wige awoord dat niet kan bver-
gaan, zullen zij die rechtvaardig
zijn, nog steeds rechtvaardig
zijn, en zij die cvuil zijn, zullen
nog steeds dvuil zijn; welnu, zij
die vuil zijn, zijn de eduivel en
zijn engelen; en zij zullen heen-
gaan in het feeuwigdurend vuur
dat voor hen is bereid; en hun
kwelling is als een gpoel van
vuur en zwavel, waarvan de
vlam voor eeuwig en altijd
opstijgt en geen einde heeft.

17 O, de grootheid en agerech-
tigheid van onze God! Want
Hij voert al zijn woorden uit, en
zij zijn uit zijn mond voortge-
gaan, en zijn wet moet worden
vervuld.

18 Maar zie, de rechtvaardigen,
de aheiligen van de Heilige
Israëls, zij die hebben geloofd
in de Heilige Israëls, zij die de
bkruisen van de wereld hebben
verdragen en de smaad ervan
niet hebben geacht, zij zullen
het ckoninkrijk Gods dbeërven
dat voor hen is bereid evanaf de
grondlegging der wereld, en
hun vreugde zal voor feeuwig
overvloedig zijn.

13a gs Verlossingsplan.
b LV 138:14–19.

gs Paradijs.
c Alma 11:43.
d gs Onsterfelijk,

onsterfelijkheid.
e gs Volmaakt.
f LV 130:18–19.

14a Mos. 3:25;
Alma 5:18.

b gs Schuld.
c Mrm. 9:5.
d Spr. 31:25.

e gs Zuiver,
zuiverheid.

f LV 109:76.
g gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

15a gs Oordeel, laatste.
b Ps. 19:9; 2 Ne. 30:9.

16a 1 Kon. 8:56; LV 1:38;
Moz. 1:4.

b LV 56:11.
c gs Vuil, vuiligheid.
d 1 Ne. 15:33–35;

Alma 7:21;
Mrm. 9:14; LV 88:35.

e gs Duivel.
f Mos. 27:28.
g Op. 21:8; 2 Ne. 28:23;

LV 63:17.
17a gs Gerechtigheid.
18a gs Heilige.

b Luc. 14:27.
c gs Verhoging.
d LV 45:58; 84:38.
e Alma 13:3.
f gs Eeuwig leven.



2 Nephi 9:19–27 92

19 O, de grootheid van de
barmhartigheid van onze God,
de Heilige Israëls! Want Hij
abevrijdt zijn heiligen van dat
bverschrikkelijke monster, de
duivel, en van de dood en de
chel, en van die poel van vuur
en zwavel, die eindeloze kwel-
ling is.
20 O, hoe groot is de aheilig-

heid van onze God! Want Hij
bweet alle dingen, en er is niets
of Hij weet het.
21 En Hij komt in de wereld

om alle mensen te aredden,
indien zij naar zijn stem wil-
len luisteren; want zie, Hij
doorstaat de bpijnen van alle
mensen, ja, de pijnen van ieder
levend schepsel, van zowel
mannen als vrouwen als kinde-
ren, die behoren tot het ge-
slacht van cAdam.
22 En Hij doorstaat dit om alle

mensen de opstanding deelach-
tig te laten worden, opdat allen
voor Hem zullen staan op die
grote dag, de dag des oordeels.

23 En Hij gebiedt alle mensen
zich te abekeren en zich in
zijn naam te laten bdopen, met
volmaakt geloof in de Heilige
Israëls, anders kunnen zij niet
worden behouden in het ko-
ninkrijk Gods.

24 En indien zij zich niet
bekeren en niet in zijn anaam
geloven en zich niet in zijn
naam laten dopen en niet btot
het einde volharden, dan moe-
ten zij worden cverdoemd, want
de Here God, de Heilige Israëls,
heeft het gesproken.

25 Welnu, Hij heeft een awet
gegeven; en waar bgeen wet is
gegeven, is geen straf; en waar
geen straf is, is geen veroorde-
ling; en waar geen veroordeling
is, hebben de barmhartigheden
van de Heilige Israëls aanspraak
op hen wegens de verzoening;
want zij worden door zijn macht
bevrijd.

26 Want de averzoening vol-
doet aan de eisen die zijn bge-
rechtigheid stelt aan allen wie
de cwet niet is dgegeven, zodat
zij worden bevrijd van dat ver-
schrikkelijke monster, de dood
en de hel, en van de duivel en
de poel van vuur en zwavel,
die eindeloze kwelling is; en zij
worden teruggebracht bij die
God die hun de elevensadem
heeft gegeven, die de Heilige
Israëls is.

27 Maar wee hem wie de awet
is gegeven, ja, die alle geboden
Gods heeft, zoals wij, en die ze
overtreedt, en die de dagen van

19a LV 108:8.
b 1 Ne. 15:35.
c gs Hel.

20a gs Heiligheid.
b Alma 26:35;

LV 38:2.
21a gs Heil.

b LV 18:11; 19:18.
c gs Adam.

23a gs Bekeren (zich),
bekering.

b gs Doop, dopen.

24a gs Jezus Christus—
De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.

b gs Volharden.
c gs Verdoemenis.

25a Jakobus 4:17.
gs Wet.

b Rom. 4:15; 2 Ne. 2:13;
Alma 42:12–24.
gs Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,

verantwoorden,
verantwoording.

26a 2 Ne. 2:10;
Alma 34:15–16.
gs Verzoenen,
verzoening.

b gs Gerechtigheid.
c Mos. 15:24; LV 137:7.
d Mos. 3:11.
e Gen. 2:7; LV 93:33;

Abr. 5:7.
27a Luc. 12:47–48.
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zijn proeftijd verspilt, want
zijn toestand is verschrikkelijk!
28 O, dat geslepen aplan van

de boze! O, de bzelfingeno-
menheid en de zwakheden en
de dwaasheid der mensen!
Wanneer zij cgeleerd zijn, me-
nen zij dwijs te zijn en luisteren
zij niet naar de eraad Gods,
want zij schuiven die opzij in
de veronderstelling het zelf
wel te weten; daarom is hun
wijsheid dwaasheid en hun
van geen nut. En zij zullen
verloren gaan.

29 Maar geleerd zijn is goed
indien zij naar de araadgevin-
gen Gods bluisteren.
30 Maar wee de arijken die rijk

zijn met betrekking tot de din-
gen der wereld; want omdat
zij rijk zijn, verachten zij de
barmen en vervolgen zij de
zachtmoedigen, en is hun hart
op hun schatten gesteld; daar-
om is hun schat hun god. En
zie, hun schat zal ook met hen
vergaan.
31 En wee de doven die niet

willen ahoren, want zij zullen
verloren gaan.

32 Wee de blinden die niet
willen zien, want ook zij zullen
verloren gaan.

33 Wee de onbesnedenen van
hart, want ten laatsten dage zal
een besef van hun ongerechtig-
heden hen treffen.

34 Wee de aleugenaar, want
hij zal in de bhel worden neer-
geworpen.

35 Wee de moordenaar die
met voorbedachten rade adoodt,
want hij zal bsterven.

36 Wee hun die ahoererij be-
drijven, want zij zullen in de
hel worden neergeworpen.

37 Ja, wee hun die aafgoden
aanbidden, want de duivel aller
duivels schept behagen in hen.

38 En, tenslotte, wee allen die
in hun zonden sterven, want zij
zullen tot God aterugkeren en
zijn aangezicht aanschouwen
en in hun zonden verblijven.

39 O mijn geliefde broeders,
bedenkt hoe verschrikkelijk het
is tegen die heilige God te over-
treden, en ook hoe verschrik-
kelijk het is te zwichten voor de
verlokkingen van die ageslepen
bedrieger. Bedenkt dat bvleselijk
gezind zijn de cdood en gees-
telijk gezind zijn het deeuwige
eleven is.
40 O mijn geliefde broeders,

neigt uw oor naar mijn woor-
den. Denkt aan de grootheid

28a Alma 28:13.
b gs IJdel, ijdelheid.
c Luc. 16:15;

2 Ne. 26:20; 28:4, 15.
d Spr. 14:6; Jer. 8:8–9;

Rom. 1:22.
gs Hoogmoed;
Wijsheid.

e Alma 37:12.
gs (Aan)raden,
raad geven.

29a Jakob 4:10.
b 2 Ne. 28:26.

30a Luc. 12:34;
1 Tim. 6:10; LV 56:16.

b gs Arm, armen.
31a Ez. 33:30–33;

Matt. 11:15;
Mos. 26:28;
LV 1:2, 11, 14;
Moz. 6:27.

34a Spr. 19:9.
gs Eerlijk,
eerlijkheid; Liegen.

b gs Hel.
35a Ex. 20:13; Mos. 13:21.

b gs Doodstraf.
36a 3 Ne. 12:27–29.

gs Kuisheid.
37a gs Afgoderij.
38a Alma 40:11, 13.
39a 2 Ne. 28:20–22; 32:8;

Mos. 2:32; 4:14;
Alma 30:53.

b Rom. 8:6.
gs Vleselijk.

c gs Dood, geestelijke.
d Spr. 11:19.
e gs Eeuwig leven.
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van de Heilige Israëls. Zegt
niet dat ik harde dingen heb
gesproken over u, want indien
gij dat doet, beschimpt gij de
awaarheid; want ik heb de woor-
den van uw Maker gesproken.
Ik weet dat de woorden van de
waarheid bstreng zijn tegen alle
onreinheid; maar de rechtvaar-
digen vrezen ze niet, want zij
hebben de waarheid lief en
blijven onverwrikt.

41 Welnu dan, mijn geliefde
broeders, akomt tot de Heer, de
Heilige. Bedenkt dat zijn wegen
rechtvaardig zijn. Zie, het bpad
voor de mens is csmal, maar het
ligt recht voor hem uit en de
dpoortwachter is de Heilige
Israëls; en Hij heeft daar geen
knecht in dienst gesteld; en er
is geen andere weg dan door
de poort; want Hij kan niet
worden misleid, aangezien Here
God zijn naam is.
42 En wie ook klopt, hem zal

Hij opendoen; en de awijzen en
de geleerden en de rijken die
bopgeblazen zijn wegens hun
geleerdheid en hun wijsheid en
hun rijkdommen — ja, zij zijn
het die Hij versmaadt; en tenzij
zij deze dingen van zich afwer-
pen en zichzelf cdwazen voor
het aangezicht van God achten
e n a f d a l e n i n d e d i e p s t e

dootmoed, zal Hij hun niet
opendoen.

43 Maar de dingen der wijzen
en verstandigen zullen voor
eeuwig voor hen averborgen
blijven — ja, dat geluk dat de
heiligen is bereid.

44 O mijn geliefde broeders,
denkt aan mijn woorden. Zie,
ik leg mijn klederen af en schud
ze voor u uit; ik bid de God van
mijn heil mij met zijn aalles-
doordringend oog te bezien;
daarom zult gij ten laatsten
dage, wanneer alle mensen naar
hun werken zullen worden
geoordeeld, weten dat de God
Israëls er getuige van was dat
ik uw bongerechtigheden van
mijn ziel heb afgeschud, en dat
ik smetteloos voor Hem sta en
cvrij ben van uw bloed.
45 O mijn geliefde broeders,

keert u af van uw zonden;
schudt de aketenen af van hem
die u wil vastbinden; komt toch
tot die God die de bRots van uw
redding is.

46 Bereidt uw ziel voor op
die heerlijke dag, ja, de dag
des aoordeels, waarop de recht-
vaardigen brecht zal worden
gedaan, opdat gij niet ineen-
krimpt van verschrikkelijke
angst; opdat gij niet een vol-
maakte herinnering aan uw

40a gs Waarheid.
b 1 Ne. 16:2;

2 Ne. 28:28; 33:5.
41a 1 Ne. 6:4; Jakob 1:7;

Omni 1:26;
Mro. 10:30–32.

b 2 Ne. 31:17–21;
Alma 37:46;
LV 132:22, 25.

c Luc. 13:24;

2 Ne. 33:9;
Hel. 3:29–30.

d 2 Ne. 31:9, 17–18;
3 Ne. 14:13–14;
LV 43:7; 137:2.

42a Matt. 11:25.
b gs Hoogmoed.
c 1 Kor. 3:18–21.
d gs Nederig,

nederigheid,

vernederen.
43a 1 Kor. 2:9–16.
44a Jakob 2:10.

b Jakob 1:19.
c Jakob 2:2; Mos. 2:28.

45a 2 Ne. 28:22;
Alma 36:18.

b gs Rots.
46a gs Oordeel, laatste.

b gs Gerechtigheid.
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verschrikkelijke cschuld zult
hebben en wordt gedrongen
uit te roepen: Heilig, heilig
zijn uw oordelen, o Here God,
dAlmachtige — maar ik ken
mijn schuld; ik heb uw wet
overtreden, en het zijn mijn
eigen overtredingen; en de dui-
vel heeft mij in zijn bezit gekre-
gen, zodat ik een prooi ben van
zijn verschrikkelijke ellende.
47 Maar zie, mijn broeders,

is het noodzakelijk dat ik u tot
het besef breng van de ver-
schrikkelijke werkelijkheid van
deze dingen? Zou ik uw ziel
verscheuren indien uw zinnen
zuiver waren? Zou ik u zo dui-
delijk toespreken, volgens de
duidelijkheid van de waarheid,
indien gij van de zonde waart
bevrijd?

48 Zie, indien gij heilig waart,
zou ik tot u spreken over heilig-
heid; maar omdat gij niet heilig
zijt en mij als leraar beschouwt,
moet ik u wel de gevolgen van
de azonde bleren.
49 Zie, mijn ziel verafschuwt

de zonde en mijn hart schept
behagen in de rechtvaardigheid;
en ik zal de heilige naam van
mijn God aloven.
50 Komt, mijn broeders, al wie

dorsten, komt tot de awateren;
en wie geen geld heeft, komt
kopen en eten; ja, komt wijn
en melk kopen zonder bgeld en
zonder prijs.

51 Welnu, besteedt geen geld

aan wat geen waarde heeft,
noch uw aarbeid aan wat niet
bevredigen kan. Luistert aan-
dachtig naar mij en denkt aan de
woorden die ik heb gesproken;
en komt tot de Heilige Israëls
en bvergast u aan hetgeen niet
vergaat noch kan bederven, en
laat uw ziel zich verlustigen in
het vette.

52 Zie, mijn geliefde broeders,
denkt aan de woorden van uw
God; bidt voortdurend tot Hem
bij dag en brengt zijn heilige
naam adank bij nacht. Laat uw
hart zich verheugen.

53 En zie hoe groot de averbon-
den des Heren zijn en hoe groot
zijn goedgunstigheid jegens de
mensenkinderen is; en wegens
zijn grootheid en zijn genade
en bbarmhartigheid heeft Hij
ons beloofd dat ons nageslacht
niet volkomen zal worden ver-
nietigd naar het vlees, maar
dat Hij het zal bewaren; en in
toekomstige geslachten zal het
een rechtvaardige ctak van het
huis Israëls worden.

54 En nu, mijn broeders, zou ik
nog meer tot u willen spreken,
maar het overige van mijn
woorden zal ik u morgen ver-
kondigen. Amen.

HOOFDSTUK 10

De Joden zullen hun God kruisigen
— Zij zullen worden verstrooid

46c Mos. 3:25.
d 1 Ne. 1:14; Moz. 2:1.

48a gs Zonde.
b Alma 37:32.

49a 1 Ne. 18:16.
50a gs Levend water.

b Alma 42:27.
51a Jes. 55:1–2.

b 2 Ne. 31:20; 32:3;
3 Ne. 12:6.

52a gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,

dankzegging.
53a gs Verbond.

b gs Barmhartig,
barmhartigheid.

c gs Wijngaard des
Heren.
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totdat zij in Hem beginnen te ge-
loven — Amerika zal een land
van vrijheid zijn waar geen koning
zal heersen — Verzoen u met God
en verwerf het heil door zijn genade.
Ongeveer 599–545 v.C.

En nu, mijn geliefde broeders,
spreek ik, Jakob, wederom tot u
aangaande deze rechtvaardige
atak waarover ik heb gesproken.
2 Want zie, de abeloften die

wij hebben verkregen, zijn be-
loften aan ons naar het vlees;
welnu, hoewel mij is getoond
dat velen van onze kinderen
wegens ongeloof zullen omko-
men in het vlees, zal God toch
jegens velen barmhartig zijn; en
onze kinderen zullen worden
teruggebracht om tot datgene
te komen wat hun de ware ken-
nis van hun Verlosser zal geven.

3 Welnu, zoals ik u heb gezegd,
moet wel zo zijn dat Christus —
want in de afgelopen nacht
heeft de aengel mij gezegd dat
dat zijn naam zou zijn — bon-
der de Joden komt, onder hen
die het slechtste deel van de
wereld vormen; en zij zullen
Hem ckruisigen — want zo moet
het onze God geschieden, en er
is geen andere natie op aarde
die zijn dGod zou ekruisigen.
4 Want indien die machtige

awonderen onder andere natiën
werden verricht, zouden zij zich
bekeren en weten dat Hij hun
God is.

5 Maar ten gevolge van apries-
terlisten en ongerechtigheden
zullen zij die in Jeruzalem zijn,
hun hals tegen Hem verstarren,
zodat Hij wordt gekruisigd.

6 Welnu, wegens hun onge-
rechtigheden zullen verwoestin-
gen, hongersnoden, pestilentiën
en bloedvergieten hen treffen;
en zij die niet worden vernie-
tigd, zullen onder alle natiën
worden averstrooid.

7 Maar zie, aldus zegt de aHere
God: bWanneer de dag komt
dat zij in Mij geloven, dat Ik
Christus ben, dan heb Ik Mij
jegens hun vaderen ertoe ver-
bonden dat zij in het vlees, op
aarde, zullen worden terugge-
bracht naar hun erflanden.

8 En het zal geschieden dat
zij vanuit hun langdurige ver-
strooiing worden abijeenverga-
derd uit de beilanden der zee en
uit de vier delen der aarde; en
de natiën van de andere volken
zullen groot zijn in mijn ogen,
zegt God, doordat zij hen cnaar
hun erflanden brengen.

9 aJa, de koningen van de
andere volken zullen hen tot
voedstervaders zijn en hun

10 1a 1 Ne. 15:12–16;
2 Ne. 3:5;
Jakob 5:43–45.

2a 1 Ne. 22:8;
3 Ne. 5:21–26; 21:4–7.

3a 2 Ne. 25:19;
Jakob 7:5; Mro. 7:22.

b gs Jezus Christus—
Profetieën over de
geboorte en dood
van Jezus Christus.

c 1 Ne. 11:33; Mos. 3:9;
LV 45:52–53.

d 1 Ne. 19:10.
e Luc. 23:20–24.

4a gs Wonder.
5a Luc. 22:2.

gs Priesterlisten.
6a 1 Ne. 19:13–14.

gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

7a gs Heer.
b 2 Ne. 25:16–17.

8a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

b 1 Ne. 22:4;
2 Ne. 10:20–22;
LV 133:8.

c 1 Ne. 22:8.
9a Jes. 49:22–23.
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vorstinnen zullen zoogsters
worden; groot zijn daarom de
bbeloften des Heren aan de
andere volken, want Hij heeft
het gesproken, en wie kan
tegenspreken?

10 Maar zie, dit land, heeft
God gezegd, zal u een erfland
zijn, en de aandere volken zullen
in het land worden gezegend.
11 En dit land zal een land van

avrijheid zijn voor de andere
volken, en er zullen geen bko-
ningen in het land zijn, die zich
over de andere volken zullen
verheffen.

12 En Ik zal dit land sterk ma-
ken tegen alle andere natiën.

13 En hij die Zion abestrijdt,
zal bomkomen, zegt God.
14 Want hij die een koning

tegen Mij doet opstaan, zal
omkomen, want Ik, de Heer, de
aKoning des hemels, zal hun
Koning zijn, en Ik zal voor
eeuwig een blicht zijn voor hen
die mijn woorden horen.

15 Welnu, om deze reden, dat
mijn averbonden zullen worden
vervuld, die Ik met de mensen-
kinderen heb gesloten, hetgeen
Ik met hen zal doen terwijl zij
in het vlees zijn, moet Ik de bge-
heime werken van cduisternis

en van moord en van gruwelen
wel vernietigen.

16 Daarom zal hij die aZion
bestrijdt, zowel Jood als andere,
zowel slaaf als vrij man, zowel
man als vrouw, omkomen;
want bzij zijn het die de hoer
der gehele aarde zijn; want
czij die dniet voor Mij zijn, zijn
etegen Mij, zegt onze God.
17 Want Ik zal mijn beloften,

die Ik de mensenkinderen heb
gedaan, agestand doen; dat zal
Ik voor hen doen terwijl zij
in het vlees zijn —

18 welnu, mijn geliefde broe-
ders, aldus zegt onze God: Ik
zal uw nageslacht door de hand
van de andere volken benau-
wen; niettemin zal Ik het hart
van de aandere volken verzach-
ten, zodat zij als een vader voor
hen zullen zijn; daarom zullen
de andere volken worden bgeze-
gend en onder het huis Israëls
cgerekend.
19 Ik zal dit land voor eeuwig

awijden aan uw nageslacht, en
aan hen die onder uw nage-
slacht zullen worden gerekend,
als hun erfland; want het is
een land dat boven alle andere
landen verkieslijk is, zegt God
tot mij; daarom wil Ik dat alle

9b 1 Ne. 22:8–9;
LV 3:19–20.

10a 2 Ne. 6:12.
11a gs Vrij, vrijheid.

b Mos. 29:31–32.
13a 1 Ne. 22:14, 19.

b Jes. 60:12.
14a Alma 5:50;

LV 38:21–22;
128:22–23; Moz. 7:53.

b gs Licht, licht van
Christus.

15a gs Verbond.
b Hel. 3:23.

gs Geheime
verenigingen.

c gs Duisternis,
geestelijke.

16a gs Zion.
b 1 Ne. 13:4–5.
c 1 Ne. 14:10.
d 1 Ne. 22:13–23;

2 Ne. 28:15–32;
3 Ne. 16:8–15;

Ether 2:9.
e Matt. 12:30.

17a LV 1:38.
18a Luc. 13:28–30;

LV 45:7–30.
b Ef. 3:6.
c Gal. 3:7, 29;

1 Ne. 14:1–2;
3 Ne. 16:13;
21:6, 22; 30:2;
Abr. 2:9–11.

19a 2 Ne. 3:2.
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mensen die erin wonen Mij
aanbidden, zegt God.
20 En nu, mijn geliefde broe-

ders, aangezien onze barmhar-
tige God ons zulk een grote
kennis omtrent deze dingen
heeft geschonken, laten wij Hem
indachtig zijn en onze zonden
verzaken en het hoofd niet laten
hangen, want wij zijn niet ver-
worpen; weliswaar zijn wij uit
ons erfland averdreven, maar
wij zijn naar een bbeter land
geleid, want de Heer heeft de
zee tot ons cpad gemaakt, en wij
bevinden ons op een deiland
der zee.
21 Groot zijn echter de belof-

ten des Heren aan hen die zich
op de aeilanden der zee bevin-
den; welnu, aangezien er over
eilanden wordt gesproken, moe-
ten er wel meer zijn dan alleen
dit, en ook die worden door
onze broeders bewoond.

22 Want zie, de Here God
heeft van tijd tot tijd uit het huis
Israëls aweggeleid, naar zijn wil
en welbehagen. En nu, zie, de
Heer gedenkt allen die zijn
afgebroken, daarom gedenkt
Hij ook ons.

23 Daarom, weest goedsmoeds
en bedenkt dat gij avrij zijt om
naar eigen inzicht te bhandelen:
om de weg te ckiezen van de
eeuwigdurende dood of de weg
van het eeuwige leven.

24 Welnu, mijn geliefde broe-
ders, verzoent u met de wil van

God en niet met de wil van de
duivel en het vlees; en bedenkt,
wanneer gij met God zijt ver-
zoend, dat gij alleen in en
door de agenade Gods wordt
bbehouden.

25 Welnu, moge God u op-
wekken uit de dood door de
kracht der opstanding, en ook
uit de eeuwigdurende dood
door de kracht der averzoe-
ning, opdat gij in het eeuwige
koninkrijk Gods zult worden
ontvangen, opdat gij Hem zult
loven dankzij de goddelijke
genade. Amen.

HOOFDSTUK 11

Jakob zag zijn Verlosser — De wet
van Mozes is een zinnebeeld van
Christus en bewijst dat Hij zal
komen. Ongeveer 559–545 v.C.

En nu, aJakob sprak destijds
nog veel meer dingen tot mijn
volk; ik heb echter alleen deze
dingen laten bopschrijven, want
de dingen die ik heb geschreven
zijn mij voldoende.

2 En nu schrijf ik, Nephi,
nog meer van de woorden van
aJesaja, want mijn ziel verlustigt
zich in zijn woorden. Want ik
zal zijn woorden op mijn volk
toepassen, en ik zal ze onder al
mijn kinderen doen uitgaan,
want hij heeft voorwaar mijn
bVerlosser gezien, evenals ik
Hem heb gezien.

20a 1 Ne. 2:1–4.
b 1 Ne. 2:20.

gs Beloofd land.
c 1 Ne. 18:5–23.
d Jes. 11:10–12.

21a 1 Ne. 19:15–16; 22:4.

22a 1 Ne. 22:4.
23a gs Keuzevrijheid.

b 2 Ne. 2:16.
c Deut. 30:19.

24a gs Genade.
b gs Heil.

25a gs Verzoenen,
verzoening.

11 1a 2 Ne. 6:1–10.
b 2 Ne. 31:1.

2a 3 Ne. 23:1.
b gs Verlosser.
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3 En mijn broeder, Jakob,
heeft Hem ook agezien evenals
ik Hem heb gezien; welnu, ik
zal hun woorden onder mijn
kinderen doen uitgaan om hun
te bewijzen dat mijn woorden
waar zijn. Welnu, door de
woorden van bdrie, heeft God
gezegd, zal Ik mijn woord doen
vaststaan. Niettemin zendt God
meer getuigen en bewijst Hij al
zijn woorden.

4 Zie, mijn ziel verlustigt zich
erin de waarheid van de akomst
van Christus aan mijn volk te
bbewijzen; want met dat doel is
de cwet van Mozes gegeven; en
alle dingen die de mens vanaf
het begin der wereld door God
zijn gegeven, zijn een zinne-
beeld van Hem.
5 En ook verlustigt mijn ziel

zich in de averbonden des He-
ren, die Hij met onze vaderen
heeft gesloten; ja, mijn ziel
verlustigt zich in zijn genade, en
in zijn gerechtigheid, en macht,
en barmhartigheid in het grote
en eeuwige plan van de bevrij-
ding van de dood.

6 En mijn ziel verlustigt zich
erin mijn volk te bewijzen dat,
atenzij Christus komt, alle men-
sen verloren moeten gaan.
7 Want indien er ageen Chris-

tus is, is er geen God; en indien
er geen God is, zijn wij niet,
want er had geen bschepping
kunnen zijn. Maar er is wél
een God en Hij is Christus, en
Hij komt in de volheid van zijn
eigen tijd.

8 En nu schrijf ik enige woor-
den op van Jesaja, opdat wie
ook van mijn volk deze woor-
den onder ogen krijgen, hun
hart zullen verheffen en verblijd
zullen zijn voor alle mensen.
Welnu, dit zijn de woorden en
gij kunt ze op uzelf en op alle
mensen toepassen.

HOOFDSTUK 12

Jesaja ziet de tempel in de laatste
dagen, de vergadering van Israël
en het oordeel en de vrede van het
millennium — De hooghartigen en
goddelozen zullen bij de wederkomst
worden vernederd — Vergelijk
Jesaja 2. Ongeveer 559–545 v.C.

Het woord dat aJesaja, de zoon
van Amoz, heeft bgezien over
Juda en Jeruzalem.

2 En het zal geschieden in het
laatste der dagen, wanneer de
aberg van het bhuis des Heren
zal vaststaan op de top der cber-
gen en verheven zal zijn boven

3a 2 Ne. 2:3; Jakob 7:5.
b 2 Ne. 27:12;

Ether 5:2–4; LV 5:11.
4a Jakob 4:5;

Jarom 1:11;
Alma 25:15–16;
Ether 12:19.

b 2 Ne. 31:2.
c 2 Ne. 5:10.

5a gs Abraham,
verbond van.

6a Mos. 3:15.

7a 2 Ne. 2:13.
b gs Scheppen,

schepping.
12 1a Jesaja 2–14 wordt

vanuit de koperen
platen door Nephi
aangehaald in
2 Ne. 12–24; de
bewoording is
enigszins anders,
hetgeen aandacht
verdient.

b hebr. khazah ,
hetgeen betekent
‘voor zich zien’.
Jesaja ontving deze
boodschap van de
Heer door middel
van een visioen.

2a Joël 3:17.
gs Zion.

b gs Tempel, huis des
Heren.

c LV 49:25.
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de heuvelen, en alle natiën zul-
len derwaarts heenstromen.
3 En vele volken zullen op-

trekken en zeggen: Komt, laten
wij opgaan naar de berg des
Heren, naar het huis van de
God Jakobs; en Hij zal ons leren
aangaande zijn wegen, en wij
zullen in zijn paden awande-
len; want uit Zion zal de bwet
uitgaan en des Heren woord
uit Jeruzalem.

4 En Hij zal arichten onder de
natiën en vele volken berispen;
en zij zullen hun zwaarden tot
ploegscharen omsmeden en hun
speren tot snoeimessen — geen
volk zal tegen een ander volk
het zwaard opheffen, en zij zul-
len nooit meer oorlog leren.
5 O huis van Jakob, komt en

laten wij wandelen in het licht
des Heren; ja, komt, want gij
zijt allen aafgedwaald, eenieder
tot zijn goddeloze wegen.
6 Voorwaar, o Heer, Gij hebt

uw volk, het huis van Jakob,
verlaten, omdat het geheel aver-
vuld is van het Oosten en naar
waarzeggers luistert, zoals de
bFilistijnen; en zij cscheppen
behagen in de kinderen van
buitenlanders.
7 Hun land is ook vol zilver en

goud, en aan hun schatten is
geen einde; ook is hun land vol

paarden, en aan hun wagens is
geen einde;

8 ook is hun land vol aafgoden:
voor het werk van eigen handen,
voor wat eigen vingers hebben
gemaakt, buigen zij zich neer.

9 En de gemene man buigt zich
aniet en de aanzienlijke verne-
dert zich niet; daarom, vergeef
het hun niet.

10 O gij goddelozen, gaat in de
rotskloven en averbergt u in het
stof, want de vreze des Heren
en de luister van zijn majesteit
zullen u slaan.

11 En het zal geschieden dat de
verwaten blikken der mensen
worden vernederd en de trots
der mannen wordt neergebogen;
en de Heer alleen is te dien da-
ge verheven.

12 Want de adag van de Heer
der heerscharen komt spoedig
over alle natiën, ja, over elke; ja,
over de bhoogmoedige en trotse,
en over elkeen die zich verheft,
en hij zal vernederd worden.

13 Ja, en de dag des Heren zal
komen over alle ceders van de
Libanon, want zij zijn hoog en
verheven; en over alle eiken van
Basan;

14 en over alle hoge bergen
en over alle heuvels en over alle
natiën die zich hebben verhe-
ven, en over elk volk;

3a gs Wandelen,
wandelen met God.

b hebr. leer.
gs Evangelie.

4a 2 Ne. 21:2–9.
5a 2 Ne. 28:14;

Mos. 14:6;
Alma 5:37.

6a i.e. vervuld,

voorzien van
leringen, afwijkende
overtuigingen.
Ps. 106:35.

b gs Filistijnen.
c hebr. de handen

ineenslaan met,
of een verbond
sluiten met.

8a gs Afgoderij.
9a i.e. voor God; in

plaats daarvan
aanbidt hij afgoden.

10a Alma 12:14.
12a gs Wederkomst van

Jezus Christus.
b Mal. 4:1; 2 Ne. 23:11;

LV 64:24.
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15 en over elke hoge toren en
over elke versterkte muur;

16 en over alle schepen van de
azee en over alle schepen van
Tarsis en over alle aangename
taferelen.
17 En de verwatenheid der

mensen zal worden neergebo-
gen en de trots der mannen
vernederd; en de Heer alleen is
te adien dage verheven.
18 En de afgoden zal Hij geheel

doen vergaan.
19 En zij zullen kruipen in de

spelonken der rotsen, en in
de holen van de grond, want de
vreze des Heren zal over hen
komen en de luister van zijn
majesteit zal hen slaan, wanneer
Hij opstaat om de aarde vre-
selijk te doen beven.

20 Te dien dage zal de mens
zijn zilveren en gouden afgo-
den, die hij had gemaakt om
zich daarvoor neer te buigen,
voor de mollen en de vleermui-
zen werpen;

21 om in de rotsholten en in
de bergspleten te vluchten,
want de vreze des Heren zal
over hen komen en de luister
van zijn majesteit zal hen slaan,
wanneer Hij opstaat om de aar-
de vreselijk te doen beven.

22 Laat toch af van de amens,
wiens adem in zijn neusga-
ten is, want waarin is hij te
achten?

HOOFDSTUK 13

Juda en Jeruzalem zullen voor hun
ongehoorzaamheid worden gestraft
— De Heer gaat in het gericht met
zijn volk en oordeelt het — De
dochters van Zion worden ver-
vloekt en gekweld wegens hun we-
reldsgezindheid — Vergelijk Jesaja
3. Ongeveer 559–545 v.C.

Voorwaar, zie, de Heer, de
Heer der heerscharen, neemt
steun en stut uit Jeruzalem, en
uit Juda, weg: en elke stut van
brood en elke steun van water;

2 de held en de krijgsman, de
rechter en de profeet en de ver-
standige en de oudste;

3 de hoofdman over vijftig en
de aanzienlijke, en de raadsheer,
en de geslepen kunstenaar en
de bezwerende spreker.

4 En knapen zal Ik hun tot
vorsten geven en zuigelingen
zullen over hen heersen.

5 En de mensen zullen worden
verdrukt, eenieder door een
ander, en eenieder door zijn
naaste; de knaap zal hooghartig
zijn tegen de oude, en de ver-
achte tegen de geëerde.

6 Wanneer een man zijn broe-
der uit het huis van zijn vader
zal aangrijpen en zeggen: Gij
hebt een mantel, wees onze aan-
voerder en laat deze apuinhoop
niet onder uw hoede zijn —

16a De Griekse
(Septuagint) versie
bevat een zinsnede
die de Hebreeuwse
ontbeert, en
omgekeerd;
maar 2 Ne. 12:16

vermeldt beide.
Ps. 48:7;
Ez. 27:25.

17a i.e. de dag van de
komst van de Heer
in heerlijkheid.

22a i.e. houd op te

vertrouwen op de
sterfelijke mens; hij
heeft weinig macht
vergeleken met God.
Moz. 1:10.

13 6a Jes. 3:6.
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7 te dien dage zal hij zweren,
zeggende: Ik wil geen aheel-
meester zijn, want in mijn huis
is brood noch mantel; stel mij
niet aan tot aanvoerder over
het volk.
8 Want Jeruzalem is averwoest

en Juda is bgevallen, omdat hun
woorden en hun daden tegen de
Heer zijn geweest, om de ogen
van zijn heerlijkheid te tarten.
9 De aanblik van hun gelaat

getuigt tegen hen en verkondigt
dat hun zonde als die van
aSodom is, en zij kunnen die
niet verbergen. Wee hun ziel,
want zij hebben zichzelf onheil
berokkend!

10 Zegt de rechtvaardigen dat
het awel met hen is; want zij
zullen de vrucht van hun daden
eten.

11 Wee de goddelozen, want
zij zullen verloren gaan; want
het werk van hun handen zal
hun worden vergolden!

12 De tirannen van mijn volk
zijn kinderen, en vrouwen
overheersen het. O mijn volk,
uw aleiders doen u dwalen en
verwoesten de loop van uw
paden.
13 De Heer maakt Zich gereed

om zijn arechtsgeding te voeren
en Hij staat klaar om het volk te
richten.

14 De Heer zal in het gericht
gaan met de oudsten en de
avorsten van zijn volk; want gij
hebt de bwijngaard verteerd en
de cbuit van de darmen is in uw
huizen.

15 Wat bezielt u? Gij vertrapt
mijn volk en vermaalt het aan-
gezicht van de armen, spreekt
de Here God der heerscharen.

16 Bovendien zegt de Heer:
Omdat de dochters van Zion
verwaten zijn en rondlopen met
gerekte hals en lonkende ogen,
omdat zij met trippelende gang
wandelen en hun voetringen
laten rinkelen,

17 zo zal de Heer de schedel
der dochters van Zion schurftig
maken en de Heer zal hun
schaamte ontbloten.

18 Te dien dage zal de Heer
wegnemen de pronk van hun
rinkelende sieraden, en akapjes
en maantjes;

19 de kettingen en de armban-
den en de ahalsdoeken;

20 de hoofddeksels en de
beensieraden en de hoofdban-
den en de reuktabletten en de
oorringen;

21 de ringen en de neussiera-
den;

22 de feestgewaden en de
mantels en de hoofddoeken en
de krulpennen;

7a hebr. een verbinder
(van wonden); i.e. ik
kan uw problemen
niet oplossen.

8a Jer. 9:11.
b Klaagl. 1:3.

9a Gen. 19:1, 4–7, 24–25.
gs Homoseksualiteit.

10a Deut. 12:28.
12a Jes. 9:16.

13a hebr. slag te leveren.
Micha 6:2;
LV 45:3–5.

14a hebr. heersers
of leiders.

b Jes. 5:7.
c i.e. achtergehouden

winst.
d 2 Ne. 28:12–13.

18a Mogelijkerwijs

haarnetjes. Er
is niet altijd
overeenstemming
over de aard van de
vrouwelijke sieraden
die in de verzen
18–23 worden
genoemd.

19a hebr. sluiers.
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23 de aspiegels en het fijne
linnen en de hoofdtooi en de
sluiers.

24 En het zal geschieden dat
er in plaats van een zoete geur
stank zal zijn; in plaats van een
gordel een ascheur; in plaats
van haarvlechten kaalheid; in
plaats van een pronkgewaad
omgording met een rouwkleed;
een bbrandmerk in plaats van
schoonheid.
25 Uw mannen zullen vallen

door het zwaard en uw helden
in de strijd.

26 En haar poorten zullen jam-
meren en treuren; en zij zal ver-
laten zijn en ter aarde neerzitten.

HOOFDSTUK 14

Zion en haar dochters zullen in
het millennium worden verlost en
gereinigd — Vergelijk Jesaja 4.
Ongeveer 559–545 v.C.

En te dien dage zullen zeven
vrouwen één man aangrijpen,
zeggende: Ons eigen brood wil-
len wij eten en ons eigen kleed
aantrekken; laat ons slechts uw
naam dragen om onze asmaad
weg te nemen.

2 Te dien dage zal awat de
Heer doet uitspruiten schoon
en heerlijk zijn, en de vrucht
des lands voortreffelijk en aan-

genaam voor de ontkomenen
van Israël.

3 En het zal geschieden dat
wie overgebleven is in Zion en
overgelaten in Jeruzalem, heilig
zal heten, ieder die in Jeruzalem
ten leven is opgeschreven —

4 awanneer de Heer het vuil
der dochters van Zion zal heb-
ben bafgewassen en het bloed
van Jeruzalem uit haar midden
zal hebben verwijderd door de
geest van gericht en de geest
van cverbranding.

5 En de Heer zal over elke wo-
ning van de berg Zion en over
haar samenkomsten, des daags
een awolk en rook scheppen en
des nachts een schijnsel van
vlammend vuur; want over alle
heerlijkheid van Zion zal een
beschutting zijn.

6 En er zal een tabernakel zijn
tot een schaduw des daags
tegen de hit te , en tot een
aschuilplaats en een toevlucht
tegen storm en regen.

HOOFDSTUK 15

De wijngaard des Heren, ofwel
Israël, zal woest worden en zijn
volk zal worden verstrooid — In
hun afvallige en verstrooide toe-
stand zullen er rampspoeden over
hen komen — De Heer zal een
banier opheffen en Israël vergade-

23a of doorzichtige
kleding.

24a hebr. lompen.
b of een teken van

slavernij.
14 1a i.e. het stigma van

ongehuwd en

kinderloos zijn.
2a Jes. 60:21;

2 Ne. 3:5;
Jakob 2:25.

4a i.e. wanneer de Heer
de aarde heeft
gereinigd.

b gs Wassen,
gewassen,
wassingen.

c Mal. 3:2–3; 4:1.
5a Ex. 13:21.
6a Jes. 25:4;

LV 115:6.
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ren — Vergelijk Jesaja 5. Ongeveer
559–545 v.C.

En dan zal ik mijn geliefde een
alied over mijn beminde zingen,
over zijn wijngaard. Mijn gelief-
de heeft een wijngaard op een
zeer vruchtbare heuvel.
2 En Hij omheinde hem en

zuiverde hem van stenen en
beplantte hem met de edelste
awijnstokken en bouwde daarin
een toren, en hieuw ook een
perskuip daarin uit; en Hij ver-
wachtte dat hij goede druiven
zou voortbrengen, maar hij
bracht wilde druiven voort.
3 Nu dan, inwoners van Jeru-

zalem en mannen van Juda, Ik
bid u, spreekt toch recht tussen
Mij en mijn wijngaard.

4 Wat was er nog aan mijn
wijngaard te doen, dat Ik er
niet aan heb gedaan? Welnu,
toen Ik verwachtte dat hij goe-
de druiven zou voortbrengen,
bracht hij wilde druiven voort.

5 Welaan, Ik zal u zeggen
wat Ik met mijn wijngaard ga
doen: Ik zal zijn doornhaag
awegnemen, en deze zal wor-
den verteerd; en Ik zal zijn muur
afbreken, en deze zal worden
vertrapt;
6 en Ik zal hem tot een wilder-

nis maken; hij zal gesnoeid
noch omgespit worden; maar

er zullen adistels en dorens op-
schieten; ook zal Ik de wolken
gebieden dat zij op hem bgeen
regen doen regenen.

7 Want de awijngaard van de
Heer der heerscharen is het
huis Israëls, en de mannen van
Juda zijn het gewas waarin Hij
vreugde heeft; en Hij verwacht-
te goed bestuur, en zie: verdruk-
king; rechtsbetrachting, maar
zie: een jammerklacht.

8 Wee hun die ahuis aan huis
voegen, totdat er geen plaats
meer is, zodat zij in het midden
des lands balleen gezeten zullen
zijn!

9 De Heer der heerscharen
sprak in mijn oren: Voorwaar,
vele huizen zullen verlaten zijn,
en grote en schone steden
zonder bewoners.

10 Ja, tien juk wijngaard zul-
len slechts één abath opleveren,
en een homer zaaikoren slechts
één efa.

11 Wee hun die reeds des mor-
gens vroeg opstaan, teneinde
sterkedrank ana te lopen, die er
tot in de nacht mee doorgaan,
totdat de bwijn hen heeft verhit!

12 En de citer en de harp, de
tamboerijn en de fluit en de
wijn zijn bij hun feesten; maar
op het doen des Heren aletten
zij niet, en het werk zijner han-
den zien zij niet.

15 1a i.e. de profeet
componeert een lied
of dichterlijke
gelijkenis over een
wijngaard om Gods
barmhartigheid en
de onontvanke-
lijkheid van Israël
aan te tonen.

2a Jer. 2:21.
5a Ps. 80:12.
6a Jes. 7:23; 32:13.

b Jer. 3:3.
7a gs Wijngaard des

Heren.
8a Micha 2:1–2.

b i.e. achtergelaten om
alleen te wonen. De

rijke grondbezitters
slokken de kleine
boerderijen van de
armen op.

10a Ez. 45:10–11.
11a Spr. 23:30–32.

b gs Woord van
Wijsheid.

12a Ps. 28:5.
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13 Daarom is mijn volk gevan-
kelijk weggevoerd omdat het
geen akennis heeft; en zijn
edelen lijden honger, en zijn
menigte versmacht van dorst.
14 Daarom heeft de hel zich

vergroot en haar muil mateloos
wijd opengesperd; en zijn luis-
ter en zijn menigte en zijn praal
en hij die zich verheugt, zullen
erin afdalen.

15 En de gemene man zal wor-
den verlaagd en de aanzienlijke
vernederd, en de ogen der
hoogmoedigen zullen worden
vernederd.

16 Maar de Heer der heer-
scharen zal worden verhoogd
door arecht, en God die heilig
is, zal worden geheiligd door
gerechtigheid.

17 Dan zullen de lammeren
weiden op hun wijze, en vreem-
delingen zullen van de woeste
plaatsen der weldoorvoeden
eten.

18 Wee hun die ongerechtig-
heid tot zich trekken met koor-
den van aijdelheid, en de zonde
bals met een wagentouw;

19 die zeggen: Hij ahaaste
Zich, Hij volvoere snel zijn
werk, opdat wij het bzien; het
raadsbesluit van de Heilige
Israëls nadere en kome, opdat
wij het leren kennen.

20 Wee hun die het akwade
goed noemen en het goede
kwaad; die bduisternis voorstel-
len als licht en licht als duister-
nis; die bitter doen doorgaan
voor zoet en zoet voor bitter!

21 Wee hun die in eigen ogen
awijs zijn en in eigen oordeel
verstandig!

22 Wee hun die helden zijn in
het drinken van wijn en dappe-
ren in het mengen van bedwel-
mende drank;

23 die tegen een beloning de
goddelozen rechtvaardigen en
de rechtvaardigen de gerech-
tigheid aontnemen!
24 Daarom zal, zoals het avuur

de bstoppels verteert en de vlam
het ckaf verbrandt, hun wortel
als molm zijn en zullen hun
bloesems als stof opstuiven,
omdat zij de wet van de Heer
der heerscharen hebben verwor-
pen en het woord van de Heilige
Israëls dversmaad.
25 Daarom is de atoorn des

Heren tegen zijn volk ont-
brand, en heeft Hij zijn hand
daartegen uitgestrekt en het
geslagen; en de heuvelen beef-
den en hun lijken lagen open-
gereten midden op de straten.
Om dit alles keert zijn toorn
zich niet af, maar blijft zijn
hand uitgestrekt.

13a Hosea 4:6.
gs Kennis.

16a gs Jezus Christus—
Rechter.

18a gs IJdel, ijdelheid.
b i.e. zij zijn aan

hun zonden
vastgebonden zoals
dieren aan hun last.

19a Jer. 17:15.
b i.e. zij zullen pas in

de Messias geloven
wanneer ze Hem
zien.

20a Mro. 7:14, 18;
LV 64:16; 121:16.

b 1 Joh. 1:6.
21a Spr. 3:5–7;

2 Ne. 28:15.
23a i.e. hem beroven van

zijn wettelijke
rechten.

24a Ob. 1:18; Mal. 4:1–2;
2 Ne. 20:17.

b Joël 2:5;
1 Ne. 22:15, 23;
2 Ne. 26:4, 6;
LV 64:23–24; 133:64.

c Luc. 3:17;
Mos. 7:29–31.

d 2 Sam. 12:7–9.
25a LV 63:32;

Moz. 6:27.



2 Nephi 15:26–16:7 106

26 En Hij zal een abanier ophef-
fen voor de natiën van verre,
en Hij zal hen vanaf het einde
der aarde tot Zich bfluiten; en
zie, haastig, ijlings zullen zij
ckomen; niemand onder hen zal
vermoeid zijn of struikelen.
27 Zij zullen sluimeren noch

slapen; de gordel van hun
heupen zal niet worden losge-
maakt, noch hun schoenriem
gebroken;

28 hun pijlen zullen scherp
zijn en al hun bogen gespannen,
en de hoeven van hun paarden
zullen als keisteen worden ge-
acht, en hun raderen als een
wervelwind, hun gebrul als dat
van een leeuw.

29 Zij zullen brullen als jonge
aleeuwen; ja, zij zullen brullen
en de prooi grijpen en veilig
wegvoeren, en niemand zal
verlossen.
30 En te dien dage zullen zij

tegen hen brullen als het brullen
der zee; en indien zij het land
aanschouwen, zie, duisternis en
smart, en aan de hemel is het
licht verduisterd.

HOOFDSTUK 16

Jesaja ziet de Heer — Jesaja’s
zonden worden hem vergeven —
Hij wordt geroepen om te profete-
ren — Hij profeteert dat de Joden

Christus’ leringen zullen verwer-
pen — Een overblijfsel zal terugke-
ren — Vergelijk Jesaja 6. Ongeveer
559–545 v.C.

In het asterfjaar van koning Uz-
zia zag ik ook de Heer zitten op
een hoge en verheven troon en
zijn bzomen vulden de tempel.
2 aSerafs stonden erboven; ie-

der had zes vleugels: met twee
bedekte hij zijn aangezicht, met
twee bedekte hij zijn voeten en
met twee vloog hij.

3 En de een riep de ander toe
en zeide: Heilig, heilig, heilig
is de Heer der heerscharen; de
ganse aarde is van zijn heerlijk-
heid vol.

4 En de adorpelposten bewo-
gen op de stem van de roeper,
en het huis werd vervuld met
rook.

5 Toen zeide ik: Wee mij, aik
ga ten onder, want ik ben een
man onrein van lippen en woon
te midden van een volk dat
onrein van lippen is; want mijn
ogen hebben de Koning, de
Heer der heerscharen, gezien.

6 Toen vloog één van de serafs
naar mij toe met een gloeiende
akool in zijn hand, die hij met
een tang van het altaar had
genomen;

7 en hij legde deze op mijn
mond en zeide: Zie, deze heeft
uw lippen aangeraakt; en uw

26a gs Banier.
b of het signaal voor

de vergadering.
Jes. 7:18;
2 Ne. 29:2.

c gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

29a 3 Ne. 21:12–13.

16 1a i.e. ongeveer
750 v.C.

b i.e. de zoom of de
rokken van zijn
kleed.

2a gs Cherubs.
4a hebr. de

fundamenten van de
drempels beefden.

5a hebr. afgesneden;
i.e. hij werd door
het besef van zijn
eigen zonden en
die van het volk
overweldigd.

6a i.e. een symbool van
reiniging.
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aongerechtigheid is weggeno-
men en uw zonde uitgewist.

8 Ook hoorde ik de stem des
Heren, zeggende: Wie zal Ik
zenden, en wie zal voor Ons
gaan? En ik zeide: Hier ben ik;
zend mij.

9 Toen zeide Hij: Ga, zeg tot
dit volk: Hoort toch! — maar zij
verstonden niet, en: Ziet toch!
— maar zij merkten niet op.

10 Maak het hart van dit volk
vet en maak zijn oren zwaar,
en doe zijn ogen dichtkleven,
opdat het met zijn ogen niet zie
en met zijn oren niet ahore en
opdat zijn hart niet versta,
zodat het zich niet bekere en
genezen worde.

11 Toen vroeg ik: Hoe lang,
Heer? en Hij zeide: Totdat de
verwoeste steden zonder inwo-
ner zijn en de huizen zonder
mensen en het bouwland vol-
komen woest is;

12 en de Heer de mensen ver
heeft averwijderd, want er zal
een grote verlatenheid zijn in
het midden des lands.

13 Er zal echter nog een tiende
deel daarin zijn, en het zal we-
derkeren en worden kaalgevre-
ten, gelijk een terebint en gelijk
een eik, waarin na de afwerping
van de bladeren nog levenssap
is; alzo zal het heilige zaad het
alevenssap daarvan zijn.

HOOFDSTUK 17

Efraïm en Syrië voeren oorlog tegen
Juda — Christus zal uit een maagd
worden geboren — Vergelijk Jesaja
7. Ongeveer 559–545 v.C.

En het geschiedde in de dagen
van Achaz, de zoon van Jotam,
de zoon van Uzzia, de koning
van Juda, dat Resin, de koning
van Syrië, met Pekach, de zoon
van Remaljahu, de koning
van Israël, tegen Jeruzalem ten
strijde trok; maar hij kon in de
strijd daartegen de overhand
niet behalen.

2 En men meldde het huis
van David, zeggende: Syrië
heeft een bondgenootschap met
aEfraïm aangegaan. En zijn hart
beefde, en ook het hart van zijn
volk, zoals de bomen van het
woud beven voor de wind.

3 Toen zeide de Heer tot Jesaja:
Ga Achaz tegemoet, gij en uw
zoon aSear-Jasub, naar het einde
van de waterleiding van de
bovenste vijver, naar de weg
van het Vollersveld;

4 en zeg tot hem: Let op en
wees stil; avrees niet, en uw hart
versage niet, voor deze twee
rokende stompen brandhout,
voor de brandende toorn van
Resin tezamen met Syrië, en van
de zoon van Remaljahu.

7a gs Vergeving van
zonden.

10a Matt. 13:14–15.
12a 2 Kon. 17:18, 20.
13a i.e. zoals bij een

boom, al worden zijn
bladeren verstrooid,
toch blijft er leven

in en het potentieel
om zaad voort te
brengen.

17 2a i.e. het gehele
noorden van Israël
werd aangeduid
met de naam Efraïm,
de voornaamste

noordelijke stam.
3a hebr. het overblijfsel

zal terugkeren.
4a i.e. wees niet

verontrust door de
aanval; er is weinig
vuur over in die
twee koningen.
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5 Omdat Syrië, Efraïm en de
zoon van Remaljahu kwaad
tegen u hebben beraamd, zeg-
gende:

6 Laten wij optrekken tegen
Juda en het kwellen, en laten wij
daarin een bres voor ons aslaan,
en in zijn midden een koning
plaatsen, ja, de zoon van Tabeal.

7 Aldus zegt de Here God: Het
zal niet bestaan, noch zal het
geschieden.

8 Want het hoofd van Syrië is
Damascus, en het hoofd van
Damascus is Resin; en binnen
vijfenzestig jaar zal Efraïm
worden verbroken, zodat het
geen volk meer is.

9 En het hoofd van Efraïm is
Samaria, en het hoofd van Sa-
maria is de zoon van Remaljahu.
Indien agij niet gelooft, voor-
waar, gij wordt niet bevestigd.

10 En de Heer ging voort tot
Achaz te spreken, zeggende:

11 Vraag voor u een ateken
van de Heer, uw God; vraag
het óf in de diepten, óf boven in
de hoogten.
12 Maar Achaz zeide: Ik zal

niet vragen, noch de Heer
averzoeken.
13 En hij zeide: Hoort toch,

gij huis van David! Is het u
niet genoeg mensen te ver-
moeien, dat gij ook mijn God
vermoeit?

14 Daarom zal de Heer zelf

u een teken geven: Zie, een
amaagd zal zwanger worden
en een zoon baren en zijn naam
bImmanuël noemen.

15 Boter en honing zal Hij
eten, opdat Hij het kwade weet
te verwerpen en het goede te
verkiezen.

16 Maar voordat de ajongen
weet het kwade te verwerpen en
het goede te kiezen, zal het land
dat gij verafschuwt, door zijn
bbeide koningen verlaten zijn.

17 De Heer zal over u, over uw
volk en over het huis van uw
vader dagen doen aaanbreken,
zoals er niet zijn aangebroken
sedert de dag dat b Efraïm
zich van Juda afscheidde — de
koning van Assur!

18 En het zal geschieden te
dien dage, dat de Heer de vlie-
gen in de uithoek van Egypte
en de bijen in het land Assur tot
Zich zal afluiten;
19 en zij zullen komen en met

haar allen neerstrijken in de
woeste dalen en in de spleten
der steenrotsen, op alle doorn-
heggen en op alle struiken.

20 Diezelfde dag zal de Heer
met een gehuurd scheermes,
met hen aan de overzijde van
de rivier, met de akoning van
Assur, het hoofdhaar en het
haar der benen bafscheren; en
het zal ook de baard wegnemen.

21 En het zal geschieden te

6a hebr. het verdelen.
9a 2 Kron. 20:20.

11a gs Teken.
12a i.e. beproeven.
14a gs Maagd.

b hebr. God is met
ons.

gs Immanuël.
16a 2 Ne. 18:4.

b 2 Kon. 15:30; 16:9.
17a 2 Kron. 28:19–21.

b 1 Kon. 12:16–19.
18a Jes. 5:26.
20a 2 Kon. 16:5–9.

b i.e. het land zal
door een
buitenlandse
veroveraar worden
ontvolkt.
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dien dage, dat een man een
jonge koe en twee schapen zal
averzorgen;
22 en het zal geschieden dat

hij, vanwege de overvloed van
melk die zij geven, boter zal
eten; want boter en honing zal
ieder eten, die in het land is
overgebleven.

23 En het zal geschieden te
dien dage, dat elke plek, waar
duizend wijnstokken ter waarde
van duizend zilverlingen heb-
ben gestaan, voor de dorens en
de distels zal wezen;

24 met pijl en boog zal men
daar komen, want het ganse
land zal een en al dorens en
distels zijn.

25 En alle bergen, die met
de hak zullen worden bewerkt,
daar zal de vrees voor de dorens
en distels niet komen; maar zij
zullen dienen om er de runde-
ren in te drijven en om door het
akleinvee te worden betreden.

HOOFDSTUK 18

Christus zal zijn als een struikel-
blok en een steen des aanstoots —
Zoek de Heer, niet piepende waar-
zeggers — Wend u voor leiding tot
de wet en tot de getuigenis —
Vergelijk Jesaja 8. Ongeveer 559–
545 v.C.

Voorts zeide het woord des
Heren tot mij: Neem u een

grote rol en schrijf daarop
met mensenschrift aangaande
aMaher-Salal-Chas-Baz.
2 En ik nam mij betrouwbare

agetuigen om te boekstaven, de
priester Uria en Zekarja, de
zoon van Jeberekjahu.

3 En ik ging naar de aprofetes;
en zij werd zwanger en baarde
een zoon. En de Heer zeide tot
mij: Noem zijn naam, Maher-
Salal-Chas-Baz.
4 Want zie, nog voordat de

ajongen bzal kunnen roepen:
Mijn vader! en: Mijn moeder!
zal men de rijkdommen van
Damascus en de c buit van
Samaria voor de koning van
Assur wegdragen.

5 De Heer sprak ook wederom
tot mij, zeggende:

6 Omdat dit volk de zacht
vloeiende wateren van aSiloach
versmaadt en zich verheugt
in b Res in en de zoon van
Remaljahu;

7 welnu, daarom, zie, doet
de Heer over ahen opkomen
de machtige en geweldige wa-
teren van de Rivier, namelijk
de koning van Assur met al zijn
heerlijkheid; en deze zal buiten
al zijn beddingen stijgen en
buiten al zijn oevers rijzen.

8 En hij zal adoor Juda trekken;
hij zal het overstromen en steeds
verder om zich heen grijpen, en
zelfs de hals bereiken; en zijn
uitgespreide vleugels zullen de

21a i.e. slechts een aantal
mensen dat in eigen
onderhoud kan
voorzien, zal
overblijven.

25a hebr. schapen of
geiten.

18 1a i.e. verwoesting is
op handen.

2a gs Getuige, getuigen.
3a i.e. zijn vrouw.
4a 2 Ne. 17:16.

b Jes. 8:4.
c 2 Kon. 15:29.

6a Gen. 49:10;
bjs, Gen. 50:24.

b Jes. 7:1.
7a i.e. eerst op

Noord-Israël.
8a i.e. Assur zal ook

Juda binnendringen.
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breedte van uw land vullen, o
bImmanuël.

9 aVerenigt u, o volken, en gij
zult in stukken worden gebro-
ken; en geeft gehoor, gij allen
die in verre landen zijt; gordt
u aan en gij zult in stukken
worden gebroken; gordt u aan
en gij zult in stukken worden
gebroken.

10 Beraamt een plan tezamen,
en het wordt verbroken; spreekt
het woord, maar het zal niet tot
stand komen; awant God is met
ons.

11 Want aldus heeft de Heer tot
mij gesproken met een sterke
hand en mij gelast niet te wan-
delen in de weg van dit volk,
zeggende:

12 Gij zult geen asamenzwe-
ring noemen alles wat dit volk
een samenzwering noemt; en
voor hetgeen zij vrezen, zult gij
niet vrezen noch schrikken.
13 Heilig alleen de Heer der

heerscharen, en laat Hem uw
avrees zijn, en laat Hem uw
ontzetting zijn.
14 En Hij zal tot een aheiligdom

zijn; maar tot een bstruikelblok
en tot een steen des aanstoots
voor de beide huizen van Israël,

tot een klapnet en tot een
valstrik voor de inwoners van
Jeruzalem.

15 En velen onder hen zullen
astruikelen en vallen, en wor-
den verpletterd en gestrikt en
gevangen.

16 Bind de getuigenis toe,
verzegel de awet onder mijn
leerlingen.

17 En ik zal wachten op de
Heer, die zijn aangezicht aver-
bergt voor het huis van Jakob,
en ik zal Hem verwachten.

18 Zie, ik en de kinderen die
mij de Heer heeft gegeven, zijn
tot atekenen en tot wonderen
in Israël van de Heer der heer-
scharen, die op de berg Zion
woont.

19 En wanneer men tot u zegt:
Vraagt de adodenbezweerders
en de bwaarzeggers, die daar
piepen en mompelen — czal een
volk niet zijn God vragen om
de levenden te laten horen dvan
de doden?

20 Naar de wet en de getuige-
nis: zo azij niet naar dit woord
spreken, is het omdat er in hen
geen licht is.

21 En azij zullen erdoorheen
gaan, zwaar gedrukt en hon-

8b gs Immanuël.
9a i.e. vormt bond-

genootschappen.
10a i.e. Juda (land van

Immanuël) zal
worden gespaard.
Ps. 46:7.

12a i.e. Juda moet voor
zijn veiligheid niet
vertrouwen op
geheime overeen-
komsten met
anderen.

13a i.e. wees eerbiedig
en nederig voor

Gods aangezicht.
14a Ez. 11:15–21.

b 1 Pet. 2:4–8;
Jakob 4:14–15.

15a Matt. 21:42–44.
16a hebr. leer.

gs Evangelie.
17a Jes. 54:8.
18a i.e. de namen van

Jesaja en zijn zonen
betekenen
respectievelijk:
‘Jehova redt’; ‘Hij
bespoedigt de prooi;
en ‘Een overblijfsel

zal terugkeren’
2 Ne. 17:3; 18:3.

19a Lev. 20:6.
b i.e. tovenaars.
c 1 Sam. 28:6–20.
d of uit naam van

20a i.e. de spiritistische
mediums (ook in de
verzen 21–22).

21a i.e. Israël zou
gevankelijk worden
weggevoerd omdat
zij niet wilden
luisteren.
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gerig; en het zal geschieden
wanneer zij hongeren, dat zij
in woede uitbarsten, en hun
koning en hun God vervloeken,
en omhoog blikken.
22 En zij zullen de aarde aan-

schouwen, en benauwdheid en
duisternis, beangstigende don-
kerheid zien, en zij zullen tot de
duisternis worden gedreven.

HOOFDSTUK 19

Jesaja spreekt over de Messias —
Het volk in duisternis zal een groot
licht zien — Ons is een Kind ge-
boren — Hij zal de Vredevorst
zijn en op Davids troon regeren —
Vergelijk Jesaja 9. Ongeveer 559–
545 v.C.

Nochtans zal de donkerheid
niet zodanig zijn als ten tijde
van haar benauwdheid, toen Hij
het aland van Zebulon en het
land van Naftali aanvankelijk
weinig verdrukte, en nadien
zwaarder verdrukte langs de
weg van de Rode Zee aan gene
zijde van de Jordaan, in Galilea
van de natiën.

2 Het volk dat in aduisternis
wandelde, heeft een groot licht
gezien; het licht heeft geschenen
op hen die wonen in het land
van de schaduw des doods.

3 Gij hebt het volk vermenig-
vuldigd en zijn avreugde groot

gemaakt; het verheugt zich
voor uw aangezicht als met de
vreugde bij de oogst, en zoals
men juicht bij het verdelen van
de buit.

4 Want het juk van zijn last, en
de stang op zijn schouder, de
roede van zijn verdrukker, hebt
Gij verbroken.

5 Want elke strijd van de krijgs-
man gaat gepaard met verward
rumoer, en klederen gewenteld
in bloed; maar deze zal zijn met
verbranding en een prooi van
het vuur.

6 Want een aKind is ons gebo-
ren, een Zoon is ons gegeven,
en de bheerschappij rust op zijn
schouder; en men noemt zijn
naam Wonderbaar, Raadsman,
cSterke God, dEeuwige Vader,
eVredevorst.
7 aEr is geen einde aan de uit-

breiding van de bheerschappij
en de vrede op de troon van
David en over zijn koninkrijk,
om het te ordenen en het
met recht en gerechtigheid te
grondvesten, ja, voor eeuwig.
De ijver van de Heer der heer-
scharen zal dit doen.

8 De Heer heeft zijn woord
aan Jakob gezonden en het is
op aIsraël neergedaald.

9 En het ganse volk zal weten,
ja, Efraïm en de inwoners van
Samaria, die in de hoogmoed en
driestheid van hun hart zeggen:

19 1a Matt. 4:12–16.
2a De ‘donkerheid’

en ‘duisternis’
betekenen afval en
gevangenschap; het
‘grote licht’ is
Christus.

3a Jes. 9:3.

6a Jes. 7:14; Luc. 2:11.
b Matt. 28:18.
c Titus 2:13–14.
d Alma 11:38–39, 44.
e Joh. 14:27.

7a Dan. 2:44.
b gs Bestuur.

8a i.e. de profetische

boodschap die volgt
(de verzen 8–21),
houdt een
waarschuwing in
voor de tien
noordelijke
stammen, Israël
geheten.
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10 De tichelstenen zijn geval-
len, maar met gehouwen stenen
zullen wij opbouwen; de wilde
vijgenbomen zijn geveld, maar
wij zullen ze veranderen in
ceders.

11 Daarom zal de Heer aResins
tegenstanders tegen hem ver-
heffen en zijn vijanden tezamen
brengen;
12 de Syriërs van voren en de

Filistijnen van achteren; en zij
zullen Israël met open mond
averslinden. Om dit alles keert
zijn btoorn zich niet af, maar
zijn hand blijft uitgestrekt.
13 Want het volk akeert zich

niet tot Hem die het slaat,
evenmin zoeken zij de Heer der
heerscharen.

14 Daarom zal de Heer in één
dag kop en staart, tak en riet
van Israël afsnijden.

15 De oudste, die is de kop; en
de profeet die leugens verkon-
digt, die is de staart.

16 Want de leiders van dit volk
doen het dwalen; en die door
hen worden geleid, worden
vernietigd.

17 Daarom zal de Heer Zich
niet verheugen over hun jonge-
mannen, noch Zich aontfermen
over hun wezen en weduwen;
want elkeen is een huichelaar
en een booswicht, en elke mond
spreekt bdwaasheid. Om dit
alles keert zijn toorn zich niet
af, maar zijn chand blijft uitge-
strekt.

18 Want goddeloosheid brandt
als het vuur; ze zal de dorens
en distels verteren en het struik-
gewas van de wouden aanste-
ken, en het zal in rookwolken
opstijgen.

19 Door de verbolgenheid van
de Heer der heerscharen is het
land verduisterd, en het volk
zal zijn als een prooi van het
vuur; aniemand zal zijn broeder
sparen.

20 En men zal ter rechterhand
grijpen en honger hebben, en
men zal ter linkerhand aeten en
niet verzadigd zijn; ieder ver-
slindt het vlees van zijn eigen
arm —

21 aManasse bEfraïm; en Efraïm
Manasse; en zij zullen tezamen
tegen cJuda zijn. Om dit alles
keert zijn toorn zich niet af,
maar zijn hand blijft uitgestrekt.

HOOFDSTUK 20

De verwoesting van Assur is een
voorafschaduwing van de ver-
woesting der goddelozen bij de
wederkomst — Weinigen zullen
overblijven na de terugkeer van de
Heer — Het overblijfsel van Jakob
zal te dien dage terugkomen —
Vergelijk Jesaja 10. Ongeveer
559–545 v.C.

Wee hun die besluiten tot on-
rechtvaardige besluiten, en die
de verdrukking uitschrijven
die zij hebben voorgeschreven,

11a 2 Kon. 16:5–9.
12a 2 Kon. 17:6, 18.

b Jes. 5:25; 10:4.
13a Amos 4:6–12.
17a gs Barmhartig,

barmhartigheid.
b 2 Ne. 9:28–29.
c Jakob 5:47; 6:4.

19a Micha 7:2–6.
20a Deut. 28:53–57.

21a gs Manasse.
b gs Efraïm.
c gs Juda.
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2 om de behoeft igen van
het recht weg te dringen en aan
de armen van mijn volk het
recht te ontroven, opdat de
aweduwen hun buit worden,
en opdat zij de wezen kunnen
plunderen!
3 En wat zult gij doen op de

dag der abezoeking en bij de
verwoesting die van verre zal
komen? Tot wie zult gij vluch-
ten om hulp? En waar zult gij
uw heerlijkheid laten?

4 Zonder Mij zullen zij zich
krommen onder de gevange-
nen, en zullen zij vallen onder
de gedoden. Om dit alles keert
zijn toorn zich niet af, maar zijn
hand blijft uitgestrekt.

5 O Assyriër, de roede van
mijn toorn, en de stok in hun
hand is ahun gramschap.

6 Ik zal hem ategen een huichel-
achtige natie zenden, en tegen
het volk van mijn verbolgenheid
zal Ik hem gebieden om buit te
behalen en roof te plegen, en
om het te vertrappen als het
slijk der straten.
7 Maar hijzelf bedoelt dit niet

zó en zijn hart beraamt het niet
zó, want hij heeft in de zin te
verdelgen en niet weinige natiën
uit te roeien.

8 Want hij zegt: Zijn niet mijn
vorsten al tezamen koningen?

9 Is niet Kalno gelijk Kar-
kemis? Is niet Hamat gelijk

Arpad? Is niet Samaria gelijk
Damascus?

10 Zoals amijn hand de konink-
rijken der afgoden heeft ge-
grondvest, waarvan de gesneden
beelden die van Jeruzalem en
van Samaria overtroffen,

11 zal Ik dan niet met Jeruza-
lem en zijn afgoden doen zoals
Ik met Samaria en zijn afgoden
heb gedaan?

12 Daarom zal het geschieden,
wanneer de Heer zijn ganse
werk op de berg Zion en in
Jeruzalem voleindigd heeft, dat
Ik de avrucht van het drieste
hart van de koning van bAssur
en de trots van zijn hovaardige
ogen zal bestraffen.

13 Want ahij zegt: Door de
kracht van mijn hand en door
mijn wijsheid heb ik deze din-
gen gedaan, want ik ben ver-
standig; en ik heb de grenzen
van het volk verzet en hun
schatten geroofd, en ik heb de
inwoners als een sterke man
neergestoten;

14 en mijn hand heeft de rijk-
dommen van het volk als een
nest gevonden; en zoals men
verlaten eieren samenraapt, heb
ik de ganse aarde samengeraapt;
en er was niet één die de vleugel
verroerde, de snavel opendeed,
of piepte.

15 aZal de bbijl zich beroemen
tegen hem die ermee hakt? Zal

20 2a gs Weduwe.
3a i.e. straf.
5a Jes. 10:5.
6a i.e. tegen Israël.

10a i.e. de hand van de
koning van Assur
(de verzen 10–11).

12a i.e. de hoogmoedige

grootspraak.
b Sef. 2:13.

13a i.e. de koning van
Assur (de verzen
13–14).

15a Alle metaforen in dit
vers stellen dezelfde
vraag: Kan de mens

(in dit geval de
koning van Assur)
gedijen tegen Gods
wil in?

b i.e. de profeet
vergelijkt de koning
met een stuk
gereedschap.
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de zaag pochen tegen hem die
haar hanteert? Alsof de stok
zich zou bewegen tegen hen
die hem opheffen; alsof een staf
zich zou verheffen als ware hij
niet van hout!
16 Daarom zal de Heer, de

Heer der heerscharen, onder
zijn vetten magerheid zenden;
en onder azijn heerlijkheid zal
Hij een brand ontsteken als de
brand van een vuur.

17 En het Licht van Israël zal
tot een vuur zijn en zijn Heilige
tot een vlam, en Hij zal zijn
dorens en zijn distels verbran-
den en verteren op één dag;

18 en Hij zal de heerlijkheid
van zijn woud en van zijn
vruchtbare veld, zowel aziel als
lichaam, verteren; en zij zullen
zijn als een standaarddrager die
bezwijmt.

19 En de arest van de bomen
van zijn woud zal weinig in
aantal zijn, zodat een kind ze
kan opschrijven.

20 En het zal geschieden te
adien dage dat het overblijfsel
van Israël en de ontkomenen
van het bhuis Jakobs, niet meer
zullen steunen op hem die hen
sloeg, maar zullen steunen op
de Heer, de Heilige Israëls, in
waarheid.

21 Het aoverblijfsel, ja, namelijk

het overblijfsel van Jakob, zal
terugkeren tot de sterke God.

22 Want ofschoon uw volk,
Israël, als het zand der zee is,
zal toch een overblijfsel van
hen terugkeren; de vastbesloten
averdelging zal bovervloeien
van gerechtigheid.

23 Want de Here God der
heerscharen zal een averdelging,
waartoe vast besloten is, over
het ganse land voltrekken.

24 Daarom, zo zegt de Here
God der heerscharen: O mijn
volk, dat in Zion woont, vrees
niet voor de Assyriër; hij zal
u met de stok slaan en zijn
staf tegen u opheffen, naar de
awijze van Egypte.
25 Want nog een korte wijle,

dan is de gramschap ten einde
en mijn toorn zal hen vernieti-
gen.

26 En de Heer der heerscharen
zal een gesel tegen hem op-
wekken, zoals de slachting van
aMidjan bij de rots Oreb; en
zoals zijn stok op de zee was,
zo zal Hij die tegen u opheffen,
naar de wijze van Egypte.

27 En het zal geschieden te
dien dage dat zijn alast van uw
schouder zal worden wegge-
nomen, en zijn juk van uw hals,
en het juk zal worden vernie-
tigd vanwege de bzalving.

16a i.e. de koning van
Assur (ook de verzen
17–19).

18a i.e. Assur zal
volkomen
verdwijnen.

19a i.e. de resten van het
leger van Assur.

20a i.e. de laatste dagen.
b Amos 9:8–9.

21a Jes. 11:11–12.
22a LV 63:34.

gs Wereld—Einde
van de wereld.

b i.e. ook wanneer
straf komt, is
barmhartigheid
verkrijgbaar.

23a i.e. de vastgestelde
verwoesting

veroorzaken.
24a i.e. zoals de

Egyptenaren in
vroegere tijden
deden.
Ex. 1:13–14.

26a Gen. 25:1–2;
Richt. 7:25.

27a Jes. 14:25.
b gs Gezalfde, de.
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28 aHij is tot Ajjat gekomen,
hij is naar Migron getrokken;
zijn wagens heeft hij in Mikmas
gelaten.

29 Zij zijn over de bergpas
getrokken; in Geba hebben zij
kwartier gemaakt; Rama sid-
dert, het Gibea van Saul is
gevlucht.

30 Verhef uw stem, o dochter
van Gallim! Laat haar horen tot
Laïs toe, o arm Anatot.

31 Madmena is verdreven; de
inwoners van Gebim verzame-
len zich voor de vlucht.

32 Nog zal hij die dag te Nob
verblijven; hij zal zijn hand
bewegen tegen de berg der
dochter Zions, de heuvel van
Jeruzalem.

33 Zie, de Heer, de Heer der
heerscharen, zal de tak met
verschrikking afhouwen, en die
ahoog van gestalte zijn, zullen
worden omgehouwen; en de
hooghartigen vernederd.
34 En Hij zal het struikgewas

van het woud met ijzer afhou-
wen, en de Libanon zal vallen
door een machtige.

HOOFDSTUK 21

De tronk van Isaï, ofwel Christus,
zal in gerechtigheid richten — In
het millennium zal Gods kennis de

aarde bedekken — De Heer zal
een banier opheffen en Israël ver-
gaderen — Vergelijk Jesaja 11.
Ongeveer 559–545 v.C.

En er zal een arijsje voortko-
men uit de btronk van cIsaï, en
een scheut zal uit zijn wortels
groeien.

2 En op Hem zal de aGeest des
Heren rusten, de Geest van
wijsheid en verstand, de Geest
van raad en sterkte, de Geest
van kennis en van de vreze des
Heren;

3 en Hem vlug van begrip ma-
ken in de vreze des Heren; en
Hij zal niet arichten naar hetgeen
zijn ogen zien, noch bestraffen
naar hetgeen zijn oren horen;

4 Maar met agerechtigheid zal
Hij de armen richten, en met bil-
lijkheid bbestraffen ten behoeve
van de cootmoedigen der aarde;
en Hij zal de aarde slaan met de
roede zijns monds, en met de
adem zijner lippen zal Hij de
goddelozen doden.

5 En gerechtigheid zal de gor-
del zijner lendenen zijn, en
trouw de gordel zijner heupen.

6 Ook zal de wolf bij het lam
verkeren, en de panter zal zich
neerleggen bij het bokje, en het
kalf en de jonge leeuw en het
mestvee tezamen; en een kleine
jongen zal ze leiden;

28a i.e. het optrekken
van de Assyrische
legers naar Jeruzalem
wordt aangeduid;
vervolgens wordt
het optreden van de
Heer tegen hen
figuurlijk beschreven
(de verzen 33–34).

33a Hel. 4:12–13.

21 1a LV 113:3–4.
b LV 113:1–2.
c Isaï was de vader

van David; de
koninklijke
geslachtslijn van
David, waarin Jezus
mettertijd geboren
zal worden, wordt
aangegeven.

Micha 5:2;
Hebr. 7:14.
gs Isaï.

2a Jes. 61:1–3.
3a Joh. 7:24.
4a Ps. 72:2–4;

Mos. 29:12.
b hebr. beslissen.
c gs Zachtmoedig,

zachtmoedigheid.
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7 en de koe en de berin zullen
weiden; hun jongen zullen zich
tezamen neerleggen; en de
leeuw zal stro eten als het rund;
8 en de zuigeling zal op het

hol van de adder spelen, en het
gespeende kind zal zijn hand
op het nest van de giftige slang
leggen.

9 Men zal ageen kwaad doen
noch verderf stichten op gans
mijn heilige berg; want de aarde
zal vol zijn van de bkennis des
Heren, zoals de wateren de
bodem der zee bedekken.

10 En te adien dage zal er een
bwortel van Isaï zijn, die zal
staan als een banier van het
volk; cdaar zullen de dandere
volken naar vragen; en zijn rust
zal heerlijk zijn.

11 En het zal geschieden te dien
dage dat de Heer zijn hand voor
de atweede maal zal opheffen
om het overblijfsel van zijn
volk dat zal zijn overgebleven,
uit Assur en uit Egypte en uit
Patros en uit Ethiopië en uit
Elam en uit Sinear en uit Hamat
en uit de eilanden der zee terug
te winnen.
12 En Hij zal een abanier op-

heffen voor de natiën, en de

bverdrevenen van Israël verza-
melen, en de verstrooiden van
Juda cvergaderen van de vier
einden der aarde.

13 Ook de aafgunst van Efraïm
zal verdwijnen, en de tegen-
standers van Juda zul len
worden uitgeroeid; Efraïm
zal niet b afgunstig zi jn op
cJuda, en Juda zal Efraïm niet
benauwen.

14 Doch westwaarts zullen
zij de Filistijnen op de schou-
der aaanvliegen; samen zullen
zij die van het Oosten beroven;
op Edom en Moab zullen zij
hun hand leggen; en de kin-
deren van Ammon zullen hen
gehoorzamen.

15 En de Heer zal de zeeboe-
zem van Egypte geheel aver-
woesten; en met zijn sterke
wind zal Hij zijn hand over
de rivier schudden en haar
tot de zeven beken uiteenslaan
en maken dat men geschoeid
daardoor kan gaan.

16 En er zal een aheerbaan zijn
voor het overblijfsel van zijn
volk dat zal zijn overgebleven,
uit Assur, zoals het was voor
Israël ten dage dat het optrok
uit het land Egypte.

9a Jes. 2:4.
gs Millennium.

b LV 101:32–33; 130:9.
10a i.e. de laatste dagen.

GJS 1:40.
b Rom. 15:12;

LV 113:5–6.
c of naar Hem.
d LV 45:9–10.

11a 2 Ne. 6:14;
25:17; 29:1.

12a gs Banier.
b 3 Ne. 15:15; 16:1–4.

c Neh. 1:9;
1 Ne. 22:10–12;
LV 45:24–25.
gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

13a Jer. 3:18.
b De stammen Juda en

Efraïm waren
vanouds vijanden
(na de gebeurtenissen
beschreven in
1 Kon. 12:16–20). In

de laatste dagen zal
deze vijandschap
worden bijgelegd.
Ez. 37:16–22.
gs Afgunst.

c gs Juda.
14a i.e. de westelijke

hellingen aanvallen
die Filistijns
grondgebied waren.

15a Zach. 10:11.
16a Jes. 35:8;

LV 133:27.
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HOOFDSTUK 22

In het millennium zullen alle men-
sen de Heer loven — Hij zal onder
hen wonen — Vergelijk Jesaja 12.
Ongeveer 559–545 v.C.

En te dien dage zult gij zeggen:
O Heer, ik zal U loven; ofschoon
Gij toornig op mij zijt geweest,
heeft uw toorn zich afgewend
en vertroost Gij mij.

2 Zie, God is mijn heil; ik zal
avertrouwen en niet vrezen;
want de Heer bJehova is mijn
sterkte en mijn psalm; ook is
Hij mijn heil geworden.

3 Daarom, met vreugde zult gij
awater scheppen uit de bronnen
des heils.
4 En te dien dage zult gij

zeggen: aLooft de Heer, roept
zijn naam aan, maakt onder de
volken zijn daden bekend, ver-
meldt dat zijn naam verheven is.

5 aPsalmzingt de Heer; want
Hij heeft grootse dingen gedaan;
dit is bekend op de ganse aarde.

6 aJuicht en jubelt, gij inwoners
van Zion, want groot is de
Heilige Israëls in uw midden.

HOOFDSTUK 23

De vernietiging van Babylon is
een voorafschaduwing van de ver-
nietiging bij de wederkomst —

Het zal een dag van verbolgenheid
en vergelding zijn — Babylon,
ofwel de wereld, zal voor eeuwig
vallen — Vergelijk Jesaja 13. On-
geveer 559–545 v.C.

De agodsspraak over bBabylon,
die Jesaja, de zoon van Amoz,
heeft aanschouwd.

2 Heft op een abanier op een
hoge berg; verheft de stem tot
hen; bwenkt met de hand, opdat
zij de poorten der edelen zullen
binnentrekken.

3 Ik heb mijn ageheiligden ge-
boden, ook heb Ik mijn helden
geroepen, want mijn toorn
geldt niet hun die zich in mijn
verhevenheid verheugen.

4 Het gedruis der menigte in
de bergen als van een groot
volk, een rumoer der akonink-
rijken van volken btezamen ge-
bracht, de Heer der heerscharen
monstert een krijgsheer.

5 Zij komen uit een ver land,
van het einde des hemels, ja, de
Heer en de werktuigen van zijn
gramschap, om het gehele land
te verdelgen.

6 Jammert, want de dag des
Heren is nabij; hij komt als een
verwoesting van de Almachtige.

7 Daarom zullen alle handen
slap worden, elk mensenhart
zal versmelten;

8 en zij zullen verschrikt zijn;
krampen en weeën zullen hen

22 2a Mos. 4:6; Hel. 12:1.
b Ex. 15:2; Ps. 83:18.

gs Jehova.
3a gs Levend water.
4a gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.

5a LV 136:28.
6a Jes. 54:1; Sef. 3:14.

23 1a i.e. een
onheilsboodschap.

b De historische
verwoesting van het
goddeloze Babylon,
die voorspeld werd
in Jesaja 13 en 14,
wordt als typerend
uitgebeeld voor de

uiteindelijke
verwoesting van de
gehele goddeloze
wereld.

2a gs Banier.
b i.e. geef een teken.

3a i.e. de heiligen.
4a Zach. 14:2–3.

b Zach. 12:3.
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aangrijpen; de een zal verbaasd
zijn over de ander; hun gelaat
zal zijn als vlammen.
9 Zie, de dag des Heren komt,

meedogenloos, met verbolgen-
heid en brandende toorn, om
de aarde tot een woestenij te
maken; en Hij zal haar zondaars
daaruit averdelgen.
10 Want de sterren en de ster-

renbeelden des hemels zullen
hun licht niet geven; de azon
zal bij haar opgang verduisterd
zijn, en de maan zal haar licht
niet laten schijnen.

11 En Ik zal de wereld voor
het kwaad abestraffen en de
goddelozen voor hun ongerech-
tigheid; Ik zal de trots der
bhoogmoedigen doen ophouden
en de hovaardij der gewelde-
naars vernederen.
12 Ik zal een aman kostbaarder

maken dan gelouterd goud, en
een mens dan fijn goud van Ofir.

13 Daarom zal Ik de hemel
doen wankelen, en de aarde zal
bevend van haar plaats awijken
door de verbolgenheid van de
Heer der heerscharen, ten dage
van zijn brandende toorn.

14 En het zal zijn als de op-
gejaagde gazel, en als een
schaap dat niemand opneemt;
en eenieder zal zich wenden
tot zijn eigen volk, en eenie-
der zal vluchten naar zijn eigen
land.

15 Eenieder die hoogmoedig is,

zal worden doorstoken, ja, en
eenieder die zich bij de god-
delozen heeft gevoegd, zal door
het zwaard vallen.

16 Ook hun kinderen zullen
voor hun ogen worden verplet-
terd; hun huizen zullen worden
geplunderd en hun vrouwen
geschonden.

17 Zie, Ik zal de Meden tegen
hen opwekken, die zilver en
goud niet zullen achten, noch
hun behagen erin zullen hebben.

18 Ook zullen hun bogen de
jongelingen verpletteren; en zij
zullen geen erbarmen hebben
met de vrucht van de schoot;
hun ogen zullen kinderen niet
sparen.

19 En Babylon, het sieraad der
koninkrijken, de atrotse luister
der Chaldeeën, zal zijn als
bSodom en Gomorra, toen God
ze ondersteboven keerde;

20 het zal in eeuwigheid niet
meer worden abewoond, noch
worden bevolkt van geslacht
tot geslacht; noch zal de Ara-
bier daar zijn tent opslaan;
noch zullen de herders daar
legeren;

21 maar de awilde dieren van
de woestijn zullen daar neerlig-
gen; en hun huizen zullen vol
jakhalzen zijn; en uilen zullen
daar wonen, en bsaters zullen
daar dansen.

22 En de wilde dieren van de
eilanden zullen huilen in hun

9a gs Aarde—Reiniging
der aarde.

10a gs Wereld—Einde
van de wereld.

11a Mal. 4:1.
b LV 64:24.

12a Jes. 4:1–4.
13a gs Aarde—

Uiteindelijke staat
der aarde.

19a i.e. ijdelheid.
b Gen. 19:24–25;

Deut. 29:23;
2 Ne. 13:9.

20a Jer. 50:3, 39–40.
21a Jes. 34:14–15.

b hebr. bokken of
demonen.



119 2 Nephi 24:1–10

verlaten ahuizen, en bdraken in
hun lusthoven; en haar tijd is
nabij, en haar dag zal niet wor-
den verlengd. Want Ik zal haar
spoedig vernietigen; ja, want
Ik zal barmhartig zijn jegens
mijn volk, maar de goddelozen
zullen verloren gaan.

HOOFDSTUK 24

Israël zal worden vergaderd en
haar millenniaanse rust genieten
— Lucifer is wegens opstand uit
de hemel geworpen — Israël zal
zegevieren over Babylon, ofwel de
wereld — Vergelijk Jesaja 14.
Ongeveer 559–545 v.C.

Want de Heer zal Zich over
Jakob ontfermen, en nog zal Hij
Israël averkiezen en ze in hun
eigen land zetten; en bvreem-
delingen zullen zich bij hen
aansluiten en zij zullen het huis
van Jakob aanhangen.

2 En de avolken zullen hen
aannemen en naar hun plaats
brengen; ja, van verre tot aan de
einden der aarde; en zij zullen
tot hun blanden van belofte
wederkeren. En het huis Israëls
zal ze bezitten, en het land des
Heren zal voor cdienstknechten
en dienstmaagden zijn; en zij
zullen gevangennemen hen die
hen gevangen hielden; en zij

zullen heersen over hun ver-
drukkers.

3 En het zal geschieden te dien
dage dat de Heer u arust zal
geven van uw smart en van uw
vrees, en van de harde knecht-
schap waarin men u heeft laten
dienen.

4 En het zal geschieden te
dien dage dat gij deze spreuk
zult aanheffen tegen de koning
van aBabylon en zeggen: Hoe is
de verdrukker verdwenen, de
gouden stad verdwenen!

5 De Heer heeft de stok der
goddelozen verbroken, de scep-
ter der heersers.

6 Hij die de volken zonder op-
houden in verbolgenheid sloeg,
hij die in toorn over de natiën
heerste, wordt vervolgd, en
niemand verhindert het.

7 De gehele aarde heeft rust en
is stil; zij breken uit in agejubel.

8 Ja, de adennen verheugen
zich over u, en ook de ceders
van de Libanon, zeggende:
Sinds gij bneerligt, klimt cnie-
mand naar ons op om ons te
vellen.

9 De ahel van onderen is over
u in beroering om u bij uw
komst te ontmoeten; zij wekt
de bdoden voor u op, zelfs alle
groten der aarde; zij doet alle
koningen der natiën van hun
tronen opstaan.

10 Zij allen zullen spreken en

22a hebr. paleizen.
b hebr. (misschien)

jakhalzen of wilde
honden.

24 1a Zach. 1:17.
b Jes. 60:3–5, 10.

2a i.e. andere volken
zullen Israël

bijstaan.
b gs Beloofd land.
c Jes. 60:14.

3a Jozua 1:13;
LV 84:24.

4a gs Babel, Babylon.
7a Jes. 55:12.
8a hebr. Cipres.

b i.e. in de dood.
c hebr. de boomhakker

is niet tegen ons
opgetrokken.

9a gs Hel.
b i.e. geesten zonder

lichaam.
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tot u zeggen: Zijt ook gij krach-
teloos geworden als wij? Zijt
gij aan ons gelijk geworden?
11 Uw praal is ten grave

gedragen; de klank van uw
harpen wordt niet gehoord; het
gewormte ligt onder u gespreid,
en de maden bedekken u.

12 aHoe zijt gij uit de hemel
gevallen, o bLucifer, zoon des
dageraads! Hoe zijt gij ter aar-
de geveld, die de natiën hebt
verzwakt!

13 Want gij hebt in uw hart
overlegd: aIk zal ten hemel op-
stijgen, ik zal mijn troon verho-
gen boven de sterren Gods; ik
zal mij ook zetten op de berg
der samenkomst, aan de zijden
van het bnoorden;

14 ik zal opstijgen boven de
hoogten der wolken; ik zal de
Allerhoogste gelijk worden.

15 Integendeel, in de hel wordt
gij neergeworpen, aan de zijden
van de akuil.

16 Wie u zien, zullen u anauw-
lettend gadeslaan, en u beschou-
wen en zeggen: Is dat de man,
die de aarde deed sidderen, die
koninkrijken deed beven;
17 en de wereld tot een woes-

tenij maakte en haar steden
afbrak en het huis van zijn
gevangenen niet opende?

18 Alle koningen der natiën,

ja, zij allen, liggen met ere,
eenieder in azijn eigen huis.
19 Maar gij zijt weggeworpen

uit uw graf als een agruwelijke
scheut en het overblijfsel van
hen die zijn gedood, met een
zwaard doorboord, die neerda-
len naar de bstenen van de kuil,
als een vertreden lijk.

20 Gij zult niet bij hen worden
gevoegd in het graf, want gij
hebt uw land te gronde gericht
en uw volk gedood; het azaad
der bboosdoeners zal nooit ver-
maard worden.

21 Maakt voor zijn kinderen
een slachting gereed om de
aongerechtigheid van hun va-
deren, opdat zij niet opstaan,
noch de aarde in bezit nemen,
noch het oppervlak der wereld
vullen met steden.

22 Want Ik zal tegen hen
opstaan, zegt de Heer der heer-
scharen, en van Babylon de
anaam en het overblijfsel, en
zoon en bneef uitroeien, zegt de
Heer.

23 Ook zal Ik het maken tot
een abezit van de roerdomp, en
tot waterpoelen; en Ik zal het
wegbezemen met de bezem
des verderfs, zegt de Heer der
heerscharen.

24 De Heer der heerscharen
heeft als volgt gezworen, zeg-

12a LV 76:26.
b hebr. morgenster,

zoon van de
dageraad. De heerser
van de goddeloze
wereld (Babylon)
wordt aangeduid als
Lucifer, heerser over
alle goddeloosheid.
gs Duivel; Lucifer.

13a Moz. 4:1–4.

b i.e. volgens het
Babylonische geloof
de woonplaats van
de goden. Ps. 48:2.

15a 1 Ne. 14:3.
16a hebr. naar u gluren

en over u nadenken.
18a i.e. zijn familiegraf.
19a i.e. een afgewezen

tak, afgesnoeid en
weggeworpen.

b i.e. de bodem.
20a Ps. 21:10–11; 37:28.

b gs Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.

21a Ex. 20:5.
22a Spr. 10:7.

b Job 18:19.
23a Jes. 34:11–15.
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gende: Voorwaar, zoals Ik heb
gedacht, zo zal het geschieden;
en zoals Ik heb bedacht, zo zal
het bestaan —
25 dat Ik de aAssyriër in mijn

land zal brengen en hem op
bmijn bergen zal vertreden; dan
zal zijn cjuk van hen wijken
en zijn last van hun schouders
wijken.

26 Dit is het besluit dat beslo-
ten is over de ganse aarde; en
dit is de hand die uitgestrekt is
over aalle natiën.
27 Want de Heer der heer-

scharen heeft het besloten, en
wie zal het verijdelen? En zijn
hand is uitgestrekt, en wie zal
haar afwenden?

28 In het asterfjaar van koning
bAchaz kwam deze godsspraak:

29 Verheug u niet, gij gans
Filistea, omdat de roede van
hem die u sloeg, verbroken is;
want uit de wortel der slang
zal een basilisk voortkomen,
en haar vrucht zal een vurige
vliegende draak zijn.

30 En de eerstgeborenen der
armen zullen weiden, en de
nooddruftigen neerliggen in
veiligheid; en Ik zal uw wortel
door de honger doden, en hij zal
uw overblijfsel ombrengen.

31 Jammer, gij poort; schreeuw,
gij stad; gij gans Filistea zijt
gesmolten; want uit het noorden

zal een rook komen, en niemand
zal in zijn gezette tijden alleen
zijn.

32 Wat zullen dan de bood-
schappers der nat iën ant-
woorden? Dat de Heer aZion
heeft gegrondvest, en de barmen
van zijn volk erop zullen cver-
trouwen.

HOOFDSTUK 25

Nephi roemt in duidelijkheid —
Jesaja’s profetieën zullen in de
laatste dagen worden begrepen —
De Joden zullen uit Babylon
terugkeren, de Messias kruisigen,
en worden verstrooid en gegeseld
— Zij zullen worden hersteld
wanneer zij in de Messias geloven
— Hij zal voor de eerste keer komen
zeshonderd jaar na het vertrek van
Lehi uit Jeruzalem — De Nephieten
bewaren de wet van Mozes en ge-
loven in Christus, die de Heilige
Israëls is. Ongeveer 559–545 v.C.

Nu spreek ik, Nephi, een weinig
over de woorden die ik heb
geschreven, en die bij monde
van Jesaja zijn gesproken. Want
zie, Jesaja heeft vele dingen
gesproken die voor velen van
mijn volk amoeilijk te begrijpen
waren; want zij kennen de
wijze van profeteren onder de
Joden niet.

25a Het onderwerp
verplaatst zich naar
de aanval van Assur
en de ondergang van
Juda, 701 v.C. (de
verzen 24–27).
2 Kon. 19:32–37;
Jes. 37:33–38.

b i.e. de bergen van

Juda en Israël.
c Jes. 10:27.

26a i.e. uiteindelijk zullen
alle wereldlijke
natiën aldus ten val
worden gebracht.

28a i.e. in ongeveer 720
v.C. werd deze
onheilsboodschap

over de Filistijnen
uitgesproken, terwijl
Juda veilig zou zijn.

b 2 Kon. 16:20.
32a gs Zion.

b Sef. 3:12.
c of daar toevlucht

zoeken.
25 1a 2 Ne. 25:5–6.
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2 Want ik, Nephi, heb hun niet
veel geleerd over de gewoonten
der Joden; want hun awerken
waren werken van duisternis,
en hun daden waren gruwel-
daden.

3 Welnu, ik schrijf voor mijn
volk, voor allen die hierna de
dingen die ik schrijf, zullen
ontvangen, opdat zij de oorde-
len Gods zullen kennen, dat die
over alle natiën zullen komen,
volgens het woord dat Hij heeft
gesproken.

4 Welnu, luister, o mijn volk,
dat van het huis Israëls is, en
neig uw oor tot mijn woorden;
want hoewel de woorden van
Jesaja u niet duidelijk zijn, zijn
ze wél duidelijk voor allen die
zijn vervuld met de ageest van
bprofetie. Maar ik geef u een
profetie volgens de geest die in
mij is. Welnu, ik zal profeteren
volgens de cduidelijkheid die
met mij is geweest sedert de
tijd dat ik met mijn vader uit
Jeruzalem kwam; want zie, mijn
ziel verlustigt zich in duidelijk-
heid voor mijn volk, opdat het
zal leren.

5 Ja, en mijn ziel verlustigt
zich in de woorden van aJesaja,
want ik ben uit Jeruzalem ge-
komen en mijn ogen hebben
de dingen der bJoden gezien,
en ik weet dat de Joden de din-
gen der profeten begrijpen, en
er is geen ander volk dat de

dingen die tot de Joden zijn
gesproken, begrijpt zoals zij,
tenzij het wordt geleerd op
de wijze van de dingen der
Joden.

6 Maar zie, ik, Nephi, heb mijn
kinderen niet op de wijze der
Joden geleerd; maar zie, ikzelf
heb in Jeruzalem gewoond,
waardoor ik de gewesten er-
omheen ken; en ik heb mijn
kinderen verteld over de oor-
delen Gods die zich hebben
avoltrokken onder de Joden, ja,
mijn kinderen verteld, volgens
alles wat Jesaja heeft gesproken,
en ik schrijf ze niet op.

7 Maar zie, ik ga verder met
mijn eigen profetie, volgens
mijn aduidelijkheid; en daarin,
weet ik, kan niemand zich ver-
gissen; niettemin, in de dagen
dat de profetieën van Jesaja
worden vervuld, in de tijd dat
ze geschieden, zullen de mensen
het zeker weten.

8 Daarom zijn zij awaardevol
voor de mensenkinderen, en
wie menen dat zij dat niet zijn,
tot hen zal ik in het bijzonder
spreken, en mijn woorden be-
perken tot mijn beigen volk;
want ik weet dat zij zeer waar-
devol voor hen zullen zijn in de
claatste dagen, want te dien
dage zullen zij ze begrijpen;
daarom heb ik ze voor hun
welzijn geschreven.

9 En zoals één geslacht onder

2a 2 Kon. 17:13–20.
4a gs Heilige Geest.

b gs Profeteren,
profetie.

c 2 Ne. 31:3; 33:5–6;
Jakob 4:13.

5a 1 Ne. 19:23;

3 Ne. 23:1.
b gs Joden.

6a 2 Ne. 6:8;
Hel. 8:20–21.

7a 2 Ne. 32:7;
Alma 13:23.

8a gs Schriften,

Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

b Enos 1:13–16;
Mrm. 5:12–15;
LV 3:16–20.

c gs Laatste dagen.
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de Joden is avernietigd wegens
ongerechtigheid, zo zijn zij van
geslacht op geslacht vernietigd
ten gevolge van hun ongerech-
tigheden; en geen van hen is ooit
vernietigd zonder dat het hun
door de profeten des Heren was
bvoorzegd.

10 Daarom is hun de vernieti-
ging aangezegd die hen zou
treffen onmiddellijk na het
vertrek van mijn vader uit Jeru-
zalem; niettemin verstokten zij
hun hart; en volgens mijn pro-
fetie zijn zij avernietigd, behalve
diegenen die bgevankelijk naar
Babylon zijn weggevoerd.

11 En nu zeg ik dit wegens de
geest die in mij is. En hoewel zij
zijn weggevoerd, zullen zij te-
rugkeren en het land Jeruzalem
bezitten; daarom zullen zij wor-
den ateruggebracht naar hun
erfland.

12 Maar zie, zij zullen oorlogen
hebben, en geruchten van
oorlogen; en wanneer de dag
komt dat de aEniggeborene des
Vaders, ja, die de Vader van
hemel en aarde is, Zich aan hen
openbaart in het vlees, zie, dan
zullen zij Hem verwerpen we-
gens hun ongerechtigheden en
de verstoktheid van hun hart
en de starheid van hun hals.
13 Zie, zij zullen Hem akruisi-

gen; en nadat Hij bdrie dagen

lang in een cgraf heeft gelegen,
zal Hij uit de doden dopstaan,
met genezing onder zijn vleu-
gels; en allen die in zijn naam
geloven, zullen behouden wor-
den in het koninkrijk Gods.
Daarom is het mijn ziel een lust
over Hem te profeteren, want ik
heb zijn dag egezien en mijn hart
maakt zijn heilige naam groot.

14 En zie, het zal geschieden,
wanneer de aMessias uit de
doden is opgestaan en Zich
heeft getoond aan zijn volk, aan
zovelen als in zijn naam zullen
geloven, zie, dat dan Jeruzalem
wederom zal worden bvernie-
tigd; want wee hun die tegen
God en het volk van zijn kerk
strijden.

15 Welnu, de aJoden zullen
onder alle natiën worden bver-
strooid; ja, en ook cBabylon zal
worden vernietigd; daarom zul-
len de Joden door andere natiën
worden verstrooid.

16 En nadat zij zijn verstrooid
en de Here God hen vele ge-
slachten lang door middel van
andere natiën heeft gegeseld,
ja, van geslacht op geslacht tot-
dat zij ertoe worden bewogen
te ageloven in Christus, de Zoon
van God, en in de verzoening,
die oneindig is voor het gehele
mensdom — en wanneer die
dag komt dat zij in Christus ge-

9a Jer. 39:4–10;
Matt. 23:37–38.

b Amos 3:7; 1 Ne. 1:13.
10a 1 Ne. 7:13; 2 Ne. 6:8;

Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.

b 2 Kon. 24:14;
Jer. 52:3–16.

11a Ezr 1:1–4;

Jer. 24:5–7.
12a gs Eniggeborene.
13a Luc. 23:33.

b Luc. 24:6–7;
Mos. 3:10.

c Joh. 19:41–42;
1 Ne. 19:10.

d gs Opstanding.
e 1 Ne. 11:13–34.

14a gs Messias.
b Luc. 21:24;

JS—M 1:1–18.
15a gs Joden.

b Neh. 1:8–9;
2 Ne. 10:6.

c gs Babel, Babylon.
16a 2 Ne. 10:6–9; 30:7;

Mrm. 5:14.
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loven en de Vader in zijn naam
aanbidden met een zuiver hart
en reine handen, en niet langer
uitzien naar een andere Messias,
dan zal in die tijd de dag komen
dat zij deze dingen wel moeten
geloven.
17 En de Heer zal voor de

tweede maal zijn hand uitstrek-
ken om zijn volk uit zijn verlo-
ren en gevallen staat aterug
te brengen. Daarom zal Hij er-
toe overgaan een bwonderbaar
werk en een wonder onder de
mensenkinderen te verrichten.
18 Daarom zal Hij zijn awoor-

den tot hen brengen, welke
woorden hen ten laatsten dage
zullen boordelen, want zij zul-
len hun worden gegeven met
de bedoeling hen te covertui-
gen van de ware Messias, die
door hen was verworpen; en
om hen ervan te overtuigen dat
zij niet meer behoeven uit te
zien naar een messias die nog
moet komen, want er zal er
geen komen, of het moet een
dvalse messias zijn die het volk
misleidt; want er wordt over
slechts één Messias gesproken
door de profeten, en die Messi-
as is Hij die door de Joden zal
worden verworpen.
19 Want volgens de woorden

der profeten, komt de aMessias

bzeshonderd jaar na het vertrek
van mijn vader uit Jeruzalem;
en volgens de woorden der
profeten, en ook het woord van
de cengel Gods, zal zijn naam
Jezus Christus, de Zoon van
God, zijn.

20 En nu, mijn broeders, ik
heb duidelijk gesproken, zodat
gij u niet kunt vergissen. En
zowaar de Here God leeft, die
aIsraël uit het land Egypte leid-
de en Mozes macht gaf om de
natiën te bgenezen toen zij door
de giftige slangen waren gebe-
ten — indien zij wilden opblik-
ken naar de cslang die hij voor
hun ogen verhief — en hem ook
macht gaf om de drots te slaan,
zodat er water uit zou komen;
ja, zie, ik zeg u dat zowaar als
die dingen waar zijn en als de
Here God leeft, er geen andere
enaam onder de hemel is gege-
ven waardoor een mens kan
worden gered, dan deze Jezus
Christus van wie ik heb ge-
sproken.

21 Welnu, om die reden heeft
de Here God mij beloofd dat
deze dingen die ik aschrijf, goed
bewaard zullen blijven en van
geslacht op geslacht aan mijn
nageslacht zullen worden door-
gegeven, opdat de belofte aan
Jozef zal worden vervuld, dat

17a 2 Ne. 21:11–12; 29:1.
gs Herstelling van
het evangelie.

b Jes. 29:14;
2 Ne. 27:26;
3 Ne. 28:31–33.

18a 2 Ne. 29:11–12;
33:11, 14–15.

b gs Oordeel, laatste.
c 2 Ne. 26:12–13.
d gs Antichrist.

19a gs Jezus Christus—
Profetieën over de
geboorte en dood
van Jezus Christus.

b 1 Ne. 10:4;
3 Ne. 1:1, 13.

c 2 Ne. 10:3.
20a Ex. 3:7–10;

1 Ne. 17:24, 31; 19:10.
b Joh. 3:14;

1 Ne. 17:41.

c Num. 21:8–9;
Alma 33:19;
Hel. 8:14–15.

d Ex. 17:6; Num. 20:11;
1 Ne. 17:29; 20:21.

e Hosea 13:4;
Hand. 4:10–12;
Mos. 5:8;
Moz. 6:52.
gs Heiland.

21a 2 Ne. 27:6–14.
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zijn nageslacht nooit zou bver-
gaan zolang de aarde bestond.

22 Daarom zullen deze din-
gen voortgaan van geslacht op
geslacht zolang de aarde be-
staat; en zij zullen voortgaan
naar de wil en het welbehagen
van God; en de natiën die ze
bezitten, zullen ernaar worden
ageoordeeld, volgens de woor-
den die zijn geschreven.
23 Want wij arbeiden ijverig

om te schrijven, teneinde onze
kinderen, en ook onze broeders,
ertoe te abewegen in Christus
te geloven en met God te wor-
den verzoend; want wij weten
dat wij, na alles wat wij kunnen
bdoen, door de cgenade worden
gered.

24 En hoewel wij in Christus
geloven, abewaren wij de wet
van Mozes en zien standvastig
naar Christus uit, totdat de wet
zal zijn vervuld.

25 Want daartoe is de awet ge-
geven; daarom is de wet voor
ons bdood geworden en zijn wij
levend gemaakt in Christus we-
gens ons geloof; toch bewaren
wij de wet wegens de geboden.

26 En wij aspreken over Chris-
tus, wij verheugen ons in Chris-
tus, wij prediken Christus, wij
bprofeteren over Christus, en
wij schrijven volgens onze pro-
fetieën, opdat onze ckinderen

zullen weten op welke Bron zij
mogen vertrouwen voor dver-
geving van hun zonden.

27 Daarom spreken wij over
de wet, opdat onze kinderen
zullen weten dat de wet dood
is en zij, door te weten dat de
wet dood is, zullen uitzien naar
dat leven dat in Christus is en
weten waartoe de wet werd
gegeven; en dat zij, nadat de
wet in Christus is vervuld, hun
hart niet tegen Hem behoeven
te verstokken wanneer de wet
behoort te worden weggedaan.

28 En nu, zie, mijn volk, gij zijt
een ahalsstarrig volk; daarom
heb ik duidelijk tot u gespro-
ken, zodat gij het niet verkeerd
kunt begrijpen. En de woorden
die ik heb gesproken, zullen als
een bgetuigenis tegen u staan;
want zij zijn voldoende om wie
dan ook de juiste weg te cleren;
want de juiste weg is om in
Christus te geloven en Hem niet
te verloochenen; want door
Hem te verloochenen, verloo-
chent gij ook de profeten en de
wet.

29 En nu, zie, ik zeg u dat de
juiste weg is om in Christus te
geloven en Hem niet te verloo-
chenen; en Christus is de Heilige
Israëls; daarom moet gij u voor
Hem neerbuigen en Hem aan-
bidden met geheel uw amacht,

21b Amos 5:15; 2 Ne. 3:16;
Alma 46:24–27.

22a 2 Ne. 29:11; 33:10–15;
3 Ne. 27:23–27.

23a gs Kind, kinderen.
b Jakobus 2:14–26.

gs Werken.
c Rom. 3:23–24;

2 Ne. 2:4–10;

Mos. 13:32;
Alma 42:12–16;
LV 138:4.
gs Genade.

24a Jakob 4:4–5.
25a gs Wet van Mozes.

b Rom. 7:4–6.
26a Jakob 4:12;

Jarom 1:11; Mos. 3:13.

b Luc. 10:23–24.
c gs Kind, kinderen.
d gs Vergeving van

zonden.
28a Mos. 3:14.

b gs Getuigenis.
c 2 Ne. 33:10.

29a Deut. 6:5;
Marc. 12:29–31.
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verstand en kracht, en met
geheel uw ziel; en indien gij dat
doet, zult gij geenszins worden
uitgeworpen.
30 En, voor zoverre het nood-

zakelijk is, moet gij de riten en
de averordeningen van God na-
komen totdat de wet is vervuld
die aan Mozes werd gegeven.

HOOFDSTUK 26

Christus zal onder de Nephieten
dienen — Nephi voorziet de vernie-
tiging van zijn volk — Zij zullen
spreken uit het stof — De andere
volken zullen onware kerken en
geheime verenigingen stichten —
De Heer verbiedt het toepassen
van priesterlisten. Ongeveer 559–
545 v.C.

En nadat Christus uit de doden
is aopgestaan, zal Hij Zich bver-
tonen aan u, mijn kinderen, en
mijn geliefde broeders; en de
woorden die Hij tot u zal spre-
ken, zullen de cwet zijn, die gij
zult gehoorzamen.
2 Want zie, ik zeg u, ik heb

gezien dat vele geslachten zul-
len voorbijgaan en dat er grote
oorlogen en twisten onder mijn
volk zullen zijn.

3 En nadat de Messias is geko-
men, zullen er aan mijn volk
atekenen van zijn bgeboorte
worden gegeven, en ook van
zijn dood en opstanding; en
voor de goddelozen zal het een

grote en verschrikkelijke dag
zijn, want zij zullen omkomen;
en zij komen om omdat zij de
profeten uitwerpen, en de hei-
ligen, en hen stenigen en doden;
daarom zal het geroep van het
cbloed der heiligen vanaf de
aardbodem tot God tegen hen
opstijgen.

4 Welnu, allen die hoogmoe-
dig zijn en die goddeloos han-
delen, de komende dag zal hen
averbranden, zegt de Heer der
heerscharen, want zij zullen als
stoppels zijn.

5 En zij die de profeten en de
heiligen doden, de diepten der
aarde zullen hen averzwelgen,
zegt de Heer der heerscharen;
en bbergen zullen hen bedekken,
en wervelwinden zullen hen
wegvoeren, en gebouwen zullen
op hen vallen en hen vermorze-
len en tot poeder vermalen.

6 En zij zullen worden bezocht
met donderslagen en bliksem-
schichten en aardbevingen en
allerlei verwoestingen, want het
vuur van de toorn des Heren zal
tegen hen worden ontstoken, en
zij zullen als stoppels zijn, en de
komende dag zal hen verteren,
zegt de Heer der heerscharen.

7 O het leed, en de smart van
mijn ziel om het verlies van
de gedoden van mijn volk!
Want ik, Nephi, heb het gezien
en het verteert mij welhaast
voor de tegenwoordigheid des
Heren; toch moet ik tot mijn

30a gs Verordeningen.
26 1a 3 Ne. 11:1–12.

b 1 Ne. 11:7; 12:6.
c 3 Ne. 15:2–10.

3a 1 Ne. 12:4–6.
gs Teken.

b gs Jezus Christus—
Profetieën over de
geboorte en dood
van Jezus Christus.

c Gen. 4:10;
2 Ne. 28:10;

Mrm. 8:27.
4a 3 Ne. 8:14–24; 9:3, 9.
5a 1 Ne. 19:11;

3 Ne. 10:14.
b 3 Ne. 8:10; 9:5–8.
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God uitroepen: Uw wegen zijn
arechtvaardig.
8 Maar zie, de rechtvaardigen

die gehoor geven aan de woor-
den der profeten en hen niet
vernietigen, maar standvastig
uitzien naar Christus wegens
de tekenen die worden gege-
ven, ondanks alle avervolging
— zie, zij zijn het die bniet zullen
omkomen.

9 Doch de Zoon der gerechtig-
heid zal aan hen averschijnen;
en Hij zal hen bgenezen, en zij
zullen cvrede met Hem hebben
totdat ddrie geslachten zijn
voorbijgegaan, en velen van
het evierde geslacht in gerech-
tigheid zijn voorbijgegaan.
10 En wanneer deze dingen

zijn voorbijgegaan, komt er een
snelle avernietiging over mijn
volk; want ik heb het gezien,
ondanks mijn zielenleed; welnu,
ik weet dat het zal plaatsvinden;
en zij verkopen zichzelf om
niet; want als beloning voor hun
hoogmoed en hun dwaasheid
zullen zij vernietiging oogsten;
want, omdat zij bezwijken voor
de duivel en de werken van
duisternis boven het licht ver-
kiezen, moeten zij afdalen naar
de bhel.

11 Want de Geest des Heren
blijft niet ainwerken op de mens.
En wanneer de Geest niet meer
inwerkt op de mens, dan komt

de snelle vernietiging, en dat
bedroeft mijn ziel.

12 En zoals ik sprak over het
aovertuigen van de bJoden dat
Jezus de cware Christus is, zo
moeten ook de andere volken
er wel van worden overtuigd
dat Jezus de Christus is, de
eeuwige God;

13 en dat Hij Zich openbaart
aan allen die in Hem geloven,
door de macht van de aHeilige
Geest; ja, aan alle natie, geslacht,
taal en volk, naar hun geloof
grote krachten, tekenen en
wonderen onder de mensen-
kinderen verrichtende.

14 Maar zie, ik profeteer u over
de alaatste dagen; over de dagen
dat de Here God deze dingen
onder de mensenkinderen bte-
voorschijn zal brengen.

15 Wanneer mijn nageslacht
en het nageslacht van mijn
broeders in ongeloof verkom-
merd zullen zijn en door de
andere volken zullen zijn ge-
slagen; ja, wanneer de Here God
Zich rondom tegen hen zal
hebben gelegerd, en met een
schans het beleg tegen hen zal
hebben geslagen en vestingen
tegen hen zal hebben opgewor-
pen; en wanneer zij diep in het
stof zullen zijn neergeworpen,
zodat zij zelfs niet bestaan, dan
zullen toch de woorden der
rechtvaardigen worden geschre-

7a gs Gerechtigheid.
8a gs Vervolgen,

vervolging.
b 3 Ne. 10:12–13.

9a 3 Ne. 11:8–15.
b 3 Ne. 17:7–9.
c 4 Ne. 1:1–4.
d 1 Ne. 12:11–12;

3 Ne. 27:30–32.
e Alma 45:10–12;

Hel. 13:9–10.
10a Alma 45:9–14;

Mrm. 8:1–9.
b gs Hel.

11a Ether 2:15.
12a 2 Ne. 25:18.

b 2 Ne. 30:7;
Mrm. 5:14.
gs Joden.

c Mrm. 3:21.
13a gs Heilige Geest.
14a gs Laatste dagen.

b gs Herstelling van
het evangelie.
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ven, en zullen de gebeden der
getrouwen worden verhoord,
en allen die in ongeloof zijn ver-
kommerd, zullen niet worden
vergeten.
16 Want zij die worden ver-

nietigd, zullen vanuit de grond
tot hen aspreken, en hun spraak
zal diep vanuit het stof zijn, en
hun stem zal zijn als iemand
die de doden bezweert; want
de Here God zal hem macht
geven, opdat hij zal fluisteren
over hen, als het ware uit de
grond; en hun spraak zal fluis-
teren uit het stof.

17 Want aldus zegt de Here
God: Zi j zullen de dingen
aschrijven die onder hen worden
verricht, en zij zullen worden
geschreven en verzegeld in een
boek, en zij die in ongeloof
zijn verkommerd, zullen ze niet
hebben, want zij btrachten de
dingen Gods te vernietigen.
18 Welnu, zoals zij die vernie-

tigd zijn, snel zijn vernietigd;
en de menigte van hun gewel-
denaars zal zijn als wegstuivend
akaf — ja, aldus zegt de Here
God: In een oogwenk, plotseling
zal het geschieden —
19 en het zal geschieden dat

zij die in ongeloof zijn verkom-
merd, worden ageslagen door
de hand van de andere volken.

20 En de andere volken verhef-
fen zich in de ahoogmoed van

hun ogen en zijn bgestruikeld
wegens de omvang van hun
cstruikelblok, zodat zij vele dker-
ken hebben opgebouwd; toch
geringschatten zij de macht en
de wonderen Gods en prediken
zichzelf hun eigen wijsheid en
hun eigen egeleerdheid om ge-
win en om het aangezicht van
de armen te fvermalen.

21 En er zijn vele kerken opge-
bouwd die aafgunst en strijd en
kwaadwilligheid veroorzaken.

22 En er zijn ook ageheime
verenigingen, zoals in de dagen
van weleer, naar de verenigin-
gen van de duivel, want hij is de
grondlegger van al deze dingen;
ja, de grondlegger van moord en
van de werken van duisternis;
ja, en hij voert hen met een
vlassen koord om hun hals,
totdat hij hen met zijn sterke
koorden voor eeuwig bindt.

23 Maar zie, mijn geliefde
broeders, ik zeg u dat de Here
God niet werkt in duisternis.

24 Hij doet niets, tenzij het
voor het welzijn der wereld is;
want Hij heeft de wereld alief,
zodat Hij zelfs zijn eigen leven
aflegt teneinde balle mensen tot
Zich te kunnen trekken. Daarom
gebiedt Hij niemand om geen
deel te hebben aan zijn heil.

25 Zie, is er iemand die Hij
toeroept, zeggende: Ga van
Mij heen? Zie, ik zeg u, neen;

16a Jes. 29:4; Mro. 10:27;
Moz. 7:62.
gs Boek van Mormon.

17a 2 Ne. 29:12.
b Enos 1:14.

18a Mrm. 5:16–18.
19a 3 Ne. 16:8–9;

20:27–28.

20a gs Hoogmoed.
b 1 Ne. 13:29, 34.

gs Afval.
c Ez. 14:4.
d 1 Ne. 14:10; 22:23;

Mrm. 8:28.
e Mrm. 9:7–8;

2 Ne. 9:28.

f Jes. 3:15;
2 Ne. 13:15.

21a gs Afgunst.
22a gs Geheime

verenigingen.
24a Joh. 3:16.

b 3 Ne. 27:14–15.
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integendeel, Hij zegt: aKomt tot
Mij, al gij einden der aarde,
bkoopt melk en honing zonder
geld en zonder prijs.
26 Zie, heeft Hij iemand gebo-

den om de synagoge of het
bedehuis te verlaten? Zie, ik
zeg u, neen.

27 Heeft Hij iemand geboden
om geen deel te hebben aan
zijn aheil? Zie, ik zeg u, neen;
integendeel, Hij heeft het alle
mensen om niet b gegeven;
en Hij heeft zijn volk geboden
alle mensen tot cbekering te
bewegen.

28 Zie, heeft de Heer iemand
geboden om geen deel te hebben
aan zijn goedheid? Zie, ik zeg u,
neen; integendeel, aalle mensen
zijn gelijkelijk begunstigd, en
niemand wordt buitengesloten.
29 Hij gebiedt dat er geen

apriesterlisten zullen zijn; want
zie, priesterlisten houdt in dat
mensen prediken en zichzelf
opwerpen als een licht der we-
reld om gewin en de blof der
wereld te verwerven; maar het
welzijn van Zion zoeken zij niet.
30 Zie, de Heer heeft dat

verboden. Welnu, de Here God
heeft een gebod gegeven dat
alle mensen aliefde behoren te
hebben, en wel bnaastenliefde;
en tenzij zij die naastenliefde
hebben, zijn zij niets. Welnu,
indien zij die naastenliefde had-

den, zouden zij niet toelaten dat
de arbeider in Zion omkomt.

31 Maar de arbeider in aZion
zal arbeiden voor Zion; want
indien zij arbeiden voor bgeld,
zullen zij verloren gaan.

32 En voorts heeft de Here
God de mensen ageboden niet
te moorden; niet te liegen; niet
te stelen; de naam van de Heer,
hun God, niet bijdel te gebrui-
ken; niet afgunstig te zijn; niet
kwaadwillig te zijn; niet met
elkaar te twisten; geen hoererij
te bedrijven; en geen van deze
dingen te doen; want wie ook
ze doet, gaat verloren.

33 Want geen van deze onge-
rechtigheden komt van de Heer;
want Hij doet hetgeen goed
is onder de mensenkinderen;
en Hij doet niets, tenzij het de
mensenkinderen duidelijk is;
en Hij nodigt hen allen uit om
tot Hem te komen en deel te
hebben aan zijn goedheid; en
Hij averwerpt niemand die tot
Hem komt, zwarte en blanke,
slaaf en vrije, man en vrouw; en
Hij is de bheidenen indachtig;
en callen zijn voor God gelijk,
zowel de Joden als de andere
volken.

HOOFDSTUK 27

Duisternis en afvalligheid zullen

25a Alma 5:33–35;
3 Ne. 9:13–14.

b Jes. 55:1–2.
27a gs Heil.

b Ef. 2:8; 2 Ne. 25:23.
c gs Bekeren (zich),

bekering.
28a Rom. 2:11;

1 Ne. 17:33–35.
29a gs Priesterlisten.

b LV 121:34–37.
30a Mro. 7:47–48.

gs Naastenliefde.
b gs Liefde.

31a gs Zion.
b Jakob 2:17–19;

LV 11:7; 38:39.
32a gs Geboden van

God.
b gs Vloeken.

33a Hand. 10:9–35, 44–45.
b Alma 26:37.
c Rom. 2:11;

1 Ne. 17:35.
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de aarde bedekken in de laatste da-
gen — Het Boek van Mormon zal
tevoorschijn komen — Drie getui-
gen zullen voor het boek instaan
— De geleerde zal zeggen het ver-
zegelde boek niet te kunnen lezen
— De Heer zal een wonderbaar
werk en een wonder verrichten —
Vergelijk Jesaja 29. Ongeveer
559–545 v.C.

Maar zie, in de alaatste dagen,
ofwel in de dagen van de andere
volken — ja, zie, dan zullen alle
natiën van de andere volken en
ook de Joden, zowel zij die naar
dit land komen als zij die zich
in andere landen bevinden, ja,
zelfs in alle landen der aarde,
zie, zij zullen dronken zijn van
ongerechtigheid en van allerlei
gruwelen —

2 en wanneer die dag komt,
zullen zij door de Heer der
heerscharen worden bezocht
met donder en met aardbeving
en met een groot rumoer en met
storm en met orkaan en met de
avlam van een verterend vuur.
3 En alle anatiën die btegen

Zion strijden en die haar be-
angstigen, zullen zijn als een
droom, een nachtgezicht; ja, het
zal voor hen zijn zoals voor een
hongerige die droomt, en zie,
hij eet, maar hij ontwaakt en
zijn ziel is ledig; of zoals een
dorstige die droomt, en zie, hij
drinkt, maar hij ontwaakt, en
zie, hij is uitgeput en zijn ziel is

begerig; ja, zo zal het de menigte
van alle natiën vergaan die
tegen de berg Zion strijden.

4 Want zie, gij allen die onge-
rechtigheid bedrijft, bedwingt
u en weest verbaasd, want gij
zult roepen en schreeuwen; ja,
gij zult dronken zijn, maar niet
van wijn, gij zult waggelen,
maar niet van sterke drank.

5 Want zie, de Heer heeft de
geest van diepe slaap over u uit-
gestort. Want zie, gij hebt uw
ogen toegesloten en de profeten
verworpen; en uw heersers en
de zieners heeft Hij omhuld
wegens uw ongerechtigheid.

6 En het zal geschieden dat
de Here God de woorden van
een aboek voor bu tevoorschijn
zal brengen, en het zullen de
woorden zi jn van hen die
gesluimerd hebben.

7 En zie, het boek zal averze-
geld zijn; en in het boek zal een
bopenbaring van God staan,
vanaf het begin der wereld tot
aan haar ceind.
8 Welnu, vanwege de dingen

die zijn averzegeld, zullen de
dingen die zi jn verzegeld
bniet worden overhandigd ten
dage van de goddeloosheid
en gruwelen der mensen. Daar-
om zal het boek hun worden
onthouden.

9 Maar het boek zal aan aie-
mand worden overhandigd, en
hij zal de woorden van het boek
overhandigen, die de woorden

27 1a gs Laatste dagen.
2a Jes. 24:6; 66:15–16;

Jakob 6:3;
3 Ne. 25:1.

3a Jes. 29:7–8.
b 1 Ne. 22:14.

6a 2 Ne. 26:16–17; 29:12.
gs Boek van Mormon.

b Jarom 1:2;
Mrm. 5:12–13.

7a Jes. 29:11–12;
Ether 3:25–27; 4:4–7.

b Mos. 8:19.
c Ether 13:1–12.

8a Ether 5:1.
b 3 Ne. 26:9–12;

Ether 4:5–6.
9a LV 17:5–6.
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zijn van hen die in het stof
hebben gesluimerd, en hij zal
die woorden aan been ander
overhandigen;
10 maar de woorden die zijn

verzegeld, zal hij niet overhan-
digen, evenmin zal hij het boek
overhandigen. Want het boek
zal door de macht Gods zijn
verzegeld, en de openbaring
die werd verzegeld, zal in het
boek worden bewaard tot de
door de Heer bestemde tijd dat
zij tevoorschijn zullen komen;
want zie, zij openbaren alle
dingen, sedert de grondlegging
der wereld tot aan haar eind.

11 En de dag komt dat de
woorden van het boek, die
waren verzegeld, vanaf de da-
ken der huizen zullen worden
gelezen; en zij zullen worden
gelezen door de macht van
Christus; en alle dingen zullen
aan de mensenkinderen worden
ageopenbaard die ooit onder de
mensenkinderen zijn geweest,
en die ooit zullen zijn, zelfs tot
aan het einde der aarde.
12 Welnu, ten dage dat het

boek wordt overhandigd aan
de man over wie ik heb gespro-
ken, zal het boek voor de ogen
der wereld worden verborgen,
opdat niemands ogen het zul-
len zien, behalve adrie bgetuigen
die het door de macht Gods
zullen zien, naast hem aan wie
het boek zal worden overhan-
digd; en zij zullen getuigen van

de waarheid van het boek en de
dingen daarin.

13 En er is geen ander die
het zal bekijken, uitgezonderd
enkelen naar de wil van God,
om aan de mensenkinderen te
getuigen van zijn woord; want
de Here God heeft gezegd dat
de woorden der getrouwen als
het ware auit de doden zouden
spreken.

14 Daarom zal de Here God
ertoe overgaan de woorden van
het boek tevoorschijn te bren-
gen; en in de mond van zoveel
getuigen als Hem goeddunkt,
zal Hij zijn woord doen vast-
staan; en wee hem die ahet
woord Gods verwerpt!

15 Maar zie, het zal geschieden
dat de Here God zal zeggen tot
hem aan wie Hij het boek over-
handigt: Neem deze woorden,
die niet zijn verzegeld, en over-
handig ze aan een ander, opdat
hij ze zal tonen aan de geleerde,
zeggende: aLees dit, bid ik u.
En de geleerde zal zeggen:
Breng het boek hierheen, en ik
zal ze lezen.

16 Welnu, wegens de eer der
wereld en uit awinstbejag zullen
zij dat zeggen, en niet voor de
eer van God.

17 En de man zal zeggen: Ik
kan het boek niet brengen, want
het is verzegeld.

18 Dan zal de geleerde zeggen:
Ik kan het niet lezen.

19 Welnu, het zal geschieden

9b GJS 1:64–65.
11a Luc. 12:3; Mrm. 5:8;

LV 121:26–31.
12a 2 Ne. 11:3;

Ether 5:2–4;

LV 5:11, 15; 17:1.
b Deut. 19:15.

13a 2 Ne. 3:19–20;
33:13–15;
Mro. 10:27.

14a 2 Ne. 28:29–30;
Ether 4:8.

15a Jes. 29:11–12;
GJS 1:65.

16a gs Priesterlisten.
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dat de Here God het boek en de
woorden ervan wederom over-
handigt aan hem die niet ge-
leerd is; en de man die niet
geleerd is, zal zeggen: Ik ben
niet geleerd.
20 Dan zal de Here God hem

zeggen: De geleerden zullen ze
niet lezen, want zij hebben ze
verworpen, en Ik ben in staat
mijn eigen werk te doen; daar-
om zult gij de woorden lezen
die Ik u zal geven.

21 aRoer de dingen die zijn
verzegeld niet aan, want Ik zal
ze in de door Mij bestemde tijd
tevoorschijn brengen; want Ik
zal de mensenkinderen tonen
dat Ik in staat ben mijn eigen
werk te doen.

22 Welnu, wanneer gij de
woorden hebt gelezen die Ik u
heb geboden, en de agetuigen
hebt verkregen die Ik u heb
beloofd, dan zult gij het boek
wederom verzegelen en het in
mijn hoede verbergen, opdat Ik
de woorden die gij niet hebt
gelezen, zal kunnen bewaren,
totdat het Mij in mijn eigen
wijsheid goeddunkt om de
mensenkinderen alle dingen te
openbaren.
23 Want zie, Ik ben God; en Ik

ben een God van awonderen;
en Ik zal de wereld tonen dat Ik
bdezelfde ben, gisteren, heden
en tot in eeuwigheid; en Ik
werk alleen onder de mensen-
kinderen cvolgens hun geloof.

24 En voorts, het zal geschie-
den dat de Heer zegt tot hem
die de woorden leest, die hem
worden overhandigd:

25 aOmdat dit volk Mij met
zijn mond nadert en Mij met
zijn lippen beert, terwijl het zijn
hart verre van Mij houdt, en hun
ontzag voor Mij een aangeleerd
cvoorschrift van mensen is —
26 daarom zal Ik ertoe over-

gaan een awonderbaar werk
onder dit volk te doen, ja, een
bwonderbaar werk en een won-
der, want de wijsheid van zijn
wijzen en geleerden zal teniet-
gaan, en het verstand van zijn
verstandigen zal schuilgaan.

27 En awee hun die trachten
hun plan diep te verbergen voor
de Heer en wier werken in
de duisternis geschieden, en die
zeggen: Wie ziet ons en wie kent
ons? En tevens zeggen zij: Dat
Gij de zaken ondersteboven
zet, zal stellig worden geacht
als het bleem van de pottenbak-
ker. Maar zie, zegt de Heer der
heerscharen, Ik zal hun tonen
dat Ik al hun werken ken. Want
zal het maaksel van zijn maker
zeggen: Hi j heeft mi j niet
gemaakt? Of zal het boetseersel
van zijn boetseerder zeggen:
Hij heeft geen verstand?

28 Maar zie, zegt de Heer der
heerscharen: Ik zal de mensen-
kinderen tonen dat het nog een
zeer korte tijd is voordat de
Libanon in een vruchtbaar veld

21a Ether 5:1.
22a gs Getuigen van het

Boek van Mormon.
23a gs Wonder.

b Hebr. 13:8.
c Hebr. 11;

Ether 12:7–22.
25a Jes. 29:13.

b Matt. 15:8.
c 2 Ne. 28:31.

26a 1 Ne. 22:8;
2 Ne. 29:1–2.

gs Herstelling van
het evangelie.

b Jes. 29:14;
2 Ne. 25:17.

27a Jes. 29:15.
b Jer. 18:6.
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wordt veranderd en het vrucht-
bare veld een woud gelijkt.
29 aEn te dien dage zullen

de doven de woorden van het
boek horen, en de ogen van de
blinden zullen vanuit het don-
ker en de duisternis zien.

30 En ook de aootmoedigen
zullen toenemen, en hun bvreug-
de zal in de Heer zijn, en de
armen onder de mensen zullen
zich in de Heilige Israëls ver-
heugen.
31 Want zowaar de Heer

leeft, zullen zij zien dat het
agedaan is met de geweldenaar
en dat de spotter wordt ver-
teerd, en dat allen die zinnen
op ongerechtigheid, worden
afgesneden;
32 en zij die een mens om een

woord aschuldig verklaren en
een valstrik leggen voor hem
die bestraft in de bpoort en de
rechtvaardige cterzijde dringen
om een nietigheid.

33 Daarom, aldus zegt de Heer,
die Abraham heeft verlost, over
het huis Jakobs: Jakob zal nu
niet beschaamd staan, noch zal
zijn aangezicht nu verbleken.

34 Doch wanneer hi j zi jn
kinderen, het werk van mijn
handen, in zijn midden aziet,
zullen zij mijn naam heiligen
en de Heilige Jakobs heiligen
en de God van Israël vrezen.

35 Ook de adwalenden van
geest zullen tot inzicht komen

en de morrenden zullen blering
aannemen.

HOOFDSTUK 28

Er zullen in de laatste dagen vele
onware kerken worden opgebouwd
— Deze zullen valse, ijdele en
dwaze leerstellingen leren — Er zal
veel afvalligheid zijn ten gevolge
van valse leraren — De duivel zal
in het hart der mensen woeden —
Hij zal allerlei valse leerstellingen
leren. Ongeveer 559–545 v.C.

En nu, mijn broeders, ik heb tot
u gesproken zoals de Geest mij
heeft gedrongen; daarom weet ik
dat het zeker moet geschieden.

2 En de dingen die uit het
aboek overgeschreven zullen
worden, zullen voor de men-
senkinderen van grote bwaarde
zijn, en in het bijzonder voor ons
nageslacht, dat een overblijfsel
is van het huis Israëls.

3 Want het zal geschieden ten
dage dat de akerken die worden
opgebouwd, maar niet tot de
Heer, dat de een tot de ander
zal zeggen: Zie, ik, ik ben van
de Heer; en de anderen zullen
zeggen: Ik, ik ben van de Heer;
en zo zal ieder van hen zeggen
die kerken heeft opgebouwd,
maar niet tot de Heer —

4 en zij zullen met elkaar twis-
ten; en hun priesters zullen met
elkaar twisten en zij zullen met

29a Jes. 29:18.
30a gs Zachtmoedig,

zachtmoedigheid.
b LV 101:36.

31a Jes. 29:20.
32a Luc. 11:54.

b Amos 5:10.

c 2 Ne. 28:16.
34a Jes. 29:23–24.
35a 2 Ne. 28:14;

LV 33:4.
b Dan. 12:4.

28 2a gs Boek van
Mormon.

b 1 Ne. 13:34–42; 22:9;
3 Ne. 21:6.

3a 1 Kor. 1:10–13;
1 Ne. 22:23;
4 Ne. 1:25–29;
Mrm. 8:28, 32–38.
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hun ageleerdheid leren en de
Heilige Geest, die doet spreken,
verloochenen.

5 En zij averloochenen de
bmacht Gods, de Heilige Israëls;
en zij zeggen tot het volk:
Luistert naar ons en hoort ons
voorschrift aan; want zie, er is
heden cgeen God, want de Heer
en Verlosser heeft zijn werk
gedaan, en Hij heeft zijn macht
aan de mensen gegeven;
6 zie, luistert naar mijn voor-

schrift; indien zij zeggen dat er
een wonder door de hand des
Heren is verricht, gelooft het
dan niet; want heden ten dage
is Hij geen God van awonderen;
Hij heeft zijn werk gedaan.
7 Ja, en er zullen velen zijn die

zeggen: aEet, drinkt en weest
vrolijk, want morgen sterven
wij; en het zal wel met ons zijn.

8 En er zullen ook velen zijn
die zeggen: Eet, drinkt, en
weest vrolijk; vreest nochtans
God — Hij zal het bedrijven
van een kle ine zonde wel
arechtvaardigen; ja, bliegt wat,
maakt van iemand misbruik
wegens zijn woorden, graaft
een ckuil voor uw naaste; daar-
in steekt geen kwaad; en doet
al die dingen, want morgen
sterven wij; en mochten wij
toch schuldig zijn, dan zal
God ons met enkele striemen

slaan, en ten slotte zullen wij
het heil verkrijgen in het ko-
ninkrijk Gods.

9 Ja, en er zullen velen zijn
die op die wijze valse en ijdele
en adwaze bleerstellingen leren,
en in hun hart opgeblazen zijn
en trachten hun plannen diep
te verbergen voor de Heer; en
hun werken zullen in de duis-
ternis zijn.

10 En het abloed der heiligen
zal hen vanuit de aardbodem
aanklagen.

11 Ja, zij zijn allen van de weg
aafgeweken; zij zijn bverdorven
geworden.

12 Wegens ahoogmoed en we-
gens valse leraren en valse leer
zijn hun kerken verdorven ge-
worden, en hun kerken hebben
zich verheven; wegens hoog-
moed zijn ze opgeblazen.

13 Zij aberoven de barmen ter
wille van hun fraaie heiligdom-
men; zij beroven de armen ter
wille van hun fraaie kledij; en
zij vervolgen de zachtmoedigen
en de eenvoudigen van hart,
omdat zij in hun choogmoed
opgeblazen zijn.

14 Zij houden hun ahals star
en hun hoofd hoog; ja, en ten
gevolge van hoogmoed en god-
deloosheid en gruwelen en
hoererijen zijn zij allen bafge-
dwaald, op enkelen na, die

4a 2 Ne. 9:28.
5a 2 Ne. 26:20.

b 2 Tim. 3:5.
c Alma 30:28.

6a Mrm. 8:26; 9:15–26.
7a 1 Kor. 15:32;

Alma 30:17–18.
8a Mrm. 8:31.

b LV 10:25; Moz. 4:4.

gs Liegen.
c Spr. 26:27; 1 Ne. 14:3.

9a Ez. 13:3; Hel. 13:29.
b Matt. 15:9.

10a Op. 6:9–11;
2 Ne. 26:3;
Mrm. 8:27;
Ether 8:22–24;
LV 87:7.

11a Hel. 6:31.
b Mrm. 8:28–41;

LV 33:4.
12a Spr. 28:25.
13a Ez. 34:8.

b Hel. 4:12.
c Alma 5:53.

14a Spr. 21:4.
b Jes. 53:6.
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de ootmoedige volgelingen van
Christus zijn; evenwel worden
dezen zo geleid dat zij in vele
gevallen dwalen, omdat zij
volgens de voorschriften van
mensen worden onderricht.
15 O de awijzen en de geleer-

den en de rijken die in de
bhoogmoed van hun hart opge-
blazen zijn, en allen die valse
leerstellingen prediken, en allen
die hoererij bedrijven en de
rechte weg des Heren verdraai-
en, cwee, wee, wee hun, zegt
de Here God, de Almachtige,
want zij zullen worden neerge-
worpen in de hel!

16 Wee hun die de rechtvaar-
dige om een nietigheid aterzij-
de dringen en hetgeen goed is
beschimpen en zeggen dat het
geen waarde heeft! Want de
dag zal komen dat de Here God
de bewoners der aarde met
spoed bezoekt; en te dien dage,
wanneer zij bgeheel rijp zijn
in ongerechtigheid, zullen zij
omkomen.

17 Maar zie, indien de bewo-
ners der aarde zich bekeren
van hun goddeloosheid en gru-
welen, zullen zij niet worden
vernietigd, zegt de Heer der
heerscharen.

18 Maar zie, die grote en gru-
welijke kerk, de ahoer der gehe-
le aarde, moet ter aarde bvallen,
en groot moet haar val zijn.
19 Want het koninkrijk van de

duivel moet asidderen, en zij
die ertoe behoren, moeten wel
tot bekering worden bewogen,
anders zal de bduivel hen met
zijn eeuwigdurende cketenen
grijpen, en worden zij tot toorn
opgehitst, en gaan verloren;

20 want zie, te dien dage zal
hij in het hart der mensenkin-
deren awoeden en hen ophitsen
tot toorn tegen hetgeen goed is.

21 En anderen zal hij asussen
en paaien tot vleselijke gerust-
heid, zodat zij zeggen: Alles is
wel in Zion; ja, Zion is voor-
spoedig, alles is wel — en zo
bedriegt de bduivel hun ziel en
voert hij hen bedachtzaam ter
helle.

22 En zie, anderen lokt hij met
vleierij en vertelt hun dat de
ahel niet bestaat; en hij zegt
hun: Ik ben geen duivel, want
die bestaat niet — en zo fluis-
tert hij in hun oor, totdat hij
hen grijpt met zijn verschrik-
kelijke bketenen, waaruit geen
bevrijding is.

23 Ja, zij worden gegrepen
door de dood en de hel; en de
dood en de hel en de duivel, en
allen die daardoor zijn gegre-
pen, moeten voor de troon van
God staan en naar hun werken
worden ageoordeeld, vanwaar
zij naar de plaats moeten gaan
die voor hen is bereid, namelijk
een bpoel van vuur en zwavel
die eindeloze kwelling is.

15a Spr. 3:5–7.
b gs Hoogmoed.
c 3 Ne. 29:5.

16a Jes. 29:21.
b Ether 2:9–10.

18a Op. 19:2.
b 1 Ne. 14:3, 17.

19a 1 Ne. 22:23.
b Alma 34:35.
c Alma 12:11.

20a LV 10:20–27.
21a Mrm. 8:31.

b 2 Ne. 9:39.
22a gs Hel.

b Alma 36:18.
23a gs Jezus Christus—

Rechter; Oordeel,
laatste.

b 2 Ne. 9:16, 19, 26.
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24 Daarom, wee hem die zich
gerust voelt in Zion!

25 Wee hem die roept: Alles
wel!

26 Ja, wee hem die aluistert
naar de voorschriften van de
mensen, en de macht Gods en
de gave van de Heilige Geest
verloochent!
27 Ja, wee hem die zegt: Wij

hebben ontvangen en ahebben
niet meer nodig!
28 Ja, kortom, wee allen die

beven en atoornig zijn wegens
de waarheid Gods! Want zie,
hij die is gebouwd op de brots
ontvangt haar met blijdschap;
en hij die is gebouwd op een
zandig fundament beeft uit
vrees dat hij zal vallen.

29 Wee hem die zal zeggen:
Wij hebben het woord Gods
ontvangen en a wij hebben
b niet meer van het woord
Gods nodig, want wij hebben
genoeg!
30 Want zie, aldus zegt de

Here God: Ik zal de mensen-
kinderen regel op regel geven,
voorschrift op avoorschrift, hier
een weinig en daar een weinig;
en gezegend zijn zij die naar
mijn voorschriften luisteren en
mijn raad het oor lenen, want
zij zullen bwijsheid leren; want
hem die contvangt, zal Ik dmeer
geven; en van hen die zeggen:
Wij hebben genoeg, van hen zal

zelfs wat zij hebben, worden
weggenomen.

31 Vervloekt is hij die op de
mens avertrouwt of vlees tot zijn
arm stelt, of luistert naar de
voorschriften van de mensen,
tenzij hun voorschriften worden
gegeven door de macht van de
Heilige Geest.

32 aWee de andere volken,
zegt de Here God der heerscha-
ren! Want ofschoon Ik mijn
arm van dag tot dag naar hen
zal uitstrekken, zullen zij Mij
verloochenen; toch zal Ik jegens
hen barmhartig zijn, zegt de
Here God, indien zij zich beke-
ren en tot Mij komen; want
mijn barm is de gehele dag uit-
gestrekt, zegt de Here God der
heerscharen.

HOOFDSTUK 29

Velen uit de andere volken zullen
het Boek van Mormon verwerpen
— Zij zullen zeggen: Wij hebben
niet méér Bijbel nodig — De Heer
spreekt tot vele natiën — Hij zal
de wereld oordelen naar de boeken
die geschreven zullen worden.
Ongeveer 559–545 v.C.

Maar zie, er zullen er velen
zijn — ten dage dat Ik ertoe
overga een awonderbaar werk
onder hen te verrichten om
mijn bverbonden, die Ik met de

26a 2 Ne. 9:29.
27a Alma 12:10–11.
28a 2 Ne. 9:40; 33:5.

gs Opstand.
b Matt. 7:24–27.

gs Rots.
29a 2 Ne. 29:3–10.

b 2 Ne. 27:14;

Ether 4:8.
30a Jes. 28:9–13;

LV 98:12.
b gs Wijsheid.
c Luc. 8:18.
d Alma 12:10;

LV 50:24.
31a LV 1:19–20.

32a 1 Ne. 14:6.
b Jakob 5:47; 6:4.

29 1a 2 Ne. 27:26.
gs Herstelling van
het evangelie.

b gs Abraham,
verbond van.
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mensenkinderen heb gesloten,
indachtig te zijn, om mijn hand
voor de ctweede maal uit te
strekken om mijn volk, dat
van het huis Israëls is, terug te
winnen;

2 en ook om de beloften in-
dachtig te zijn die Ik u, Nephi,
en ook uw vader heb gedaan,
dat Ik uw nageslacht indachtig
zal zijn; en dat de awoorden van
uw nageslacht uit mijn mond tot
uw nageslacht zullen voortgaan;
en mijn woorden zullen bvoort-
sissen tot aan de einden der aar-
de, tot een cstandaard voor mijn
volk, dat van het huis Israëls is;

3 en omdat mijn woorden zul-
len voortsissen, zullen velen van
de andere volken zeggen: Een
aBijbel! Een Bijbel! Wij hebben
een Bijbel en er kan niet nog
méér Bijbel zijn.
4 Maar aldus zegt de Here

God: O dwazen, zij zullen een
Bijbel hebben; en deze zal voort-
komen uit de aJoden, mijn ver-
bondsvolk vanouds. En hoe
danken zij de bJoden voor de
cBijbel die zij van hen ontvan-
gen? Ja, wat bedoelen de andere
volken eigenlijk? Denken zij
aan de moeiten en het gezwoeg
en de inspanningen der Joden,
en hoe ijverig zij jegens Mij zijn
geweest om de andere volken
redding te brengen?

5 O andere volken, zijt gij de
Joden, mijn verbondsvolk van-
ouds, indachtig geweest? Neen;
integendeel, gij hebt hen ver-
vloekt en agehaat, en niet ge-
tracht hen terug te winnen.
Maar zie, Ik zal al deze dingen
op uw eigen hoofd doen we-
derkeren, want Ik, de Heer, ben
mijn volk niet vergeten.

6 O dwaas, die zegt: Een aBij-
bel, wij hebben een Bijbel, en
wij hebben niet méér Bijbel
nodig. Hadt gij een Bijbel ver-
kregen indien het niet door de
Joden was geweest?

7 Weet gij niet dat er meer na-
tiën zijn dan één? Weet gij niet
dat Ik, de Heer, uw God, alle
mensen heb ageschapen en dat
Ik hen gedenk die zich op de
beilanden der zee bevinden; en
dat Ik heers boven in de heme-
len en beneden op de aarde; en
dat Ik de mensenkinderen, ja,
alle natiën van de aarde, mijn
woord breng?

8 Waarom mort gij omdat
gij méér van mijn woord zult
ontvangen? Weet gij niet dat
het getuigenis van atwee natiën
voor u bgetuigt dat Ik God ben,
dat Ik de ene natie evenzeer
als de andere gedenk? Daarom
spreek Ik tot de ene natie
dezelfde woorden als tot de
andere. En wanneer de twee

1c 2 Ne. 6:14;
21:11–12; 25:17.
gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

2a 2 Ne. 3:18–21.
b Jes. 5:26; 2 Ne. 15:26;

Mro. 10:28.
c 1 Ne. 21:22.

gs Banier.
3a 1 Ne. 13:23–25.

gs Bijbel; Boek van
Mormon.

4a LV 3:16.
b gs Joden.
c gs Juda—Het hout

van Juda.
5a 3 Ne. 29:8.

6a 1 Ne. 13:38.
7a gs Scheppen,

schepping.
b 1 Ne. 22:4.

8a Ez. 37:15–20;
1 Ne. 13:38–41;
2 Ne. 3:12.

b Matt. 18:16.
gs Getuige, getuigen.
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cnatiën samengaan, zal ook het
getuigenis van de twee natiën
samengaan.
9 En Ik doe dat om velen te

bewijzen dat Ik adezelfde ben,
gisteren, heden en voor eeuwig;
en dat Ik mijn woorden spreek
naar mijn eigen welbehagen.
En omdat Ik één bwoord heb
gesproken, behoeft gij niet te
veronderstellen dat Ik er niet
nog een kan spreken; want
mijn werk is nog niet volein-
digd; noch zal het dat zijn vóór
het einde van het mensdom;
evenmin van die tijd af en voor
eeuwig.

10 Welnu, omdat gij een Bijbel
hebt, behoeft gij niet te veron-
derstellen dat die al mijn awoor-
den bevat; evenmin behoeft gij
te veronderstellen dat Ik er niet
méér heb laten opschrijven.

11 Want Ik gebied aalle men-
sen, zowel in het oosten als in
het westen, als in het noorden,
als in het zuiden, als in de eilan-
den der zee, de woorden die Ik
tot hen spreek, op te bschrijven;
want Ik zal de wereld coordelen
naar de dboeken die geschreven
zullen worden, alle mensen
naar hun werken, volgens het-
geen geschreven is.

12 Want zie, Ik zal tot de

aJoden spreken en zij zullen het
opschrijven; en Ik zal ook tot
de Nephieten spreken en zij
zullen het bopschrijven; en Ik
zal ook spreken tot de andere
stammen van het huis Israëls,
die Ik heb weggeleid, en zij
zullen het opschrijven; en ook
zal Ik spreken tot calle natiën
der aarde en zij zullen het
opschrijven.

13 En het zal geschieden dat
de aJoden de woorden der Ne-
phieten zullen hebben, en de
Nephieten zullen de woorden
der Joden hebben; en de Ne-
phieten en de Joden zullen de
woorden van de bverloren stam-
men van Israël hebben; en de
verloren stammen van Israël
zullen de woorden der Nephie-
ten en der Joden hebben.

14 En het zal geschieden dat
mijn volk, dat van het ahuis
Israëls is, naar huis zal worden
vergaderd naar de landen die
zij bezaten; en ook mijn woord
zal tot béén worden vergaderd.
En Ik zal hun die strijden tegen
mijn woord en tegen mijn volk,
dat van het chuis Israëls is, tonen
dat Ik God ben en dat Ik Mij
jegens Abraham ertoe dverbon-
den heb zijn enageslacht voor
feeuwig indachtig te zijn.

8c Hosea 1:11.
9a Hebr. 13:8.

b gs Openbaring.
10a gs Schriften,

Schriftuur—Het
tevoorschijn komen
van Schriftuur
geprofeteerd.

11a Alma 29:8.
b 2 Tim. 3:16.
c 2 Ne. 25:22;

33:11, 14–15.
gs Oordeel, laatste.

d gs Boek des levens.
12a 1 Ne. 13:23–29.

b 1 Ne. 13:38–42;
2 Ne. 26:17.

c 2 Ne. 26:33.
13a Mrm. 5:12–14.

b gs Israël—De tien
verloren stammen
van Israël.

14a Jer. 3:17–18.
b Ez. 37:16–17.
c 1 Ne. 22:8–9.
d Gen. 12:1–3;

1 Ne. 17:40;
3 Ne. 20:27;
Abr. 2:9.
gs Abraham,
verbond van.

e LV 132:30.
f Gen. 17:7.
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HOOFDSTUK 30

Bekeerden onder de andere volken
zullen tot het verbondsvolk worden
gerekend — Vele Lamanieten en
vele Joden zullen het woord gelo-
ven; beide ontwikkelen zich tot een
aangenaam volk — Israël zal
worden hersteld en de goddelozen
vernietigd. Ongeveer 559–545 v.C.

En nu, zie, mijn geliefde broe-
ders, ik wil tot u spreken; want
ik, Nephi, sta niet toe dat gij u
rechtvaardiger acht dan de an-
dere volken zullen zijn. Want
zie, tenzij gij de geboden Gods
onderhoudt, zult gij allen even-
zo verloren gaan; en wegens de
woorden die zijn gesproken,
behoeft gij niet te veronderstel-
len dat de andere volken vol-
komen worden vernietigd.

2 Want zie, ik zeg u dat allen
uit de andere volken die zich
bekeren, het averbondsvolk des
Heren zijn; en allen uit de bJoden
die zich niet bekeren, zullen
worden verworpen; want de
Heer sluit met niemand een
verbond dan alleen met hen die
zich cbekeren en geloven in zijn
Zoon, die de Heilige Israëls is.
3 Welnu, ik wil nog iets meer

profeteren over de Joden en de
andere volken. Want wanneer
het boek waarover ik gesproken
heb, tevoorschijn is gekomen
en is geschreven voor de andere
volken en wederom in de hoede

des Heren verzegeld, zullen er
velen zijn die de geschreven
woorden ageloven; en zij zullen
ze tot het overblijfsel van ons
nageslacht bbrengen.

4 En dan zal het overblijfsel van
ons nageslacht kennis van ons
hebben, hoe wij uit Jeruzalem
zijn gekomen, en dat zij af-
stammelingen der Joden zijn.

5 En het evangelie van Jezus
Christus zal onder ahen ver-
kondigd worden; aldus zullen
zij worden bteruggebracht tot
de ckennis van hun vaderen,
alsook tot de kennis van Jezus
Christus, waarover hun vade-
ren beschikten.

6 En dan zullen zij zich ver-
heugen; want zij zullen weten
dat het voor hen een zegen uit
de hand van God is; en de
schellen van duisternis zullen
hun van de ogen beginnen te
vallen; en er zullen niet vele
geslachten onder hen voorbij-
gaan, vooraleer zij een rein en
aaangenaam volk zijn.
7 En het zal geschieden dat

de aJoden die verstrooid zijn,
eveneens in Christus bbeginnen
te geloven; en zij zullen zich op
het oppervlak van het land be-
ginnen te vergaderen; en allen
die in Christus geloven, zullen
eveneens een aangenaam volk
worden.

8 En het zal geschieden dat de
Here God met zijn werk onder
alle natiën, geslachten, talen en

30 2a Gal. 3:26–29.
b Matt. 8:10–13.

gs Joden.
c gs Bekeren (zich),

bekering.

3a 3 Ne. 16:6–7.
b 1 Ne. 22:8–9.

5a 3 Ne. 21:3–7, 24–26.
b LV 3:20.
c 1 Ne. 15:14;

2 Ne. 3:12;
Mrm. 7:1, 9–10.

6a LV 49:24; 109:65.
7a 2 Ne. 29:13–14.

b 2 Ne. 25:16–17.
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volken begint, om de herstel-
ling van zijn volk op aarde tot
stand te brengen.
9 En met gerechtigheid zal de

aHere God de armen brichten,
en met billijkheid bestraffen
ten behoeve van de cootmoedi-
gen der aarde. En Hij zal de
aarde slaan met de roede zijns
monds; en met de adem zijner
lippen de verdorvenen doden.

10 Want de atijd komt spoedig,
dat de Here God een grote
bscheiding onder de mensen zal
veroorzaken, en de goddelozen
zal Hij vernietigen; en Hij zal
zijn volk csparen, ja, zelfs al
moet Hij de goddelozen dver-
nietigen met vuur.

11 En agerechtigheid zal de
gordel zijner lendenen zijn en
trouw de gordel zijner heupen.

12 En dan zal de wolf bij het
lam averkeren; en de panter zal
zich neerleggen bij het bokje;
en het kalf, de jonge leeuw en
het mestvee tezamen; en een
kleine jongen zal ze leiden.

13 En de koe en de berin zullen
weiden; hun jongen zullen zich
tezamen neerleggen; en de
leeuw zal stro eten als het rund.

14 En de zuigeling zal op het
hol van de adder spelen, en het
gespeende kind zal zijn hand
op het nest van de giftige slang
leggen.

15 Men zal geen kwaad doen
noch verderf stichten op gans

mijn heilige berg; want de aar-
de zal vol zijn van de kennis
des Heren, zoals de wateren de
bodem der zee bedekken.

16 Welnu, de dingen van aalle
natiën zullen worden bekend-
gemaakt; ja, alle dingen zullen
de mensenkinderen worden
bbekendgemaakt.

17 Er is niets verborgen, of het
zal worden ageopenbaard; er is
geen duister werk, of het zal
aan het licht worden gebracht;
en er is niets op aarde verzegeld,
of het zal ontbonden worden.

18 Daarom zullen alle dingen
die aan de mensenkinderen
zijn geopenbaard, te dien dage
geopenbaard worden; en Satan
zal gedurende lange tijd ageen
macht meer hebben over het
hart der mensenkinderen. En
nu, mijn geliefde broeders,
beëindig ik mijn woorden.

HOOFDSTUK 31

Nephi vertelt waarom Christus
Zich liet dopen — Om behouden
te worden moeten de mensen
Christus volgen, zich laten dopen,
de Heilige Geest ontvangen en tot
het einde volharden — Bekering
en doop zijn de poort tot het enge
en smalle pad — Zij die na de
doop de geboden onderhouden,
ontvangen het eeuwige leven. On-
geveer 559–545 v.C.

9a Jes. 11:4–9.
b 2 Ne. 9:15.
c gs Zachtmoedig,

zachtmoedigheid.
10a gs Laatste dagen.

b LV 63:53–54.
c Moz. 7:61.

d 1 Ne. 22:15–17, 23.
gs Aarde—Reiniging
der aarde.

11a Jes. 11:5–9.
12a Jes. 65:25.

gs Millennium.
16a LV 101:32–35;

121:28–29.
b Ether 4:6–7.

17a LV 1:2–3.
18a Op. 20:1–3;

Ether 8:26.
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En nu, mijn geliefde broeders,
houd ik, Nephi, op tot u te
aprofeteren. En ik kan slechts
enkele dingen schrijven die,
zoals ik weet, zeker moeten
geschieden; en van de woorden
van mijn broeder Jakob kan
ik er eveneens slechts enkele
schrijven.
2 Welnu, de dingen die ik heb

geschreven zijn mij genoeg,
uitgezonderd enkele woorden
die ik moet spreken over de
aleer van Christus; welnu, ik
zal duidelijk tot u spreken, vol-
gens de duidelijkheid van mijn
profeteren.
3 Want mijn ziel schept beha-

gen in duidelijkheid; want aldus
werkt de Here God onder de
mensenkinderen. Want de Here
God geeft alicht aan het ver-
stand; want Hij spreekt tot de
mensen in hun eigen btaal, om
hun begrip te verruimen.
4 Welnu, ik wil u eraan herin-

neren dat ik tot u heb gespro-
ken over die a profeet, van
wie de Heer mij heeft getoond
dat hij het bLam Gods zal do-
pen, dat de zonden der wereld
wegneemt.

5 En nu, indien het voor het
Lam Gods, dat heilig is, nood-
zakelijk is om met water te
worden agedoopt teneinde alle
gerechtigheid te vervullen, o
hoeveel groter is dan niet voor

ons, die onheilig zijn, de nood-
zaak om te worden gedoopt, ja,
met water!

6 En nu wil ik u vragen, mijn
geliefde broeders, hoe vervulde
het Lam Gods alle gerechtigheid
door Zich te laten dopen met
water?

7 Weet gij niet dat Hij heilig
was? Maar hoewel Hij heilig is,
toont Hij de mensenkinderen
dat Hij Zich naar het vlees ver-
ootmoedigt voor de Vader, en
getuigt tot de Vader dat Hij Hem
agehoorzaam wil zijn in het on-
derhouden van zijn geboden.

8 Welnu, nadat Hij met water
was gedoopt, daalde de Heilige
Geest op Hem neer in de age-
daante van een bduif.

9 Voorts toont dit de mensen-
kinderen hoe eng het pad en
hoe asmal de poort is waardoor
zij moeten binnengaan, want
Hij heeft hun het voorbeeld
voorgehouden.

10 En Hij zeide tot de mensen-
kinderen: aVolgt Mij. Welnu,
mijn geliefde broeders, kunnen
wij Jezus bvolgen indien wij
niet gewillig zijn de geboden
van de Vader te onderhouden?

11 En de Vader zeide: Bekeert
u, bekeert u, en laat u dopen in
de naam van mijn geliefde Zoon.

12 En ook kwam de stem van
de Zoon tot mij, zeggende: Aan
hem die zich in mijn naam laat

31 1a 2 Ne. 25:1–4.
2a 2 Ne. 11:6–7.
3a gs Licht, licht van

Christus.
b LV 1:24.

4a 1 Ne. 10:7; 11:27.
gs Johannes de
Doper.

b gs Lam Gods.
5a Matt. 3:11–17.

gs Doop, dopen.
7a Joh. 5:30.

gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

8a 1 Ne. 11:27.

b gs Duif, teken
van de.

9a 2 Ne. 9:41;
3 Ne. 14:13–14;
LV 22:4.

10a Matt. 4:19; 8:22; 9:9.
b Mro. 7:11;

LV 56:2.
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dopen zal de Vader de Heilige
Geest aschenken, zoals aan Mij;
bvolgt Mij dus en doet de din-
gen die gij Mij hebt zien doen.
13 Daarom, mijn geliefde broe-

ders, weet ik dat indien gij de
Zoon met een volmaakt voorne-
men des harten volgt, zonder
huichelarij en bedrog voor het
aangezicht van God, maar met
een oprechte bedoeling, en gij
u van uw zonden bekeert en tot
de Vader getuigt dat gij gewil-
lig zijt de naam van Christus op
u te nemen door de adoop —
ja, door gelijk uw Heer en uw
Heiland in het water af te dalen,
naar zijn woord — zie, dan
ontvangt gij de Heilige Geest;
ja, dan komt de bdoop met vuur
en met de Heilige Geest; en dan
kunt gij spreken met de ctong
der engelen en de Heilige Israëls
lof toeroepen.

14 Maar zie, mijn geliefde
broeders, aldus kwam de stem
van de Zoon tot mij, zeggende:
Wanneer gij u van uw zonden
hebt bekeerd en tot de Vader
hebt getuigd dat gij gewillig
zijt mijn geboden te onderhou-
den, door de doop met water,
en de doop met vuur en met de
Heilige Geest hebt ontvangen,
en kunt spreken met een nieu-
we taal, ja, namelijk met de taal
der engelen, en gij Mij daarna

averloochent, dan zou het voor
u bbeter zijn geweest Mij niet te
hebben gekend.

15 En ik hoorde een stem die
van de Vader kwam, zeggende:
Ja, de woorden van mijn Gelief-
de zijn waar en betrouwbaar.
Hij die tot het einde volhardt,
die zal behouden worden.

16 En nu, mijn geliefde broe-
ders, hierdoor weet ik dat, tenzij
een mens tot het einde avolhardt
in het volgen van het bvoorbeeld
van de Zoon van de levende
God, hij niet kan worden gered.

17 Daarom, doet de dingen
waarvan ik, zoals ik u heb ge-
zegd, heb gezien dat uw Heer
en uw Verlosser ze zal doen;
want hiertoe zijn ze mij getoond:
dat gij de poort zult kennen
waardoor gij moet binnengaan.
Want de poort waardoor gij
moet binnengaan, is bekering
en adoop met water; en dan
komt de bvergeving van uw
zonden door vuur en door de
Heilige Geest.

18 En dan zijt gij op dat aenge
en smalle b pad dat tot het
eeuwige leven voert; ja, gij zijt
door de poort naar binnen ge-
gaan; gij hebt gehandeld naar
de geboden van de Vader en de
Zoon; en gij hebt de Heilige
Geest ontvangen, die van de
Vader en de Zoon cgetuigt ter

12a gs Gave van de
Heilige Geest.

b Luc. 9:57–62;
Joh. 12:26.

13a Gal. 3:26–27.
b gs Gave van de

Heilige Geest; Vuur.
c 2 Ne. 32:2–3.

14a Matt. 10:32–33;

Alma 24:30;
LV 101:1–5.
gs Onvergeeflijke
zonde.

b 2 Pet. 2:21.
16a Alma 5:13; 38:2;

LV 20:29.
b gs Jezus Christus—

Het voorbeeld van

Jezus Christus.
17a Mos. 18:10.

gs Doop, dopen.
b gs Vergeving van

zonden.
18a 1 Ne. 8:20.

b Spr. 4:18.
gs Wijze.

c Hand. 5:29–32.
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vervulling van de belofte die
Hij heeft gedaan: dat gij, indien
gij langs de weg binnengaat,
zult ontvangen.
19 En nu, mijn geliefde broe-

ders, wanneer gij dat enge en
smalle pad hebt betreden, wil
ik vragen of daarmee alles is
agedaan? Zie, ik zeg u, neen;
want zover zijt gij alleen geko-
men dankzij het woord van
Christus, met onwrikbaar bge-
loof in Hem, u geheel cverlatend
op de verdiensten van Hem die
machtig is om te redden.
20 Daarom moet gij standvas-

tig in Christus avoorwaarts stre-
ven, met volmaakt stralende
bhoop, en cliefde voor God en
voor alle mensen. Welnu, indien
gij voorwaarts streeft, u ver-
gastend aan het woord van
Christus, en tot het einde dvol-
hardt, zie, zo zegt de Vader: Gij
zult het eeuwige leven hebben.

21 En nu, zie, mijn geliefde
broeders, dit is de aweg; en er is
bgeen andere weg noch cnaam
onder de hemel gegeven waar-
door de mens kan worden be-
houden in het koninkrijk Gods.
En nu, zie, dit is de dleer van
Christus, en de enige en ware
leer van de eVader, en van de
Zoon, en van de Heilige Geest,
die féén God is, zonder einde.
Amen.

HOOFDSTUK 32

Engelen spreken door de macht
van de Heilige Geest — De men-
sen moeten bidden en zelf kennis
verkrijgen door de Heilige Geest.
Ongeveer 559–545 v.C.

En nu, zie, mijn geliefde broe-
ders, ik veronderstel dat gij in
uw hart enigszins overlegt wat
gij behoort te doen wanneer gij
langs de weg zijt binnengegaan.
Maar zie, waarom overlegt gij
die dingen in uw hart?

2 Weet gij niet meer dat ik u
zeide dat gij, wanneer gij de
Heilige Geest hadt aontvangen,
met de btaal der engelen zoudt
kunnen spreken? En nu, hoe
zoudt gij met de taal der enge-
len kunnen spreken, tenzij door
de Heilige Geest?

3 aEngelen spreken door de
macht van de Heilige Geest;
daarom spreken zij de woorden
van Christus. Daarom zeide ik
tot u: bVergast u aan de woor-
den van Christus; want zie, de
woorden van Christus zullen
u alle dingen zeggen die gij
behoort te doen.

4 Welnu, indien gij, nu ik deze
woorden heb gesproken, ze
niet kunt begrijpen, zal het zijn
doordat gij avraagt noch klopt;
daarom wordt gij niet in het

19a Mos. 4:10.
b gs Geloof, geloven.
c LV 3:20.

20a gs Wandelen,
wandelen met God.

b gs Hoop.
c gs Liefde.
d gs Volharden.

21a Hand. 4:10–12;

2 Ne. 9:41;
Alma 37:46;
LV 132:22, 25.

b Mos. 3:17.
c gs Jezus Christus—

De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.

d Matt. 7:28;

Joh. 7:16–17.
e gs God, Godheid.
f 3 Ne. 11:27, 35–36.

gs Een, eenheid.
32 2a 3 Ne. 9:20.

b 2 Ne. 31:13.
3a gs Engelen.

b Jer. 15:16.
4a gs Vragen.
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licht gebracht, maar moet gij in
de duisternis verloren gaan.
5 Want zie, ik zeg u nogmaals,

dat indien gij langs de weg bin-
nengaat en de Heilige Geest
ontvangt, Hij u alle dingen zal
tonen die gij behoort te doen.

6 Zie, dit is de leer van Chris-
tus, en er zal geen verdere leer
worden gegeven, totdat Hij Zich
in het vlees aan u aopenbaart.
En wanneer Hij Zich in het
vlees aan u openbaart, zult gij
de dingen die Hij tot u zegt
nauwgezet naleven.
7 En nu kan ik, Nephi, niets

meer zeggen; de Geest belet mij
het spreken, en ik kan alleen
maar treuren om het aongeloof
en de goddeloosheid en de
onwetendheid en de halsstar-
righeid der mensen; want zij
willen niet naar kennis streven,
noch grote kennis bevatten
wanneer die hun in alle bdui-
delijkheid wordt gegeven, ja, zo
duidelijk als een woord maar
kan zijn.

8 En nu, mijn geliefde broe-
ders, bemerk ik dat gij nog
steeds in uw hart overlegt; en
het bedroeft mij hierover te
moeten spreken. Want indien
gij zoudt luisteren naar de Geest
die de mens leert abidden, zoudt
gij weten dat gij moet bidden;
want de bboze geest leert de
mens niet bidden, maar leert
hem dat hij niet moet bidden.
9 Maar zie, ik zeg u dat gij

aaltijd moet bidden en niet
verslappen; dat gij niets voor
de Heer moet doen zonder in
de eerste plaats tot de Vader te
bidden in de bnaam van Chris-
tus dat Hij uw handeling voor
u zal heiligen, opdat uw han-
deling voor het cwelzijn van
uw ziel zal zijn.

HOOFDSTUK 33

Nephi’s woorden zijn waar — Zij
getuigen van Christus — Zij die in
Christus geloven, zullen Nephi’s
woorden geloven, die als een getui-
ge zullen staan voor het gerecht.
Ongeveer 559–545 v.C.

En nu kan ik, Nephi, niet alle
dingen schrijven die onder mijn
volk werden geleerd; ik ben
ook niet amachtig in het schrij-
ven zoals in het spreken; want
wanneer een mens door de
macht van de Heilige Geest
bspreekt, voert de macht van de
Heilige Geest het tot het hart
der mensenkinderen.

2 Maar zie, velen zijn er die
hun hart tegen de Heil ige
Geest averstokken, zodat die in
hen geen plaats heeft; daarom
verwerpen zij vele dingen die
geschreven staan en achten ze
als niets.

3 Maar ik, Nephi, heb geschre-
ven wat ik heb geschreven, en
ik acht het van grote awaarde,
en in het bijzonder voor mijn

6a 3 Ne. 11:8.
7a gs Ongeloof.

b 2 Ne. 31:2–3;
Jakob 4:13.

8a gs Gebed.
b Mos. 4:14.

gs Duivel.
9a 3 Ne. 20:1;

LV 75:11.
b Moz. 5:8.
c Alma 34:27.

33 1a Ether 12:23–24.

b LV 100:7–8.
2a Hel. 6:35–36.
3a gs Schriften,

Schriftuur—Waarde
van de Schriften.
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volk. Want des daags bbid ik
onophoudelijk voor hen, en des
nachts bevochtigen mijn ogen
mijn kussen wegens hen; en ik
roep mijn God in geloof aan, en
ik weet dat Hij mijn smeekbede
zal horen.
4 En ik weet dat de Here God

mijn gebeden zal heiligen voor
het welzijn van mijn volk. En
de woorden die ik in zwakheid
heb geschreven, zullen voor hen
asterk worden gemaakt; want
zij boverreden hen om goed te
doen; zij geven hun kennis van
hun vaderen; en zij spreken
van Jezus en overreden hen in
Hem te geloven en te volhar-
den tot het einde, hetgeen het
ceeuwige leven is.
5 En zij spreken zich ascherp

uit tegen zonde, volgens de
bduidelijkheid der waarheid;
daarom zal niemand toornig
zijn om de woorden die ik heb
geschreven, tenzij hij de geest
van de duivel heeft.

6 Ik roem in duidelijkheid; ik
roem in waarheid; ik roem in
mijn Jezus, want Hij heeft mijn
ziel averlost uit de hel.

7 Ik koester anaastenliefde
voor mijn volk en heb een groot
geloof in Christus dat ik vele
zielen vlekkeloos voor zijn
rechterstoel zal ontmoeten.

8 Ik koester naastenliefde voor
de aJood — ik zeg Jood, omdat
ik hen bedoel uit wie ik ben
voortgekomen.

9 Ik koester ook naastenliefde
voor de aandere volken. Maar
zie, voor geen van hen kan ik
hoop koesteren, tenzij zij zich
met Christus bverzoenen en in-
gaan door de csmalle poort en
dwandelen op het eenge pad dat
tot het leven voert, en op dat
pad blijven tot het einde van de
proeftijd.

10 En nu, mijn geliefde broe-
ders, en ook de Jood, en gij, alle
einden der aarde, luistert naar
deze woorden en agelooft in
Christus; en indien gij niet in
deze woorden gelooft, gelooft
in Christus. En indien gij in
Christus gelooft, zult gij in deze
bwoorden geloven, want het
zijn de cwoorden van Christus,
en Hij heeft ze mij gegeven; en
zij dleren alle mensen dat zij
goed moeten doen.

11 En indien het niet de woor-
den van Christus zijn, oordeelt
gij dan voor uzelf — maar ten
laatsten dage zal Christus u
met amacht en grote heerlijkheid
tonen dat het zijn woorden
zijn; en gij en ik zullen oog
in oog voor zijn bgerecht staan;
en gij zult weten dat mij door

3b Enos 1:9–12;
WvM. 1:8.

4a Ether 12:26–27.
b Mro. 7:13.
c gs Eeuwig leven.

5a 1 Ne. 16:1–3;
2 Ne. 9:40.

b 2 Ne. 31:3;
Jakob 4:13.

6a gs Verlossen,

verlossing, verlost.
7a gs Naastenliefde.
8a gs Joden.
9a gs Andere volken.

b gs Verzoenen,
verzoening.

c 2 Ne. 9:41.
d gs Wandelen,

wandelen met God.
e Hel. 3:29–30;

LV 132:22.
10a gs Geloof, geloven.

b gs Boek van
Mormon.

c Mro. 10:27–29.
d 2 Ne. 25:28.

11a Ether 5:4;
Mro. 7:35.

b Op. 20:12;
Mro. 10:34.
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Hem was geboden deze dingen
te schrijven, ondanks mijn
zwakheid.
12 En ik bid de Vader in de

naam van Christus dat velen
van ons, zo niet allen, op die
grote en laatste dag in zijn
akoninkrijk behouden zullen
worden.
13 En nu, mijn geliefde broe-

ders, gij allen die van het huis
Israëls zijt, en gij, alle einden
der aarde, ik spreek tot u als de
stem van iemand die aroept uit
het stof: Vaarwel totdat die
grote dag komt.

14 En gij die geen deel wilt
hebben aan de goedheid Gods,
en de awoorden der Joden niet
wilt eerbiedigen, noch mijn
bwoorden, noch de woorden die
zullen voortkomen uit de mond
van het Lam Gods, zie, u zeg
ik een eeuwigdurend vaarwel,
want deze woorden zullen u
ten laatsten dage cveroordelen.
15 Want hetgeen ik op aarde

verzegel, zal voor het agerecht
tegen u worden aangevoerd;
want aldus heeft de Heer mij
geboden en ik moet gehoorza-
men. Amen.

Het boek Jakob

DE BROEDER VAN NEPHI

De woorden van zijn prediking tot zijn broeders. Hij beschaamt
een man die tracht de leer van Christus teniet te doen. Enkele

woorden over de geschiedenis van het volk van Nephi.

HOOFDSTUK 1

Jakob en Jozef trachten de mensen
te overreden in Christus te geloven
en zijn geboden te onderhouden —
Nephi sterft — Goddeloosheid krijgt
de overhand onder de Nephieten.
Ongeveer 544–421 v.C.

WANT zie, het geschiedde
dat er vijfenvijftig jaar

waren verstreken vanaf het
tijdstip waarop Lehi Jeruzalem

had verlaten; welnu, Nephi gaf
mij, aJakob, een bgebod aangaan-
de de ckleine platen waarop
deze dingen zijn gegraveerd.

2 En hij gaf mij, Jakob, een
gebod dat ik op deze platen
enkele van de dingen moest
schrijven die ik hoogst kostbaar
achtte; dat ik de geschiedenis
van dit volk, dat het volk van
Nephi wordt genoemd, niet —
of slechts oppervlakkig —
moest aanroeren.

12a gs Celestiale
heerlijkheid.

13a Jes. 29:4; 2 Ne. 26:16.
14a gs Bijbel.

b gs Boek van Mormon.

c 2 Ne. 29:11;
Ether 4:8–10.

15a WvM. 1:11.
[jakob]
1 1a gs Jakob, zoon

van Lehi.
b Jakob 7:27.
c 2 Ne. 5:28–33;

Jakob 3:13–14.
gs Platen.
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3 Want hij zeide dat de ge-
schiedenis van zijn volk op zijn
andere platen moest worden
gegraveerd, en dat ik die platen
moest bewaren en doorgeven
aan mijn nakomelingen, van
geslacht op geslacht.

4 En als er zich prediking voor-
deed die heilig was of openba-
ring die van belang was of
profetie, moest ik de hoofdpun-
ten ervan op die platen graveren
en ze — ter wille van Christus
en ter wille van ons volk —
zoveel mogelijk aanroeren.

5 Want wegens ons geloof en
ons grote verlangen was het ons
waarlijk geopenbaard welke
dingen ons volk zouden aover-
komen.

6 En wij ontvingen ook vele
openbaringen en de geest van
veel profetie; daarom waren wij
bekend met aChristus en met
zijn koninkrijk dat zou komen.
7 Welnu, wij arbeidden ijverig

onder ons volk om hen ertoe te
bewegen atot Christus te komen
en deel te hebben aan de goed-
heid Gods, opdat zij zouden
ingaan tot zijn brust, en Hij niet
op enigerlei wijze in zijn ver-
bolgenheid zou zweren dat zij
niet zouden cingaan, zoals bij
de dverbittering ten dage der
verzoeking, toen de kinderen
Israëls in de ewoestijn waren.

8 Daarom, God gave dat wij

alle mensen ertoe konden be-
wegen niet tegen God aop te
staan en Hem niet tot toorn
te bprikkelen, maar dat allen in
Christus zouden geloven, zich
zouden bezinnen op zijn dood,
zijn ckruis zouden opnemen en
de smaad der wereld zouden
dragen; daarom neem ik, Jakob,
het op mij het gebod van mijn
broeder Nephi te volbrengen.

9 Nephi nu begon oud te wor-
den, en hij besefte dat hij weldra
moest asterven; daarom bzalfde
hij iemand om koning en heer-
ser over zijn volk te zijn, volgens
de regering der ckoningen.
10 Daar het volk Nephi ten

zeerste had liefgehad, omdat
hij een groot beschermer voor
hen was geweest, het azwaard
van Laban te hunner verdedi-
ging had gehanteerd en al zijn
dagen voor hun welzijn had
gearbeid —

11 daarom verlangde het volk
de herinnering aan zijn naam te
bewaren. En wie er ook in zijn
plaats regeerde, werd door het
volk genoemd Nephi de Twee-
de, Nephi de Derde enzovoort,
volgens de regering der konin-
gen; en zo werden zij door het
volk genoemd, ongeacht welke
naam zij droegen.

12 En het geschiedde dat Nephi
stierf.

13 De mensen nu die geen

5a 1 Ne. 12.
6a 1 Ne. 10:4–11;

19:8–14.
7a 2 Ne. 9:41; Omni 1:26;

Mro. 10:32.
b gs Rust, rusten.
c Num. 14:23;

Deut. 1:35–37;

LV 84:23–25.
d Hebr. 3:8.
e Num. 26:65;

1 Ne. 17:23–31.
8a gs Opstand.

b 1 Ne. 17:30;
Alma 12:36–37;
Hel. 7:18.

c bjs, Matt. 16:25–26;
Luc. 14:27.

9a 2 Ne. 1:14.
b gs Zalven.
c 2 Ne. 6:2; Jarom 1:7.

10a 1 Ne. 4:9; 2 Ne. 5:14;
WvM. 1:13;
Mos. 1:16; LV 17:1.



Jakob 1:14–2:2 148
aLamanieten waren, waren bNe-
phieten; niettemin werden zij
Nephieten, Jakobieten, Jozefie-
ten, cZoramieten, Lamanieten,
Lemuëlieten en Ismaëlieten ge-
noemd.

14 Maar ik, Jakob, zal hen
voortaan niet door die namen
onderscheiden, maar hen die
trachten het volk van Nephi te
vernietigen, zal ik Lamanieten
anoemen, en hen die Nephi
welgezind zijn, zal ik bNephie-
ten of het cvolk van Nephi
noemen, volgens de regering
der koningen.

15 En nu geschiedde het dat
het volk van Nephi tijdens de
regering van de tweede koning
verstokt van hart begon te
worden en zich in zekere mate
ging overgeven aan goddeloze
praktijken zoals die van David
vanouds, die vele avrouwen en
bijvrouwen begeerde, evenals
Salomo, zijn zoon.

16 Ja, en zij begonnen even-
eens naar veel goud en zilver
te zoeken en zich enigszins in
hoogmoed te verheffen.

17 Daarom heb ik, Jakob, hun
deze woorden gegeven toen ik
hen in de atempel leerde, nadat
ik eerst mijn bopdracht van de
Heer had verkregen.
18 Want ik, Jakob, en mijn

broeder Jozef waren door de
hand van Nephi tot priester en
leraar voor dit volk agewijd.

19 En wij maakten ons aambt
groot voor de Heer, aanvaard-
den de bverantwoordelijkheid
en waren bereid de zonden van
het volk op ons eigen hoofd te
laten neerkomen als wij hun
niet met alle ijver het woord
Gods leerden; door dus met
alle macht te arbeiden, zou hun
bloed niet op onze klederen
komen; anders zou hun cbloed
wél op onze klederen komen
en zouden wij ten laatsten
dage niet vlekkeloos worden
bevonden.

HOOFDSTUK 2

Jakob hekelt de zucht naar rijkdom,
en ook hoogmoed en onkuisheid —
De mensen mogen wél naar rijkdom
streven om hun medemensen te
kunnen helpen — Jakob veroor-
deelt de ongeoorloofde toepassing
van het meervoudige huwelijk —
De Heer schept behagen in de
kuisheid van de vrouw. Ongeveer
544–421 v.C.

De woorden die Jakob, de broe-
der van Nephi, na de dood van
Nephi tot het volk van Nephi
sprak:

2 Welnu, mijn geliefde broe-
ders, volgens de verantwoor-
delijkheid die ik jegens God
draag om mijn ambt in alle ernst
groot te maken, en om mijn
klederen van uw zonden te kun-

13a Enos 1:13; LV 3:18.
b gs Nephieten.
c 1 Ne. 4:35;

4 Ne. 1:36–37.
14a Mos. 25:12;

Alma 2:11.
b 2 Ne. 4:11.

c 2 Ne. 5:9.
15a LV 132:38–39.
17a 2 Ne. 5:16.

gs Tempel, huis des
Heren.

b gs Roepen, roeping,
door God geroepen.

18a 2 Ne. 5:26.
19a gs Ambt,

ambtsdrager.
b LV 107:99–100.

gs Rentmeester,
rentmeesterschap.

c 2 Ne. 9:44.
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nen ontdoen, kom ik, Jakob,
heden in de tempel om u het
woord Gods te verkondigen.
3 En gij weet zelf dat ik tot

dusver ijverig ben geweest in
het ambt waartoe ik ben geroe-
pen; heden echter ga ik gebukt
onder een veel groter verlan-
gen naar en een veel grotere
bezorgdheid over het welzijn
van uw ziel dan tot nu toe.

4 Want zie, tot nu toe zijt gij
gehoorzaam geweest aan het
woord des Heren dat ik u heb
gegeven.

5 Maar zie, luistert naar mij en
weet dat ik u, met behulp van de
almachtige Schepper van hemel
en aarde, kan vertellen over uw
agedachten, hoe gij begint zonde
te bedrijven, welke zonde mij
zeer gruwelijk toeschijnt, ja, en
gruwelijk voor God.
6 Ja, het grieft mij in de ziel en

doet mij van schaamte ineen-
krimpen voor de tegenwoor-
digheid van mijn Maker, dat ik
tot u moet getuigen van de
goddeloosheid van uw hart.

7 En het grieft mij ook dat ik
zo aonomwonden over u moet
spreken in het bijzijn van uw
vrouwen en uw kinderen, wier
gevoelens in vele gevallen
buitengewoon teer en bkuis en
zacht zijn voor het aangezicht
van God, hetgeen God welge-
vallig is;
8 en ik veronderstel dat zij

hierheen zijn gekomen om het

aangename awoord Gods te
horen, ja, het woord dat de
verwonde ziel geneest.

9 Daarom bezwaart het mijn
ziel dat ik, wegens het strenge
gebod dat ik van God heb ont-
vangen, gedrongen word u te
berispen wegens uw misdaden,
de wonden te vergroten van
hen die reeds verwond zijn, in
plaats van te troosten en hun
wonden te genezen; en zij die
niet zijn verwond, krijgen dol-
ken aangelegd om hun ziel te
doorboren en hun tere gemoed
te verwonden, in plaats van
zich te kunnen vergasten aan
het aangename woord Gods.

10 Maar ondanks de omvang
van de taak, moet ik handelen
volgens de strenge abevelen
Gods en u uw goddeloosheid
en gruwelen voorhouden in het
bijzijn van de reinen van hart
en het gebroken hart en onder
de blik van het bdoordringende
oog van de almachtige God.

11 Daarom moet ik u de waar-
heid vertellen volgens de adui-
delijkheid van het woord Gods.
Want zie, toen ik navraag deed
bij de Heer, kwam het woord
aldus tot mij, zeggende: Jakob,
ga morgen naar de tempel en
verkondig dit volk het woord
dat Ik u geef.

12 En nu, zie, mijn broeders, dit
is het woord dat ik u verkondig:
velen van u zijn begonnen te
zoeken naar goud en naar zilver

2 5a Alma 12:3;
LV 6:16.
gs God, Godheid.

7a LV 121:43.

b gs Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.

8a Alma 31:5.

10a gs Geboden van God.
b 2 Ne. 9:44.

11a 2 Ne. 25:4; 31:2–3.
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en naar allerlei kostbare aertsen,
waaraan dit land — dat voor u
en uw nageslacht een bland van
belofte is — zeer rijk is.

13 En de hand der voorzienig-
heid heeft u zeer vriendelijk
toegelachen, waardoor gij vele
rijkdommen hebt verkregen; en
omdat sommigen onder u over-
vloediger hebben verkregen dan
uw broeders, zijt gij averheven
in de hoogmoed van uw hart
en loopt gij met starre hals en
met opgeheven hoofd wegens
de kostbaarheid van uw kleding,
en vervolgt gij uw broeders om-
dat gij denkt beter te zijn dan zij.
14 Welnu, mijn broeders, denkt

gij dat God u daarin rechtvaar-
digt? Zie, ik zeg u: neen. Inte-
gendeel, Hij veroordeelt u, en
indien gij in die dingen vol-
hardt, moeten zijn oordelen u
spoedig treffen.

15 O dat Hij u zou tonen dat
Hij u kan doordringen en u met
één blik van zijn oog kan neer-
slaan in het stof.

16 O dat Hij u zou ontdoen
van deze ongerechtigheid en
deze gruwel. En, o dat gij zoudt
luisteren naar het woord van
zijn bevelen en deze ahoogmoed
van uw hart uw ziel niet liet
verderven!

17 Acht uw broeders als uzelf,
en weest vriendelijk jegens
allen en vrijgevig met uw abe-
zit, opdat bzij rijk zullen zijn
evenals gij.

18 Zoekt echter het akoninkrijk
Gods voordat gij naar brijkdom
streeft.

19 En nadat gij hoop in Chris-
tus hebt verkregen, zult gij
rijkdom verkrijgen, indien gij
ernaar streeft; en gij zult ernaar
streven met de bedoeling agoed
te doen: de naakten te kleden
en de hongerigen te voeden en
de gevangenen te bevrijden en
in de behoeften van de zieken
en noodlijdenden te voorzien.

20 En nu, mijn broeders, heb
ik tot u gesproken over hoog-
moed; en diegenen onder u die
hun naaste hebben gekweld en
hem hebben vervolgd omdat
gij hooghartig waart wegens
de dingen die God u heeft ge-
geven — wat zegt gij daarvan?

21 Denkt gij niet dat zulke din-
gen een gruwel zijn voor Hem
die alle vlees heeft geschapen?
En het ene wezen is in zijn ogen
even kostbaar als het andere.
En alle vlees bestaat uit stof; en
Hij heeft hen voor hetzelfde
doel geschapen: om zijn agebo-
den te onderhouden en Hem
voor eeuwig te verheerlijken.

22 En nu houd ik op met spre-
ken tot u over deze hoogmoed.
En ware het niet dat ik tot u
moet spreken over een grovere
misdaad, dan zou mijn hart
zich buitengewoon over u ver-
heugen.

23 Maar het woord Gods be-
zwaart mij wegens uw grovere

12a 1 Ne. 18:25;
Hel. 6:9–11;
Ether 10:23.

b 1 Ne. 2:20.
gs Beloofd land.

13a Mrm. 8:35–39.

16a gs Hoogmoed.
17a gs Aalmoes; Welzijn,

welzijnszorg.
b 4 Ne. 1:3.

18a Luc. 12:22–31.
b 1 Kon. 3:11–13;

Marc. 10:17–27;
2 Ne. 26:31; LV 6:7.
gs Rijkdom.

19a Mos. 4:26.
21a LV 11:20;

Abr. 3:25–26.
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misdaden. Want zie, zo zegt de
Heer: Dit volk begint in onge-
rechtigheid toe te nemen; zij
begrijpen de Schriften niet, want
zij trachten zich vrij te pleiten
van het bedrijven van hoererij,
wegens de dingen die geschre-
ven staan over David en zijn
zoon Salomo.
24 Zie, David en aSalomo had-

den inderdaad vele bvrouwen
en bijvrouwen, hetgeen in mijn
ogen een gruwel was, zegt de
Heer.

25 Welnu, aldus zegt de Heer:
Ik heb dit volk door de kracht
van mijn arm uit het land
Jeruzalem geleid om voor Mij
een arechtvaardige tak uit de
vrucht van de lendenen van
Jozef te doen opstaan.
26 Daarom zal Ik, de Here

God, niet toestaan dat dit volk
handelt zoals dat vanouds.

27 Daarom, mijn broeders,
hoort mij aan, en luistert naar
het woord des Heren: Want
geen enkele man onder u zal
meer dan aéén vrouw hebben;
en hij zal geen bijvrouwen
hebben;

28 want Ik, de Here God, schep
behagen in de akuisheid der
vrouwen. En hoererij is een
gruwel in mijn ogen; zo zegt de
Heer der heerscharen.
29 Welnu, dit volk zal mijn

geboden onderhouden, zegt
de Heer der heerscharen, of het

land zij avervloekt om hun-
nentwil.

30 Want, zegt de Heer der
heerscharen, als ik voor Mijzelf
anageslacht wil doen opstaan,
zal Ik mijn volk gebieden; maar
anders moeten zij naar deze
dingen luisteren.

31 Want zie, Ik, de Heer, heb de
droefenis gezien en het rouwge-
schrei gehoord van de dochters
van mijn volk in het land Jeru-
zalem — ja, en in alle landen
van mijn volk — wegens de
goddeloosheid en gruwelen van
hun echtgenoten.

32 En Ik zal niet toestaan, zegt
de Heer der heerscharen, dat de
kreten van de prachtige doch-
ters van dit volk, dat Ik uit het
land Jeruzalem heb geleid, tot
Mij opstijgen tegen de mannen
van mijn volk, zegt de Heer der
heerscharen.

33 Want zij zullen de dochters
van mijn volk niet gevankelijk
wegvoeren wegens hun teerge-
voeligheid, zonder dat Ik hen
bezoek met een zware vervloe-
king, ja, tot vernietiging toe;
want zij zullen geen ahoererij
bedrijven, zoals die vanouds,
zegt de Heer der heerscharen.

34 En nu, zie, mijn broeders,
gij weet dat deze geboden onze
vader Lehi werden gegeven;
daarom kende gij ze reeds en
zijt gij onder grote veroordeling
gekomen, want gij hebt die

24a 1 Kon. 11:1;
Neh. 13:25–27.

b 1 Kon. 11:1–3;
Ezr 9:1–2;
LV 132:38–39.

25a Gen. 49:22–26;
Amos 5:15;

2 Ne. 3:5;
Alma 26:36.
gs Lehi, vader van
Nephi.

27a LV 42:22; 49:16.
gs Huwelijk, huwen.

28a gs Kuisheid.

29a Ether 2:8–12.
30a Mal. 2:15;

LV 132:61–66.
33a gs Seksuele

onzedelijkheid;
Zinnelijk,
zinnelijkheid.
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dingen gedaan die gij niet hadt
mogen doen.
35 Zie, gij hebt agrotere onge-

rechtigheden bedreven dan de
Lamanieten, onze broeders. Gij
hebt op het hart van uw teerge-
voelige vrouwen getrapt en het
vertrouwen van uw kinderen
verloren door het slechte voor-
beeld dat gij hun hebt gegeven;
en het snikken van hun hart
stijgt op tot God tegen u. En
wegens de strengheid van het
woord Gods, dat op u neerkomt,
zijn vele harten gestorven, met
diepe wonden doorstoken.

HOOFDSTUK 3

De reinen van hart ontvangen het
aangename woord Gods — De
rechtschapenheid van de Lamanie-
ten overtreft die van de Nephieten
— Jakob waarschuwt voor ontucht,
wellust en iedere vorm van zonde.
Ongeveer 544–421 v.C.

Maar zie, ik, Jakob, wil spreken
tot u die rein van hart zijt. Ver-
trouwt op God met een onwrik-
baar gemoed en bidt tot Hem
met buitengewoon groot geloof,
en Hij zal u in uw ellende
vertroosten, en Hij zal uw zaak
bepleiten en gerechtigheid doen
neerkomen op hen die uw ver-
nietiging zoeken.

2 O gij allen die rein van hart
zijt, heft uw hoofd op en neemt
het aangename woord Gods
aan en vergast u aan zijn liefde;
want dat moogt gij, als uw

gemoed aonwrikbaar is, voor
eeuwig doen.

3 Maar wee, wee u die niet
rein van hart zijt, die heden
avuil zijt voor het aangezicht
van God; want tenzij gij u
bekeert, wordt het land om
uwentwil vervloekt; en de
Lamanieten, die niet vuil zijn
zoals gij, maar niettemin met
een zware vervloeking zijn
bvervloekt, zullen u tot vernie-
tiging toe geselen.

4 En de tijd komt spoedig dat
zij, tenzij gij u bekeert, uw erf-
land zullen bezitten, en dat de
Here God de rechtvaardigen
uit uw midden zal awegvoeren.

5 Zie, de Lamanieten, uw
broeders, die gij haat wegens
hun vuilheid en wegens de
vervloeking die op hun huid is
gekomen, zijn rechtvaardiger
dan gij, want zij zijn het gebod
des Heren, dat aan onze vader
werd gegeven, niet avergeten—
namelijk dat zij slechts één
vrouw mochten hebben en geen
bijvrouwen, en dat er geen hoe-
rerij onder hen mocht worden
bedreven —

6 welnu, dit gebod onderhou-
den zij nauwgezet; en wegens
die nauwgezetheid in het onder-
houden van dit gebod, zal de
Here God hen niet vernietigen,
maar abarmhartig zijn jegens
hen; en op zekere dag zullen zij
een gezegend volk worden.

7 Zie, de man heeft zijn vrouw
alief, en de vrouw heeft haar
man lief; en de man en de vrouw

35a Jakob 3:5–7.
3 2a Alma 57:26–27.
3a gs Vuil, vuiligheid.

b 1 Ne. 12:23.
4a Omni 1:5–7, 12–13.
5a Jakob 2:35.

6a 2 Ne. 4:3, 6–7;
Hel. 15:10–13.

7a gs Gezin; Liefde.
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hebben hun kinderen lief; en
hun ongeloof en hun haat tegen
u zijn een gevolg van de onge-
rechtigheid van hun vaderen;
hoeveel beter dan zij zijt gij
dan in de ogen van uw grote
Schepper?
8 O mijn broeders, ik vrees

dat, tenzij gij u van uw zonden
bekeert, hun huid blanker zal
zijn dan de uwe wanneer gij met
hen voor de troon Gods wordt
gebracht.

9 Daarom geef ik u een gebod,
dat het woord Gods is, dat gij
hen niet meer zult beschimpen
wegens de donkerheid van hun
huid; evenmin zult gij hen be-
schimpen wegens hun vuilheid;
gij zult daarentegen aan uw
eigen vuilheid denken en besef-
fen dat hun vuilheid aan hun
vaderen te wijten is.

10 Welnu, gij zult aan uw
akinderen denken, hoe gij hun
hart hebt gegriefd door het
voorbeeld dat gij hun hebt ge-
geven; en bedenkt ook dat gij
uw kinderen, wegens uw vuil-
heid, wellicht tot de ondergang
voert, en dat hun zonden ten
laatsten dage op uw hoofd
zullen neerkomen.
11 O mijn broeders, luistert

naar mijn woorden; wekt de
vermogens van uw ziel op;
schudt uzelf awakker uit de slui-
mering des doods; en bevrijdt u
van de pijnen der bhel, opdat gij
geen cengelen van de duivel
wordt om in die poel van vuur

en zwavel te worden geworpen,
hetgeen de tweede ddood is.
12 En nu sprak ik, Jakob, nog

veel meer dingen tot het volk
van Nephi om hen te waarschu-
wen tegen aontucht en bwellust
en iedere soort zonde, en hun
de vreselijke gevolgen daarvan
uit te leggen.

13 En nog geen honderdste
deel van de handelingen van
dit volk, dat nu talrijk begon te
worden, kan op adeze platen
worden geschreven; vele van
hun handelingen zijn echter
geschreven op de grote platen,
alsmede hun oorlogen en hun
twisten en de regering van hun
koningen.

14 Deze platen worden de pla-
ten van Jakob genoemd, en ze
zijn door de hand van Nephi
vervaardigd. En ik houd ermee
op deze woorden te spreken.

HOOFDSTUK 4

Alle profeten hebben de Vader in
de naam van Christus aanbeden
— Abrahams offer van Isaak was
een zinnebeeld van God en zijn
Eniggeborene — De mensen die-
nen zich met God te verenigen
door middel van de verzoening —
De Joden zullen de eerste steen
verwerpen. Ongeveer 544–421 v.C.

Welnu, zie, het geschiedde dat
ik, Jakob, die mijn volk veel
met het woord had gediend —

10a gs Kind, kinderen.
11a Alma 5:6–9.

b gs Hel.
c 2 Ne. 9:8–9.

d gs Dood, geestelijke.
12a gs Ontucht.

b gs Goddeloos,
goddeloosheid,

goddelozen; Wellust.
13a 1 Ne. 19:1–4;

Jakob 1:1–4.
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en ik kan slechts een klein
gedeelte van mijn woorden
opschrijven, omdat het moeilijk
is onze woorden op platen te
graveren — en wij weten dat
de dingen die wij op platen
schrijven, zeker zullen blijven
bestaan;
2 maar wat wij ook schrijven

op iets anders dan op platen zal
zeker vergaan en verdwijnen;
wij kunnen echter enkele woor-
den op platen schrijven, die
onze kinderen, en ook onze
geliefde broeders, een kleine
mate van kennis aangaande ons,
ofwel aangaande hun vaderen,
zullen geven —

3 welnu, daarin verheugen
wij ons; en wij arbeiden met
alle ijver om deze woorden op
platen te graveren, in de hoop
dat onze geliefde broeders en
onze kinderen ze met een dank-
baar hart zullen ontvangen en
ze zullen bestuderen, opdat zij
met vreugde en niet met droe-
fenis, noch met minachting, tot
de kennis aangaande hun eerste
ouders zullen komen.

4 Want met dat doel hebben
wij deze dingen geschreven:
dat zij zullen weten dat wij van
Christus awisten en vele hon-
derden jaren voor zijn komst
op zijn heerlijkheid hoopten;
en niet alleen wijzelf hoopten
op zijn heerlijkheid, maar ook

alle heilige bprofeten die ons
zijn voorgegaan.

5 Zie, zij geloofden in Christus
en aaanbaden de Vader in zijn
naam, en ook wij aanbidden de
Vader in zijn naam. En met dit
doel bewaren wij de bwet van
Mozes, omdat die onze ziel op
Hem cricht; en daarom wordt
het ons tot gerechtigheid ge-
heiligd, evenals het Abraham
in de woestijn als gehoorzaam-
heid aan de bevelen van God
werd toegerekend toen hij zijn
zoon Isaak offerde, hetgeen een
zinnebeeld is van God en zijn
deniggeboren Zoon.
6 Daarom onderzoeken wij de

profeten, en wij hebben vele
openbaringen en de geest van
aprofetie; en dankzij al deze
bgetuigen verkrijgen wij hoop
en wordt ons geloof onwrik-
baar, zodat wij waarlijk kunnen
cgebieden in de dnaam van
Jezus, en zelfs de bomen ons
gehoorzamen, of de bergen, of
de golven der zee.

7 De Here God toont ons
evenwel onze azwakheid om
ons te laten weten dat wij door
zijn genade en door zijn grote
goedgunstigheid jegens de men-
senkinderen bij machte zijn die
dingen te doen.

8 Zie, groot en wonderlijk zijn
de werken des Heren. Hoe aon-
doorgrondelijk zijn de diepten

4 4a gs Jezus Christus.
b Luc. 24:25–27;

Jakob 7:11;
Mos. 13:33–35;
LV 20:26.

5a Moz. 5:8.
b 2 Ne. 25:24;

Jarom 1:11;

Mos. 13:27, 30;
Alma 25:15–16.
gs Wet van Mozes.

c Gal. 3:24.
d Gen. 22:1–14;

Joh. 3:16–18.
gs Eniggeborene.

6a gs Profeteren,

profetie.
b gs Getuige, getuigen.
c gs Macht.
d Hand. 3:6–16;

3 Ne. 8:1.
7a Ether 12:27.
8a Rom. 11:33–36.
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van zijn bverborgenheden; en
het is de mens onmogelijk al
zijn wegen te ontdekken. En nie-
mand ckent zijn dwegen, tenzij
die hem worden geopenbaard;
daarom, broeders, veracht de
openbaringen Gods niet.

9 Want zie, door de kracht van
zijn awoord is de bmens op het
oppervlak der aarde gekomen,
welke aarde door de kracht van
zijn woord is geschapen. Daar-
om, als God kon spreken en de
wereld er was, en kon spreken
en de mens geschapen werd —
o waarom zou Hij dan niet in
staat zijn de caarde, of het
maaksel van zijn handen op het
oppervlak daarvan, naar zijn
wil en welbehagen te gebieden?
10 Daarom, broeders, tracht

niet de Heer araad te geven,
maar tracht raad uit zijn hand
te aanvaarden. Want zie, gij
weet zelf dat Hij met bwijsheid
en gerechtigheid en grote barm-
hartigheid raad geeft over al
zijn werken.

11 Daarom, geliefde broeders,
weest met Hem verzoend door
de averzoening van Christus,
zijn beniggeboren Zoon, en gij
kunt een copstanding verkrijgen
volgens de kracht der opstan-
ding die in Christus is, en als
deerstelingen van Christus aan

God worden aangeboden, om-
dat gij geloof hebt en goede
hoop op de heerlijkheid in Hem
hebt verkregen alvorens Hij
Zich in het vlees openbaart.

12 En nu, geliefden, verwon-
dert u niet dat ik u deze dingen
zeg; want waarom zouden wij
niet aspreken over de verzoe-
ning van Christus en evengoed
tot een volmaakte kennis van
Hem geraken als tot de kennis
van een opstanding en de toe-
komende wereld?

13 Zie, mijn broeders, laat hij
die profeteert, zó profeteren dat
de mensen het begrijpen; want
de aGeest spreekt de waarheid
en liegt niet. Daarom spreekt
Hij van de dingen zoals ze wer-
kelijk bzijn en van de dingen
zoals ze werkelijk zullen zijn;
daarom worden deze dingen
ons cduidelijk geopenbaard voor
het behoud van onze ziel. Maar
zie, niet alleen wij zijn getuigen
van deze dingen, want God
heeft ze ook tot de profeten
vanouds gesproken.

14 Maar zie, de Joden waren
een ahalsstarrig volk; en zij
b verachtten het duidel i jke
woord en doodden de profeten
en zochten naar dingen die zij
niet konden begrijpen. Welnu,
wegens hun cverblindheid —

8b LV 19:10; 76:114.
gs Verborgenheden
van God.

c 1 Kor. 2:9–16;
Alma 26:21–22.
gs Kennis.

d Jes. 55:8–9.
9a Mrm. 9:17; Moz. 1:32.

b gs Mens; Scheppen,
schepping.

c Hel. 12:8–17.

10a 2 Ne. 9:28–29;
Alma 37:12, 37;
LV 3:4, 13.

b gs Alwetend;
Wijsheid.

11a gs Verzoenen,
verzoening.

b Hebr. 5:9.
c gs Opstanding.
d Mos. 15:21–23; 18:9;

Alma 40:16–21.

12a 2 Ne. 25:26.
13a gs Heilige Geest;

Waarheid.
b LV 93:24.
c Alma 13:23.

14a Matt. 23:37–38;
2 Ne. 25:2.

b 2 Kor. 11:3;
1 Ne. 19:7; 2 Ne. 33:2.

c Jes. 44:18;
Rom. 11:25.
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een verblindheid die veroor-
zaakt werd door het voorbij-
zien van het doel — moeten zij
wel vallen; want God heeft hun
zijn duidelijkheid ontnomen
en hun, omdat zij dat verlang-
den, vele dingen gegeven die
zij dniet kunnen begrijpen. En
omdat zij dat verlangden, heeft
God het gedaan, opdat zi j
zullen struikelen.
15 En nu word ik, Jakob, door

de Geest ertoe gebracht te pro-
feteren; want door de werkin-
gen van de Geest die in mij is,
bemerk ik dat het astruikelen
van de Joden ertoe leidt dat zij
de bsteen zullen cverwerpen
waarop zij hadden kunnen bou-
wen en een veilige fundering
hebben.
16 Maar zie, volgens de Schrif-

ten zal deze asteen de grote en
de laatste en de enige vaste
bfundering worden, waarop de
Joden kunnen bouwen.
17 En nu, mijn geliefden, hoe

is het mogelijk dat dezen, na
de vaste fundering te hebben
verworpen, er ooit op kunnen
abouwen, zodat hij hun tot
hoeksteen kan worden?

18 Zie, mijn geliefde broeders,
ik zal u deze verborgenheid
ontvouwen, als ik niet op
enigerlei wijze geschokt word
in mijn onwrikbaarheid in de
Geest en struikel wegens mijn
overgrote bezorgdheid om u.

HOOFDSTUK 5

Jakob haalt Zenos aan met betrek-
king tot de gelijkenis van de tamme
en de wilde olijfbomen — Zij stel-
len Israël en de andere volken voor
— De verstrooiing en vergadering
van Israël wordt verzinnebeeld —
Er wordt gezinspeeld op de Nephie-
ten en de Lamanieten en het gehele
huis Israëls — De andere volken
worden op Israël geënt — De
wijngaard zal uiteindelijk worden
verbrand. Ongeveer 544–421 v.C.

Zie, mijn broeders, herinnert
gij u niet de woorden te hebben
gelezen van de profeet aZenos,
die hij sprak tot het huis Israëls,
zeggende:

2 Luister, o gij huis Israëls, en
hoor de woorden van mij, een
profeet des Heren.

3 Want zie, zo zegt de Heer: Ik
zal u, o huis aIsraëls, vergelijken
met een tamme bolijfboom, die
iemand nam en in zijn cwijn-
gaard verzorgde; en hij groeide
en werd oud en begon te dver-
gaan.

4 En het geschiedde dat de
meester van de wijngaard uit-
ging, en hij zag dat zijn olijf-
boom begon te vergaan; en hij
zeide: Ik zal hem snoeien en
eromheen spitten en hem ver-
zorgen, opdat er wellicht jonge
en tere takken zullen uitschieten
en hij niet afsterft.

14d 2 Ne. 25:1–2.
15a Jes. 8:13–15;

1 Kor. 1:23;
2 Ne. 18:13–15.

b gs Hoeksteen; Rots.
c 1 Ne. 10:11.

16a Ps. 118:22–23.
b Jes. 28:16; Hel. 5:12.

17a Matt. 19:30; LV 29:30.
5 1a gs Zenos.

3a Ez. 36:8.
gs Israël.

b Rom. 11:17–24.
gs Olijfboom.

c LV 101:44.
gs Wijngaard des
Heren.

d gs Afval.
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5 En het geschiedde dat hij
hem snoeide en eromheen spitte
en hem verzorgde volgens zijn
woord.

6 En het geschiedde na vele
dagen dat de boom enkele jonge
en tere takken begon voort te
brengen; maar zie, de kruin
ervan begon grotendeels af te
sterven.

7 En het geschiedde dat de
meester van de wijngaard dat
zag, en hij zeide tot zijn knecht:
Het grieft mij deze boom te
moeten verliezen; ga daarom
en verwijder de takken uit een
awilde olijfboom en breng ze
hierheen bij mij; en wij zullen
die grootste takken, die begin-
nen te verdorren, verwijderen
en wij zullen ze in het vuur
werpen, opdat zij verbranden.

8 En zie, zeide de heer van de
wijngaard, ik neem vele van
deze jonge en tere takken weg,
en ik zal ze enten waar ik maar
wil; en het doet er niet toe als de
wortel van deze boom afsterft,
als ik de vrucht ervan maar voor
mijzelf behoud; daarom neem ik
deze jonge en tere takken, en ik
zal ze enten waar ik maar wil.

9 Neem de takken van de wilde
olijfboom en ent ze daarvoor in
de aplaats; en deze die ik ver-
wijderd heb, zal ik in het vuur
werpen en verbranden, opdat
zij de grond van mijn wijn-
gaard niet nutteloos beslaan.

10 En het geschiedde dat de
knecht van de heer van de
wijngaard deed naar het woord
van de heer van de wijngaard

en de takken van de awilde
olijfboom entte.

11 En de heer van de wijngaard
liet eromheen spitten en liet de
boom snoeien en verzorgen, en
zeide tot zijn knecht: Het grieft
mij deze boom te moeten ver-
liezen; welnu, ik heb dit gedaan
om wellicht de wortels ervan
te kunnen behouden, zodat zij
niet afsterven en ik ze voor
mijzelf kan behouden.

12 Welnu, ga heen; let op de
boom en verzorg hem volgens
mijn woorden.

13 En deze zal ik in het laagst-
gelegen deel van mijn wijngaard
azetten, waar ik maar wil, het
doet er voor u niet toe waar; en
ik doe dat om de natuurlijke
takken van de boom voor mij-
zelf te kunnen behouden; en
ook om de vruchten ervan voor
mijzelf weg te leggen voor na
het seizoen; want het grieft
mij deze boom en de vruchten
ervan te moeten verliezen.

14 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard uitging
en de natuurlijke takken van de
tamme olijfboom in de laagstge-
legen delen van de wijngaard
verborg, sommige op de ene
plaats en sommige op de ande-
re, naar zijn wil en welbehagen.

15 En het geschiedde dat er
een lange tijd verstreek, en de
heer van de wijngaard zeide tot
zijn knecht: Kom, laten wij naar
de wijngaard afdalen om in de
wijngaard te arbeiden.

16 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard, en ook

7a Rom. 11:17, 24.
9a Rom. 1:13.

10a gs Andere volken.
13a 1 Ne. 10:12.
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de knecht, naar de wijngaard
afdaalden om te arbeiden. En
het geschiedde dat de knecht
tot zijn meester zeide: Zie, kijk
eens hier; zie de boom.
17 En het geschiedde dat de

heer van de wijngaard keek en
de boom zag waarop de wilde
olijftakken waren geënt; en hij
was uitgesproten en was begon-
nen avrucht te dragen. En hij zag
dat die goed was; en de vrucht
ervan was zoals de natuurlijke
vrucht.

18 En hij zeide tot de knecht:
Zie, de takken van de wilde
boom hebben zich bediend van
het sap van zijn wortel, zodat
zijn wortel veel kracht heeft
voortgebracht; en wegens de
grote kracht van zijn wortel
hebben de wilde takken tamme
vruchten voortgebracht. Welnu,
als wij deze takken niet hadden
geënt, zou de boom zijn afge-
storven. En nu, zie, ik ga de vele
vruchten die de boom heeft
voortgebracht wegleggen; en ik
leg de vruchten ervan voor mij-
zelf weg voor na het seizoen.

19 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard tot de
knecht zeide: Kom, laten wij
naar het laagstgelegen deel van
de wijngaard gaan en zien of
de natuurlijke takken van de
boom niet ook vele vruchten
hebben voortgebracht, opdat
ik van de vruchten ervan voor
mijzelf kan wegleggen voor na
het seizoen.

20 En het geschiedde dat zij
heengingen naar de plaats waar

de meester de natuurlijke takken
van de boom had verborgen, en
hij zeide tot de knecht: Zie deze;
en hij zag dat de aeerste vele
vruchten had voortgebracht; en
hij zag ook dat zij goed waren.
En hij zeide tot de knecht: Neem
van deze vruchten en leg ze
weg voor na het seizoen, opdat
ik ze kan behouden voor mijzelf;
want zie, zeide hij, ik heb hem al
deze tijd verzorgd en hij heeft
vele vruchten voortgebracht.

21 En het geschiedde dat de
knecht tot zijn meester zeide:
Waarom zijt gij hier gekomen
om deze boom, ofwel deze
tak van de boom, te planten?
Want zie, het was de schraalste
plek in het gehele land van uw
wijngaard.

22 En de heer van de wijngaard
zeide tot hem: Geef mij geen
raad; ik wist dat het een schrale
plek grond was; welnu, ik heb
u gezegd hem deze lange tijd te
hebben verzorgd, en gij ziet dat
hij vele vruchten heeft voortge-
bracht.

23 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard tot zijn
knecht zeide: Kijk eens hier; zie,
ik heb ook een andere tak van
de boom geplant; en gij weet
dat deze plek grond nog schra-
ler was dan de eerste. Zie echter
de boom. Ik heb hem deze lange
tijd verzorgd en hij heeft vele
vruchten voortgebracht; oogst
ze dus en leg ze weg voor na
het seizoen, opdat ik ze kan
behouden voor mijzelf.

24 En het geschiedde dat de

17a Joh. 15:16. 20a Jakob 5:39.
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heer van de wijngaard ander-
maal tot zijn knecht zeide: Kijk
eens hier, en zie nog een andere
atak die ik heb geplant; zie dat ik
ook hem heb verzorgd en dat hij
vruchten heeft voortgebracht.
25 En hij zeide tot de knecht:

Kijk eens hier en zie de laatste.
Zie, deze heb ik op een agoede
plek grond geplant; en ik heb
hem al deze tijd verzorgd,
maar slechts een deel van de
boom heeft tamme vruchten
voortgebracht, terwijl het ban-
dere deel van de boom wilde
vruchten heeft voortgebracht;
zie, ik heb deze boom verzorgd
zoals de andere.

26 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard tot de
knecht zeide: Verwijder de tak-
ken die geen goede avruchten
hebben voortgebracht en werp
ze in het vuur.
27 Maar zie, de knecht zeide

tot hem: Laten wij hem snoeien
en eromheen spitten en hem nog
wat langer verzorgen, opdat hij
u misschien goede vruchten zal
voortbrengen, die gij kunt
wegleggen voor na het seizoen.

28 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard en de
knecht van de heer van de wijn-
gaard alle vruchten van de
wijngaard verzorgden.

29 En het geschiedde dat er
een lange tijd verstreek, en de
heer van de wijngaard tot zijn
aknecht zeide: Kom, laten wij
afdalen naar de wijngaard om

weer in de wijngaard te arbei-
den. Want zie, de btijd nadert
en het ceinde komt spoedig;
daarom moet ik vruchten voor
mijzelf wegleggen voor na het
seizoen.

30 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard en de
knecht naar de wijngaard af-
daalden; en zij kwamen bij de
boom waarvan de natuurlijke
takken waren afgebroken en
waarop de wilde takken waren
geënt; en zie, aallerlei vruchten
overlaadden de boom.

31 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard van de
vruchten proefde, elke soort
volgens haar hoeveelheid. En
de heer van de wijngaard zeide:
Zie, al deze tijd hebben wij deze
boom verzorgd, en ik heb vele
vruchten voor mijzelf wegge-
legd voor na het seizoen.

32 Maar zie, ditmaal heeft hij
vele vruchten voortgebracht, en
ageen daarvan zijn goed. En zie,
er zijn allerlei slechte vruchten;
en het baat mij niets, in weerwil
van al onze arbeid; en nu grieft
het mij deze boom te moeten
verliezen.

33 En de heer van de wijngaard
zeide tot de knecht: Wat zullen
wij met de boom doen, opdat ik
er weer goede vruchten van
kan behouden voor mijzelf?

34 En de knecht zeide tot
zijn meester: Zie, omdat gij de
takken van de wilde olijfboom
hebt geënt, hebben zij de wor-

24a Ez. 17:22–24;
Alma 16:17;
3 Ne. 15:21–24.

25a 1 Ne. 2:20.

b 3 Ne. 10:12–13.
26a Matt. 7:15–20;

Alma 5:36; LV 97:7.
29a LV 101:55; 103:21.

b gs Laatste dagen.
c 2 Ne. 30:10; Jakob 6:2.

30a gs Afval.
32a GJS 1:19.
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tels gevoed, zodat zij leven en
niet zijn afgestorven; daarom
ziet gij dat zij nog goed zijn.
35 En het geschiedde dat de

heer van de wijngaard tot zijn
knecht zeide: De boom baat mij
niets, en de wortels ervan baten
mij niets zolang hij slechte
vruchten voortbrengt.

36 Niettemin weet ik dat
de wortels goed zijn, en ik heb
ze voor mijn eigen oogmerk
behouden; en dankzij hun grote
kracht hebben zij tot dusver uit
de wilde takken goede vruch-
ten voortgebracht.

37 Maar zie, de wilde takken
zijn uitgegroeid en hebben zijn
wortels aoverwoekerd; en om-
dat de wilde takken de over-
hand hebben gekregen op zijn
wortels, heeft hij vele slechte
vruchten voortgebracht; en om-
dat hij zovele slechte vruchten
heeft voortgebracht, ziet gij dat
hij begint af te sterven; en hij zal
weldra in verval geraken, zodat
hij in het vuur kan worden ge-
worpen, tenzij wij iets voor hem
doen om hem te behouden.
38 En het geschiedde dat de

heer van de wijngaard tot zijn
knecht zeide: Laten wij afdalen
naar de laagstgelegen delen
van de wijngaard en zien of de
natuurlijke takken ook slechte
vruchten hebben voortgebracht.

39 En het geschiedde dat zij
naar de laagstgelegen delen van
de wijngaard afdaalden. En het
geschiedde dat zij zagen dat
de vruchten van de natuurlijke
takken eveneens ziek waren

geworden; ja, van de aeerste en
van de tweede en ook van de
laatste; en zij waren alle ziek
geworden.

40 En de awilde vruchten van
de laatste hadden de overhand
gekregen op dat gedeelte van
de boom dat goede vruchten
voortbracht, zodat de tak zelfs
was verdord en afgestorven.

41 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard weende
en tot de knecht zeide: aWat
had ik nog méér voor mijn
wijngaard kunnen doen?

42 Zie, ik wist dat alle vruchten
van de wijngaard, behalve deze
hier, ziek waren geworden. En
nu zijn deze, die eens goede
vruchten hebben voortgebracht,
eveneens ziek geworden; en nu
dienen alle bomen van mijn
wijngaard nergens toe dan om
te worden omgehakt en in het
vuur geworpen.

43 En zie, deze laatste, waar-
van de tak is verdord, had ik op
een agoede plek grond geplant;
ja, zelfs een plek die mij uitge-
lezen was boven alle andere
delen van het land van mijn
wijngaard.

44 En gij hebt gezien dat ik
ook datgene wat deze plek
grond nutteloos abesloeg, heb
omgehakt, teneinde deze boom
ervoor in de plaats te planten.

45 En gij hebt gezien dat een
deel daarvan goede vruchten
heeft voortgebracht en een deel
daarvan wilde vruchten heeft
voortgebracht; en zie, omdat ik
de takken ervan niet heb ver-

37a LV 45:28–30.
39a Jakob 5:20, 23, 25.

40a Mrm. 6:6–18.
41a 2 Ne. 26:24.

43a 2 Ne. 1:5.
44a Ether 13:20–21.
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wijderd en in het vuur gewor-
pen, hebben zij de overhand
gekregen op de goede tak,
waardoor die is verdord.
46 En nu, zie, in weerwil van

alle zorg die wij aan mijn wijn-
gaard hebben besteed, zijn de
bomen ervan ziek geworden,
zodat zij geen goede vruchten
voortbrengen; en ik had ge-
hoopt deze te behouden, om de
vruchten ervan voor mijzelf
weg te leggen voor na het sei-
zoen. Maar zie, ze zijn zoals de
wilde olijfboom geworden en
hebben geen enkele waarde
dan om te worden aomgehakt
en in het vuur geworpen; en het
grieft mij ze te moeten verliezen.

47 Maar wat had ik nog méér
kunnen doen in mijn wijn-
gaard? Heb ik mijn hand laten
verslappen, dat ik hem niet
verzorgd heb? Integendeel, ik
heb hem verzorgd en ik heb om
hem heen gespit en ik heb hem
gesnoeid en ik heb hem bemest;
en ik heb mijn hand vrijwel de
gehele dag lang auitgestrekt, en
het beinde nadert. En het grieft
mij alle bomen van mijn wijn-
gaard te moeten omhakken en
in het vuur te moeten werpen
om te worden verbrand. Wie is
het die mijn wijngaard ziek
heeft gemaakt?

48 En het geschiedde dat de
knecht tot zijn meester zeide:
Komt het niet doordat uw wijn-
gaard hoog opgeschoten is —
hebben de takken ervan niet
de overhand gekregen op de

wortels, die goed zijn? En zie,
omdat de takken de overhand
hebben gekregen op de wortels
ervan, zijn zij sneller gegroeid
dan de kracht van de wortels en
hebben zichzelf kracht toegeëi-
gend. Zie, ik zeg: is dat niet de
oorzaak dat de bomen van uw
wijngaard ziek zijn geworden?

49 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard tot de
knecht zeide: Komaan, laten wij
de bomen van de wijngaard
omhakken en ze in het vuur
werpen om ze de grond van
mijn wijngaard niet nutteloos te
laten beslaan, want ik heb al het
mogelijke gedaan. Wat had ik
nog méér voor mijn wijngaard
kunnen doen?

50 Maar zie, de knecht zeide
tot de heer van de wijngaard:
Spaar hem nog wat alanger.
51 En de heer zeide: Ja, ik zal

hem nog wat langer sparen,
want het grieft mij de bomen
van mijn wijngaard te moeten
verliezen.

52 Welnu, laten wij nemen van
de atakken van deze bomen die
ik in de laagstgelegen delen van
mijn wijngaard heb geplant en
laten wij die enten op de boom
waar zij vandaan gekomen zijn;
en laten wij uit de boom die
takken verwijderen waarvan de
vruchten het bitterst zijn, en de
natuurlijke takken van de boom
in de plaats daarvan enten.

53 En dat zal ik doen opdat de
boom niet zal afsterven, opdat
ik de wortels daarvan misschien

46a 3 Ne. 27:11.
47a 2 Ne. 28:32;

Jakob 6:4.

b gs Wereld—Einde
van de wereld.

50a Jakob 5:27.

52a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.
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voor mijzelf kan behouden voor
mijn eigen oogmerk.
54 En zie, de wortels van de

natuurlijke takken van de boom
die ik heb geplant waar ik maar
wilde, leven nog steeds; welnu,
om ook die voor mijn eigen
oogmerk te behouden, zal ik
van de takken van deze boom
nemen en ze daarop aenten. Ja,
ik zal de takken van hun moe-
derboom erop enten om ook
de wortels voor mijzelf te be-
houden, opdat zij, wanneer zij
sterk genoeg zijn, wellicht goede
vruchten voor mij zullen voort-
brengen en ik alsnog behagen
zal scheppen in de vruchten
van mijn wijngaard.
55 En het geschiedde dat zij

namen van de natuurlijke boom
die wild was geworden, en ent-
ten op de natuurlijke bomen die
eveneens wild waren geworden.

56 En zij namen ook van de
natuurlijke bomen die wild
waren geworden, en entten op
hun moederboom.

57 En de heer van de wijngaard
zeide tot de knecht: Verwijder
niet de wilde takken uit de bo-
men, behalve zij die het bitterst
zijn; en daarop zult gij enten
volgens hetgeen ik heb gezegd.

58 En wij zullen de bomen van
de wijngaard wederom verzor-
gen, en wij zullen de takken
daarvan snoeien; en wij zullen
uit de bomen die takken ver-
wijderen die in verval geraakt
zijn, die moeten afsterven, en
ze in het vuur werpen.

59 En ik doe dat, opdat de

wortels ervan wellicht kracht
zullen opdoen, omdat ze goed
zijn; en opdat, door het verwis-
selen van de takken, de goede
de overhand zullen krijgen op
de slechte.

60 En omdat ik de natuurlijke
takken en hun wortels heb
behouden, en de natuurlijke
takken opnieuw op de moeder-
boom heb geënt en de wortels
van hun moederboom heb be-
houden, zodat de bomen van
mijn wijngaard wellicht weer
goede avruchten kunnen voort-
brengen en ik weer vreugde in
de vruchten van mijn wijngaard
kan scheppen, en mij wellicht
buitengewoon kan verblijden
dat ik de wortels en de takken
van de eerste vruchten heb
behouden —

61 welaan nu, roep aknechten,
opdat wij ijverig en met al onze
kracht in de wijngaard zullen
barbeiden, opdat wij de weg zul-
len bereiden, zodat ik de natuur-
lijke vruchten wederom kan
telen, welke natuurlijke vruch-
ten goed zijn en veel kostbaar-
der dan alle andere vruchten.

62 Daarom, laten wij uitgaan
en deze laatste maal met al onze
kracht arbeiden, want zie, het
einde nadert, en dit is voor de
laatste maal dat ik mijn wijn-
gaard snoei.

63 Ent de takken; begin bij
de alaatste, opdat zij de eerste
zullen zijn, en dat de eerste de
laatste zullen zijn, en spit om
de bomen heen, zowel de oude
als de jonge, de eerste en de

54a 1 Ne. 15:12–16.
60a Jes. 27:6.

61a Jakob 6:2; LV 24:19.
b LV 39:11, 13, 17.

63a 1 Ne. 13:42;
Ether 13:10–12.
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laatste; en de laatste en de eer-
ste, opdat alle nog eens voor de
laatste maal worden verzorgd.
64 Welnu, spit eromheen en

snoei ze en bemest ze nog eens,
voor de laatste maal, want het
einde nadert. En indien deze
laatste enten groeien en natuur-
lijke vruchten voortbrengen,
dan zult gij de weg voor hen
bereiden, zodat ze kunnen
groeien.

65 En naarmate ze beginnen te
groeien, zult gij de takken ver-
wijderen die bittere vruchten
voortbrengen, naargelang de
kracht van de goede en de
grootte daarvan; en gij zult de
slechte eronder niet in één keer
averwijderen, opdat de wortels
niet te sterk zijn voor de ent en
de ent ervan niet afsterft en ik
de bomen van mijn wijngaard
niet verlies.
66 Want het grieft mij de

bomen van mijn wijngaard te
moeten verliezen; daarom zult
gij de slechte verwijderen naar-
mate de goede groeien, opdat
de wortel en de kruin gelijk
zullen zijn in kracht, totdat de
goede de overhand krijgen op
de slechte, en de slechte worden
omgehakt en in het vuur ge-
worpen, opdat zij de grond van
mijn wijngaard niet nutteloos
beslaan; en zo zal ik de slechte
uit mijn wijngaard wegvagen.

67 En ik zal de takken van de
natuurlijke boom opnieuw op
de natuurlijke boom enten;

68 en ik zal de takken van de
natuurlijke boom op de natuur-
lijke takken van de boom enten;
en zo zal ik ze wederom bijeen-
brengen, opdat zij de natuurlijke
vruchten zullen voortbrengen,
en zij zullen één zijn.

69 En de slechte zullen worden
aweggeworpen, ja, zelfs uit
het gehele land van mijn wijn-
gaard; want zie, nog slechts
deze ene keer zal ik mijn wijn-
gaard snoeien.

70 En het geschiedde dat de
heer van de wijngaard zijn
aknecht heenzond; en de knecht
ging heen en deed zoals de
heer hem had bevolen, en bracht
andere knechten; en zij waren
met bweinigen.
71 En de heer van de wijngaard

zeide tot hen: Welaan nu, aar-
beidt in de wijngaard uit alle
macht. Want zie, dit is de blaat-
ste maal dat ik mijn wijngaard
verzorg; want het einde is nabij,
en het seizoen komt spoedig;
en indien gij uit alle macht met
mij arbeidt, zult gij cvreugde
beleven aan de vruchten die ik
voor mijzelf zal wegleggen
voor de tijd die weldra komt.

72 En het geschiedde dat de
knechten heengingen en uit alle
macht arbeidden; en de heer van
de wijngaard arbeidde ook met
hen mee; en zij gehoorzaamden
de geboden van de heer van de
wijngaard in alle dingen.

73 En er begonnen weer natuur-
lijke vruchten in de wijngaard

65a LV 86:6–7.
69a 1 Ne. 22:15–17, 23;
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LV 33:3–4.
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c LV 18:10–16.
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te komen; en de natuurlijke tak-
ken begonnen buitengewoon te
groeien en welig te tieren; en er
werd begonnen met het verwij-
deren en wegwerpen van de
wilde takken; en de wortel en
de kruin ervan werden gelijk
gehouden, volgens hun kracht.
74 En zo arbeidden zij met alle

ijver, volgens de geboden van
de heer van de wijngaard, ja,
totdat de slechte uit de wijn-
gaard waren geworpen, en de
heer de bomen voor zich had
bewaard die nu weer natuurlij-
ke vruchten voortbrachten; en
zij werden als aéén lichaam; en
de vruchten waren gelijk; en de
heer van de wijngaard had de
natuurlijke vruchten voor zich-
zelf behouden, die vanaf het
begin zeer kostbaar voor hem
waren geweest.

75 En het geschiedde, toen de
heer van de wijngaard zag dat
zijn vruchten goed waren en
dat zijn wijngaard niet meer
ziek was, dat hij zijn knechten
bijeenriep en tot hen zeide: Zie,
deze laatste maal hebben wij
mijn wijngaard verzorgd; en gij
ziet dat ik volgens mijn wil
heb gehandeld; en ik heb de
natuurlijke vruchten behouden,
zodat zij goed zijn, zoals zij ook
in het begin waren. En gij zijt
agezegend; want omdat gij ijve-
rig met mij hebt gearbeid in
mijn wijngaard en mijn geboden
zi j t nagekomen en mi j de
bnatuurlijke vruchten weer hebt

gebracht, zodat mijn wijngaard
niet meer ziek is en het slechte
is weggeworpen, zie, daarom
zult gij samen met mij vreugde
hebben wegens de vruchten
van mijn wijngaard.

76 Want zie, voor een alange
ti jd zal ik voor mijzelf de
vruchten van mijn wijngaard
wegleggen voor na het seizoen
dat spoedig komt; en ik heb
mijn wijngaard voor de laatste
maal verzorgd en hem gesnoeid
en hem omgespit en hem be-
mest; welnu, ik zal voor mijzelf
van de vruchten ervan wegleg-
gen, voor een lange tijd, volgens
hetgeen ik heb gesproken.

77 En wanneer de tijd komt
dat er opnieuw slechte vruchten
in mijn wijngaard komen, dan
zal ik de goede en de slechte
laten inzamelen; en de goede
zal ik voor mijzelf behouden,
en de slechte zal ik in hun eigen
plaats wegwerpen. En dan komt
het aseizoen en het einde; en
ik zal mijn wijngaard met vuur
laten bverbranden.

HOOFDSTUK 6

De Heer zal Israël in de laatste
dagen terugwinnen — De wereld
zal door vuur worden verteerd —
De mensen moeten Christus volgen
om de poel van vuur en zwavel te
vermijden. Ongeveer 544–421 v.C.

En nu, zie, mijn broeders, daar
ik u gezegd heb te zullen profe-

74a LV 38:27.
75a 1 Ne. 13:37.

b gs Israël.
76a 1 Ne. 22:24–26.

gs Millennium.
77a Op. 20:2–10;

LV 29:22–24;
43:29–33; 88:110–116.

b gs Wereld—Einde
van de wereld.
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teren, zie, dit is mijn profetie:
dat de dingen die deze profeet
aZenos heeft gesproken over
het huis Israëls, waarbij hij
het vergeleek met een tamme
olijfboom, voorzeker moeten
geschieden.
2 En de dag waarop hij zijn

hand voor de tweede maal
wederom uitstrekt om zijn volk
aterug te winnen, is de dag —
ja, de laatste maal — dat de
bdienstknechten des Heren in
zijn cmacht zullen uitgaan om
zijn dwijngaard te everzorgen
en te snoeien; en daarna komt
spoedig het feinde.
3 En hoe gezegend zijn zij die

ijverig in zijn wijngaard hebben
gearbeid; en hoe vervloekt zijn
zij die zullen worden uitge-
worpen in hun eigen plaats! En
de wereld zal met vuur worden
averbrand.
4 En hoe barmhartig is onze

God jegens ons, want Hij denkt
aan het huis aIsraëls, aan zowel
de wortels als de takken; en Hij
strekt zijn bhanden de gehele
dag ernaar uit; en het is een
chalsstarrig en een tegenspre-
kend volk; maar allen die hun
hart niet verstokken, zullen
behouden worden in het ko-
ninkrijk Gods.
5 Daarom, mijn geliefde broe-

ders, smeek ik u met ernstige

woorden u te bekeren en met
een volmaakt voornemen des
harten te komen en God aaan te
hangen zoals Hij u aanhangt. En
verstokt uw hart niet zolang zijn
barmhartige barm in het licht
van de dag tot u is uitgestrekt.

6 Ja, indien gij heden zijn stem
wilt horen, verstokt dan uw
hart niet; want waarom wilt gij
asterven?
7 Want zie, wilt gij, na de ge-

hele dag door het goede woord
Gods te zijn gevoed, slechte
vruchten voortbrengen, zodat
gij moet worden aomgehakt en
in het vuur geworpen?

8 Zie, wilt gij deze woorden
verwerpen? Wilt gij de woorden
der profeten verwerpen; en wilt
gij alle woorden verwerpen die
over Christus zijn gesproken,
nadat zovelen over Hem ge-
sproken hebben; en het goede
woord van Christus verlooche-
nen, alsmede de macht Gods en
de agave van de Heilige Geest,
en de Heilige Geest uitdoven
en de spot drijven met het grote
verlossingsplan dat voor u is
bedacht?

9 Weet gij niet dat indien gij die
dingen doet, de kracht der ver-
lossing en der opstanding, die in
Christus is, u met schaamte en
vreselijke aschuld voor het bge-
recht van God zal doen staan?

6 1a Jakob 5:1.
2a 1 Ne. 22:10–12;

LV 110:11.
gs Herstelling van
het evangelie.

b Jakob 5:61.
c 1 Ne. 14:14.
d gs Wijngaard des

Heren.

e Jakob 5:71.
f 2 Ne. 30:10.

3a 2 Ne. 27:2; Jakob 5:77;
3 Ne. 25:1.

4a 2 Sam. 7:24.
b Jakob 5:47.
c Mos. 13:29.

5a gs Een, eenheid.
b Alma 5:33–34;

3 Ne. 9:14.
6a Ez. 18:21–23.
7a Alma 5:51–52;

3 Ne. 27:11–12.
8a gs Gave van de

Heilige Geest.
9a Mos. 15:26.

gs Schuld.
b gs Oordeel, laatste.
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10 En volgens de kracht der
agerechtigheid — want de ge-
rechtigheid kan niet worden
verworpen — moet gij heen-
gaan in die bpoel van vuur en
zwavel, waarvan de vlammen
onuitblusbaar zijn en waarvan
de rook voor eeuwig en altijd
opstijgt, welke poel van vuur
en zwavel ceindeloze dkwelling
betekent.

11 Welaan dan, mijn geliefde
broeders, bekeert u en gaat in
door de aenge poort, en gaat
voort op de weg die smal is,
totdat gij het eeuwige leven
verwerft.
12 O weest awijs; wat kan ik

verder zeggen?
13 Tot besluit zeg ik u vaarwel

totdat ik u zie voor het aange-
name gerecht van God, welk
gerecht de onrechtvaardigen
vervult met aontzagwekkende
angst en vrees. Amen.

HOOFDSTUK 7

Sherem verloochent Christus, twist
met Jakob, eist een teken en wordt
door God geslagen — Alle profeten
hebben over Christus en zijn ver-
zoening gesproken — De Nephie-
ten, in beproeving geboren en door
de Lamanieten gehaat, hebben hun
leven lang gezworven. Ongeveer
544–421 v.C.

En nu geschiedde het, nadat er
enige jaren waren verstreken,
dat er een man onder het volk

van Nephi verscheen, wiens
naam Sherem was.

2 En het geschiedde dat hij
onder het volk begon te predi-
ken en hun te verkondigen dat
er geen Christus zou zijn. En
hij predikte vele dingen die
vleiend waren voor het volk;
en dat deed hij om de leer van
Christus teniet te doen.

3 En hij arbeidde ijverig om
het hart van het volk te mislei-
den, waardoor hij vele harten
misleidde; en wetend dat ik,
Jakob, geloofde in Christus, die
komen zou, zocht hij vaak naar
een gelegenheid om mij te
ontmoeten.

4 En hij was onderlegd, waar-
door hij een volmaakte kennis
had van de taal van het volk;
daarom kon hij veel vleierij en
veel overredingskracht toepas-
sen, volgens de macht van de
duivel.

5 En hij hoopte mij te doen
wankelen in het geloof, ondanks
de vele aopenbaringen en vele
dingen die ik daaromtrent had
gezien; want ik had werkelijk
engelen gezien, en zij hadden
mij gediend. En van tijd tot tijd
had ik ook de stem des Heren
woordelijk tot mij horen spre-
ken; daarom kon ik niet aan het
wankelen worden gebracht.

6 En het geschiedde dat hij
bij mij kwam en aldus tot mij
sprak: Broeder Jakob, ik heb
dikwijls gelegenheid gezocht
om met u te spreken, want ik

10a gs Gerechtigheid.
b 2 Ne. 28:23.

gs Hel.
c LV 19:10–12.

d gs Verdoemenis.
11a 2 Ne. 9:41.
12a Mrm. 9:28.
13a Alma 40:14.

7 5a 2 Ne. 11:3;
Jakob 2:11.
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heb gehoord — en weet ook —
dat gij veel rondtrekt en predikt
wat gij het evangelie, ofwel de
leer van Christus, noemt.
7 En gij hebt velen van dit volk

misleid, waardoor zij de rechte
weg van God verdraaien en de
wet van Mozes, die de rechte
weg is, aniet bewaren; en zij
veranderen de wet van Mozes
in de aanbidding van een wezen
dat, volgens u, over vele hon-
derden jaren zal komen. En
nu, zie, ik, Sherem, zeg u dat
dat godslastering is; want geen
mens weet van zulke dingen;
want hij kan bniets zeggen over
toekomstige dingen. En op deze
wijze redetwistte Sherem met
mij.

8 Maar zie, de Here God stortte
zijn aGeest in mijn ziel, zodanig
dat ik hem in al zijn woorden
beschaamde.

9 En ik zeide tot hem: Verloo-
chent gij de Christus, die komen
zal? En hij zeide: Indien er een
Christus zou zijn, zou ik Hem
niet verloochenen; ik weet ech-
ter dat er geen Christus is, noch
is geweest, noch ooit zal zijn.

10 En ik zeide tot hem: Gelooft
gij de Schriften? En hij zeide:
Jawel.

11 En ik zeide tot hem: Dan
begrijpt gij ze niet, want zij
getuigen waarlijk van Christus.
Zie, ik zeg u dat geen der
profeten heeft geschreven of

ageprofeteerd zonder over deze
Christus te spreken.

12 En dat is niet alles; het is
mij geopenbaard, want ik heb
gehoord en gezien; en het is
mij ook geopenbaard door de
amacht van de Heilige Geest;
daarom weet ik dat als er geen
verzoening tot stand wordt
gebracht, het gehele mensdom
bverloren moet gaan.

13 En het geschiedde dat hij tot
mij zeide: Toon mij een ateken
door die macht van de Heilige
Geest, waarover gij zoveel weet.

14 En ik zeide tot hem: Wie
ben ik dat ik God zou verzoeken
u een teken te tonen van iets
waarvan gij weet dat het awaar
is? Nochtans zult gij het ver-
loochenen, omdat gij van de
bduivel zijt. Niettemin, niet mijn
wil geschiede; maar indien God
u slaat, laat dat een teken voor u
zijn dat Hij macht heeft, zowel
in de hemel als op aarde; en
tevens dat Christus komen zal.
En uw wil, o Heer, geschiede,
en niet de mijne.

15 En het geschiedde, zodra
ik, Jakob, deze woorden had
gesproken, dat de kracht des
Heren op hem kwam, zodat hij
ter aarde viel. En het geschiedde
dat hij vele dagen lang werd
verzorgd.

16 En het geschiedde dat hij
tot het volk zeide: Verzamelt u
morgen, want ik ga sterven;

7a Jakob 4:5.
b Alma 30:13.

8a gs Inspiratie,
inspireren.

11a Op. 19:10; 1 Ne. 10:5;
Jakob 4:4;

Mos. 13:33–35;
LV 20:26.
gs Jezus Christus.

12a gs God, Godheid—
God de Heilige
Geest; Heilige Geest.

b 2 Ne. 2:21.
13a Matt. 16:1–4;

Alma 30:43–60.
gs Teken.

14a Alma 30:41–42.
b Alma 30:53.
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welnu, ik verlang tot het volk
te spreken voordat ik sterf.
17 En het geschiedde dat de

menigte de volgende dag verza-
meld was; en hij sprak onom-
wonden tot hen en herriep de
dingen die hij hun had geleerd,
en beleed de Christus en de
macht van de Heilige Geest en
de bediening van engelen.

18 En hij zeide hun onomwon-
den dat hij was amisleid door de
macht des bduivels. En hij sprak
over de hel en over de eeuwig-
heid en over eeuwige straf.
19 En hij zeide: Ik vrees dat ik

de aonvergeeflijke zonde heb
begaan, want ik heb God belo-
gen; want ik heb de Christus
verloochend en gezegd dat ik
de Schriften geloofde; en die
getuigen waarlijk van Hem. En
omdat ik God aldus heb belo-
gen, ben ik uitermate bevreesd
dat mijn toestand bvreselijk zal
zijn; maar ik belijd dit aan God.

20 En het geschiedde, toen hij
deze woorden had gesproken,
dat hij niets meer kon zeggen,
en hij agaf de geest.
21 En toen de schare er getuige

van was geweest dat hij die
dingen had gesproken terwijl
hij op het punt stond de geest
te geven, waren zij buitenge-
woon verbaasd, zodanig dat de
macht Gods op hen neerdaalde;
en zij werden aoverstelpt zodat
zij ter aarde vielen.

22 Welnu, deze gebeurtenis
was mij, Jakob, welgevallig,
want ik had mijn Vader die in de
hemel is, erom verzocht; want
Hij had mijn smeekbede verno-
men en mijn gebed verhoord.

23 En het geschiedde dat vrede
en de liefde voor God wederom
onder het volk werden hersteld;
en zij aonderzochten de Schrif-
ten en gaven geen gehoor meer
aan de woorden van die god-
deloze man.

24 En het geschiedde dat er
vele manieren werden bedacht
om de Lamanieten te aherwin-
nen en tot de kennis der waar-
heid terug te brengen; alles
was echter btevergeefs, want zij
schepten behagen in coorlogen
en dbloedvergieten, en zij droe-
gen ons, hun broeders, eeuwige
ehaat toe. En zij trachtten ons
voortdurend te vernietigen door
de kracht van hun wapens.

25 Daarom versterkte het volk
van Nephi zich tegen hen met
hun wapens, en met al hun
macht, vertrouwend op de
God en aRots van hun red-
ding; daarom werden zij voor-
alsnog de overwinnaars van
hun vijanden.

26 En het geschiedde dat ik,
Jakob, oud begon te worden; en
daar de kroniek van dit volk op
de aandere platen van Nephi
wordt bijgehouden, besluit ik
daarom deze kroniek door te

18a Alma 30:53.
gs Misleiden,
misleiding.

b gs Duivel.
19a gs Onvergeeflijke

zonde.
b Mos. 15:26.

20a Jer. 28:15–17.
21a Alma 19:6.
23a Alma 17:2.
24a Enos 1:20.

b Enos 1:14.
c Mos. 10:11–18.
d Jarom 1:6;

Alma 26:23–25.
e 2 Ne. 5:1–3;

Mos. 28:2.
25a gs Rots.
26a 1 Ne. 19:1–6;

Jarom 1:14–15.
gs Platen.
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verklaren dat ik naar beste
weten heb geschreven, en door
te zeggen dat de tijd met ons
is vervloden en dat ook ons
bleven is voorbijgegaan alsof het
een droom voor ons was, want
wij zijn een eenzaam en ernstig
volk, zwervers, uit Jeruzalem
geworpen, geboren in beproe-
ving in een wildernis en door
onze broeders gehaat, hetgeen
oorlogen en twisten heeft ver-
oorzaakt; daarom hebben wij
onze levensdagen vertreurd.

27 En ik, Jakob, zag dat ik wel-
dra moest afdalen in mijn graf;
daarom zeide ik tot mijn zoon
aEnos: Neem deze platen. En ik
vertelde hem de dingen die mijn
broeder Nephi mij had bbevolen,
en hij beloofde gehoorzaamheid
aan de bevelen. En ik houd op
met schrijven op deze platen,
welk schrijven weinig is ge-
weest; en ik zeg de lezer vaar-
wel, in de hoop dat velen van
mijn broeders mijn woorden
zullen lezen. Broeders, adieu.

Het boek Enos

Enos bidt uit alle macht en ver-
krijgt vergeving van zijn zonden—
De stem van de Heer klinkt in zijn
binnenste en belooft het heil voor
de Lamanieten op een later tijdstip
— De Nephieten trachten de La-
manieten te herwinnen — Enos
verheugt zich in zijn Verlosser.
Ongeveer 420 v.C.

ZIE, het geschiedde dat ik,
aEnos, wetende dat mijn

vader een brechtvaardig man
was — want hi j heeft mij
conderwezen in zijn taal, en
tevens in de dlering en terecht-
wijzing des Heren — en geze-
gend zij de naam van mijn God
daarvoor —

2 en ik zal u vertellen van de

aworsteling die ik heb gehad
voor het aangezicht van God
voordat ik bvergeving van mijn
zonden ontving.

3 Zie, ik ging op dieren jagen
in de wouden; en de woorden
die ik mijn vader dikwijls had
horen spreken aangaande het
eeuwige leven en de avreugde
der heiligen bdrongen tot diep
in mijn hart door.

4 En mijn ziel ahongerde; en
ik bknielde voor mijn Maker
neer en ik riep Hem aan in
machtig cgebed en smeking
voor mijn eigen ziel; en de ge-
hele dag riep ik Hem aan; ja,
en toen de avond viel, verhief
ik mijn stem nog steeds, zodat
zij tot de hemelen reikte.

26b Jakobus 4:14.
27a Enos 1:1.

b Jakob 1:1–4.
[enos]
1 1a gs Enos, zoon van

Jakob.
b 2 Ne. 2:2–4.

c 1 Ne. 1:1–2.
d Ef. 6:4.

2a Gen. 32:24–32;
Alma 8:10.
gs Bekeren (zich),
bekering.

b gs Vergeving van

zonden.
3a gs Vreugde.

b 1 Ne. 10:17–19;
Alma 36:17–21.

4a 2 Ne. 9:51; 3 Ne. 12:6.
b gs Eerbied.
c gs Gebed.
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5 En er kwam een astem tot mij,
zeggende: Enos, uw zonden zijn
u vergeven, en gij zult worden
gezegend.
6 En ik, Enos, wist dat God niet

kon liegen; daarom was mijn
schuld weggevaagd.

7 En ik zeide: Heer, hoe is het
geschied?

8 En Hij zeide tot mij: Door
uw ageloof in Christus, die gij
nooit tevoren hebt gehoord of
gezien. En vele jaren zullen
voorbijgaan voordat Hij Zich in
het vlees zal openbaren; welnu,
ga heen, uw geloof heeft u
bgezond gemaakt.

9 Nu geschiedde het, toen ik
deze woorden had gehoord, dat
er een averlangen bij mij op-
kwam naar het welzijn van mijn
broeders, de Nephieten; daarom
bstortte ik mijn gehele ziel voor
God uit om hunnentwil.
10 En terwijl ik aldus in de

geest worstelde, zie, klonk de
stem des Heren opnieuw in mijn
abinnenste, zeggende: Ik zal
naar uw broeders omzien vol-
gens hun ijver in het onderhou-
den van mijn geboden. Ik heb
hun dit land bgegeven, en het is
een heilig land; en Ik cvervloek
het niet, behalve wegens onge-
rechtigheid; daarom zal Ik naar
uw broeders omzien volgens
hetgeen Ik heb gezegd; en hun
overtredingen zal Ik met smart

op hun eigen hoofd doen neer-
komen.

11 En nadat ik, Enos, deze
woorden had gehoord, begon
mijn geloof onwrikbaar te wor-
den in de Heer; en ik bad tot
Hem en streed lang en menig-
maal voor mijn broeders, de
Lamanieten.

12 En het geschiedde, nadat ik
met alle ijver had agebeden en
gezwoegd, dat de Heer tot mij
zeide: Ik zal u geven naar uw
bverlangens wegens uw geloof.

13 En nu, zie, dit was het
verlangen dat ik van Hem ver-
langde: dat als mijn volk,
de Nephieten, tot overtreding
verviel en op enigerlei wijze
werd avernietigd, en de Lama-
nieten niet werden vernietigd,
dat de Here God een kroniek
van mijn volk, de Nephieten,
zou bbewaren, zo nodig zelfs
door de kracht van zijn heilige
arm, opdat deze te eniger tijd
in de toekomst voor de Lama-
nieten ctevoorschijn zou worden
gebracht, zodat zij misschien
tot het dheil zouden worden
gebracht —

14 want op dat moment waren
onze inspanningen om hen tot
het ware geloof terug te bren-
gen atevergeefs. En zij zwoeren
in hun verbolgenheid dat zij,
zo mogelijk, onze kronieken
en ons zouden bvernietigen, en

5a gs Openbaring.
8a Ether 3:12–13.

gs Geloof, geloven.
b Matt. 9:22.

9a 1 Ne. 8:12;
Alma 36:24.

b 2 Ne. 33:3; WvM. 1:8;
Alma 34:26–27.

10a gs Inspiratie,
inspireren; Verstand.

b 1 Ne. 2:20.
c Ether 2:7–12.

12a Mrm. 5:21; 9:36.
b Ps. 37:4; 1 Ne. 7:12;

Hel. 10:5.
13a Mrm. 6:1, 6.

b WvM. 1:6–11;
Alma 37:2.

c Alma 37:19;
Ether 12:22;
LV 3:18.

d Alma 9:17.
14a Jakob 7:24.

b Mrm. 6:6.
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eveneens alle overleveringen
van onze vaderen.
15 Welnu, wetend dat de Here

God in staat was onze kronieken
te abewaren, riep ik Hem voort-
durend aan, want Hij had mij
immers gezegd: Wat gij ook in
geloof vraagt, gelovende dat gij
zult ontvangen in de naam van
Christus, zult gij ontvangen.
16 En ik had geloof, en ik riep

God aan de akronieken te willen
bbewaren; en Hij verbond Zich
ertoe jegens mij dat Hij ze voor
de Lamanieten ctevoorschijn zou
brengen in de door Hemzelf
bestemde tijd.
17 En ik, Enos, wist dat het

zou zijn volgens het verbond
dat Hij gesloten had; daarom
was mijn ziel gerust.

18 En de Heer zeide tot mij:
Uw vaderen hebben dit even-
eens van Mij verlangd; en het
zal hun geschieden naar hun
geloof; want hun geloof was als
het uwe.

19 En nu geschiedde het dat
ik, Enos, uitging onder het volk
van Nephi, profeterende over
de dingen die zouden komen
en getuigende van de dingen
die ik had gehoord en gezien.

20 En ik getuig dat het volk van
Nephi er ijverig naar streefde de
Lamanieten tot het ware geloof
in God terug te brengen. Maar
onze ainspanningen waren te-
vergeefs; hun haat stond vast

en zij werden door hun boze
aard geleid, zodat zij wild en
woest werden, en een bbloed-
dorstig volk, vol cafgoderij en
vuilheid; ze voedden zich met
roofdieren, woonden in tenten
en zwierven in de wildernis
rond met een korte lederen gor-
del om hun lendenen en hun
hoofd geschoren; en zij waren
vaardig in het hanteren van de
dboog en het kromzwaard en
de strijdbijl. En velen van hen
aten niets anders dan rauw
vlees; en zij waren er voortdu-
rend op uit ons te vernietigen.

21 En het geschiedde dat het
volk van Nephi het land be-
bouwde en allerlei graan- en
fruitsoorten ateelde, en kudden
runderen en kudden van allerlei
vee en geiten en wilde geiten
en ook vele paarden.

22 En er waren buitengewoon
veel aprofeten onder ons. En
het volk was een bhalsstarrig
volk, traag van begrip.

23 En niets behalve buitenge-
wone astrengheid, bprediken en
profeteren over oorlogen en
twisten en vernietigingen, en
hen voortdurend cherinneren
aan de dood en de duur der
eeuwigheid, en de oordelen en
de macht Gods en al deze
zaken — een dvoortdurende
opwekking om hen in de vreze
des Heren te houden; ik zeg u,
niets minder dan deze dingen

15a gs Schriften,
Schriftuur—De
Schriften moeten
worden bewaard.

16a gs Boek van Mormon.
b 3 Ne. 5:13–15;

LV 3:19–20; 10:46–50.

c 2 Ne. 27:6.
20a Mro. 9:6.

b Jarom 1:6.
c Mos. 9:12.

gs Afgoderij.
d Mos. 10:8.

21a Mos. 9:9.

22a WvM. 1:16–18.
b Jarom 1:3.

23a 1 Ne. 16:2; 2 Ne. 33:5.
b gs Prediken.
c Hel. 12:3.
d Jarom 1:12;

Alma 31:5.
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en buitengewoon duidelijke taal
konden hen ervan weerhouden
spoedig tot vernietiging te ver-
vallen. En op deze manier schrijf
ik over hen.
24 En ik heb in de loop van

mijn dagen oorlogen tussen de
Nephieten en de Lamanieten
gezien.

25 En het geschiedde dat ik
oud begon te worden, en er
waren honderdnegenenzeven-
tig jaar verstreken vanaf het
tijdstip waarop onze vader Lehi
Jeruzalem had averlaten.
26 En ik zag dat ik weldra

moest afdalen in mijn graf,
nadat ik er door de macht Gods
toe was gedreven tot dit volk
te prediken en te profeteren,

en het woord te verkondigen
volgens de waarheid die in
Christus is. En ik heb het al
mijn dagen verkondigd en heb
mij erin verheugd boven het-
geen der wereld is.

27 En ik ga weldra naar de
plaats van mijn arust, die bij
mijn Verlosser is; want ik weet
dat ik in Hem zal rusten. En ik
verheug mij op de dag dat mijn
bsterfelijk lichaam consterfelijk-
heid zal aandoen en voor Hem
zal staan; dan zal ik zijn aange-
zicht met welbehagen aan-
schouwen, en Hij zal tot mij
zeggen: Kom tot Mij, gij geze-
gende, er is een plaats voor
u bereid in de dwoningen van
mijn Vader. Amen.

Het boek Jarom

De Nephieten bewaren de wet van
Mozes, kijken uit naar de komst
van Christus en zijn voorspoedig
in het land — Vele profeten span-
nen zich in om de mensen op het
pad van de waarheid te houden.
Ongeveer 399–361 v.C.

NU zie, ik, Jarom, schrijf
enige woorden volgens

het gebod van mijn vader Enos
om ons ageslachtsregister bij te
houden.

2 En daar adeze platen bklein

zijn en daar deze zaken worden
cgeschreven met de bedoeling
onze broeders de dLamanieten
van nut te zijn, moet ik wel
weinig schrijven; ik zal echter
niets over mijn profetieën of
over mijn openbaringen schrij-
ven. Want wat zou ik méér
kunnen schrijven dan mijn va-
deren hebben geschreven? Want
hebben zij niet het heilsplan
geopenbaard? Ik zeg u: ja; en
dat is mij genoeg.

3 Zie, het is noodzakelijk dat

25a 1 Ne. 2:2–4.
27a gs Rust, rusten.

b gs Sterfelijk,
sterfelijkheid.

c gs Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.

d Joh. 14:2–3;
Ether 12:32–34;
LV 72:4; 98:18.

[jarom]
1 1a 1 Ne. 3:12; 5:14.

2a Jakob 3:14; Omni 1:1.

b 1 Ne. 6:1–6.
c gs Schriften,

Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

d 2 Ne. 27:6;
Mrm. 5:12.
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er veel onder dit volk wordt
gedaan wegens de verstoktheid
van hun hart en de doofheid
van hun oren en de blindheid
van hun verstand en de astar-
heid van hun hals; niettemin is
God buitengewoon barmhartig
jegens hen en heeft hen nog
niet van het oppervlak van het
land bweggevaagd.

4 En velen zijn er onder ons die
vele aopenbaringen ontvangen,
want niet allen zijn halsstarrig.
En allen die niet halsstarrig zijn
en geloof hebben, hebben bge-
meenschap met de Heilige Geest
die de mensenkinderen openba-
ring geeft volgens hun geloof.

5 En nu, zie, er waren tweehon-
derd jaar verstreken en het volk
van Nephi was sterk geworden
in het land. Zij waren nauwge-
zet in het abewaren van de wet
van Mozes en het heiligen van
de bsabbatdag voor de Heer. En
zij cschonden het heilige niet;
evenmin dlasterden zij God. En
de landswetten waren buiten-
gewoon streng.
6 En zij waren verspreid over

een groot deel van het opper-
vlak van het land, en de Lama-
nieten ook. En die waren veel
talrijker dan de Nephieten; en
zij amoordden graag en dron-
ken het bloed van dieren.

7 En het geschiedde dat zij me-
nigmaal tegen ons, de Nephie-
ten, ten strijde trokken. Maar

onze akoningen en onze leiders
waren machtige mannen in het
geloof des Heren; en zij leerden
het volk de wegen des Heren;
daarom weerstonden wij de La-
manieten en vaagden hen weg
uit bonze landen, en begonnen
onze steden, ofwel iedere plaats
van ons erfdeel, te versterken.

8 En wij werden buitengewoon
talrijk, en verspreidden ons over
het oppervlak van het land, en
werden buitengewoon rijk aan
goud en aan zilver en aan
waardevolle zaken en aan fraai
bewerkt hout, aan gebouwen
en aan werktuigen, en ook aan
ijzer en roodkoper en geelko-
per en staal; en wij maakten
allerlei gereedschap van elke
soort om de aardbodem te be-
bouwen, en aoorlogswapens
— ja, de scherpgepunte pijl en
de pijlkoker en de schicht en de
werpspies en alle toebereidselen
voor oorlog.

9 En daar wij aldus gereed
waren om de Lamanieten tege-
moet te trekken, konden zij
niets tegen ons uitrichten. Maar
het woord des Heren, dat Hij
tot onze vaderen had gespro-
ken, zeggende: Voor zoverre
gij mijn geboden onderhoudt,
zult gij voorspoedig zijn in het
land, werd bewaarheid.

10 En het geschiedde dat de
profeten des Heren het volk
van Nephi volgens het woord

3a Enos 1:22–23.
b Ether 2:8–10.

4a Alma 26:22;
Hel. 11:23;
LV 107:18–19.
gs Openbaring.

b gs Heilige Geest.

5a 2 Ne. 25:24;
Alma 34:13–14.

b Ex. 35:2.
gs Sabbatdag.

c gs Vloeken.
d gs Godslastering,

lasteren.

6a Jakob 7:24;
Enos 1:20.

7a Jakob 1:9, 11, 15.
b WvM. 1:14.

8a Mos. 10:8.
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Gods dreigden dat zij, indien
zij de geboden niet onderhiel-
den, maar tot overtreding
vervielen, van het oppervlak
van het land zouden worden
aweggevaagd.
11 Daarom arbeidden de pro-

feten en de priesters en de lera-
ren ijverig, en spoorden het
volk met alle lankmoedigheid
tot ijver aan; zij leerden hun de
awet van Mozes en het doel
waarvoor zij was gegeven; zij
overreedden hen naar de Mes-
sias buit te zien en te geloven
in Hem die nog moest komen
calsof Hij er reeds was. En op
die wijze leerden zij hen.
12 En het geschiedde dat zij

hen, door zo te handelen, er-
voor bewaarden dat zij op het
oppervlak van het land werden
avernietigd; want zij btroffen

hen in het hart met het woord
en wekten hen voortdurend op
tot bekering.

13 En het geschiedde dat er
tweehonderdachtendertig jaar
waren verstreken, voor een
groot deel van de tijd met oorlo-
gen en twisten en onenigheden.

14 En ik, Jarom, schrijf niet
verder, want de platen zijn
klein. Maar zie, mijn broeders,
gij kunt u tot de aandere platen
van Nephi wenden; want zie,
daarop zijn de verslagen van
onze oorlogen gegraveerd, vol-
gens de geschriften der konin-
gen, of die welke zij lieten
schrijven.

15 En ik overhandig deze
platen aan mijn zoon Omni,
opdat ze volgens de ageboden
van mijn vaderen zullen worden
bijgehouden.

Het boek Omni

Omni, Amaron, Chemish, Abina-
dom en Amaleki houden ieder op
hun beurt de kronieken bij — Mo-
siah ontdekt het volk van Zarahem-
la, dat in de dagen van Sedekia uit
Jeruzalem was gekomen — Mosiah
wordt tot koning over hen uitge-
roepen — De afstammelingen van
Mulek in Zarahemla hadden Cori-
antumr, de laatste der Jaredieten,
gevonden — Koning Benjamin
volgt Mosiah op — De mensen
dienen hun ziel als offerande aan

Christus aan te bieden. Ongeveer
323–130 v.C.

ZIE, het geschiedde dat ik,
Omni, omdat het mij door

mijn vader Jarom geboden was
een en ander op deze platen te
schrijven om ons geslachtsre-
gister te bewaren —

2 daarom wil ik u laten weten
dat ik in mijn dagen veel met
het zwaard heb gestreden om
te voorkomen dat mijn volk, de

10a 1 Ne. 12:19–20;
Omni 1:5.

11a Jakob 4:5;
Alma 25:15–16.

b 2 Ne. 11:4;
Ether 12:18–19.

c 2 Ne. 25:24–27;
Mos. 3:13; 16:6.

12a Ether 2:10.
b Alma 31:5.

14a 1 Ne. 9:2–4.
15a Jakob 1:1–4.
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Nephieten, in handen van hun
vijanden, de Lamanieten, zou
vallen. Maar zie, ikzelf ben een
goddeloos man en ik heb de
inzettingen en de geboden des
Heren niet onderhouden zoals
ik had moeten doen.
3 En het geschiedde dat er

tweehonderdzesenzeventig jaar
waren verstreken, en wij had-
den vele perioden van vrede;
en wij hadden vele perioden
van geduchte oorlog en bloed-
vergieten. Ja, kortom, er waren
tweehonderdtweeëntachtig jaar
verstreken en ik heb deze platen
bewaard volgens de ageboden
van mijn vaderen; en ik heb ze
overgedragen aan mijn zoon
Amaron. En ik eindig.
4 En nu schrijf ik, Amaron,

alles wat ik schrijf — hetgeen
weinig is, in het boek van mijn
vader.
5 Zie, het geschiedde dat er

driehonderdtwintig jaar waren
verstreken, en het goddelooste
deel der Nephieten werd aver-
nietigd.

6 Want de Heer stond niet toe,
nadat Hij hen uit het land Jeru-
zalem had geleid en hen ervoor
had bewaard in handen van
hun vijanden te vallen, ja, Hij
stond niet toe dat de woorden
niet werden bewaarheid die Hij
tot onze vaderen had gespro-
ken, zeggende: Voor zoverre gij
mijn geboden niet onderhoudt,
zult gij niet voorspoedig zijn in
het land.

7 Daarom bezocht de Heer hen
met een zwaar oordeel; niette-

min spaarde Hij de rechtvaar-
digen, opdat zij niet zouden
omkomen; ja, Hij bevrijdde hen
uit de handen van hun vijanden.

8 En het geschiedde dat ik
de platen aan mijn broeder
Chemish overdroeg.

9 Nu schrijf ik, Chemish, het
weinige dat ik schrijf in hetzelf-
de boek als mijn broeder; want
zie, ik heb gezien dat hij het
laatste wat hij schreef, eigen-
handig schreef; en hij heeft het
geschreven op de dag dat hij ze
aan mij overdroeg. En op deze
wijze houden wij de kronieken
bij, want het is volgens de
geboden van onze vaderen. En
ik eindig.

10 Zie, ik, Abinadom, ben de
zoon van Chemish. Zie, het
geschiedde dat ik veel oorlog
en twist zag tussen mijn volk, de
Nephieten, en de Lamanieten;
en met mijn eigen zwaard heb
ik vele Lamanieten het leven
benomen ter verdediging van
mijn broeders.

11 En zie, de kroniek van dit
volk is gegraveerd op platen,
en die berust bij de koningen,
volgens de geslachten; en ik
weet van geen openbaring
dan hetgeen geschreven is, en
evenmin van profetie; daarom,
datgene wat voldoende is, is
geschreven. En ik eindig.

12 Zie, ik ben Amaleki, de
zoon van Abinadom. Zie, ik wil
u het een en ander zeggen over
Mosiah, die tot koning over het
land Zarahemla werd uitgeroe-
pen; want zie, de Heer waar-

[omni]
1 3a Jakob 1:1–4;

Jarom 1:15.
5a Jarom 1:9–10.
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schuwde hem dat hij uit het
land aNephi moest vluchten, en
allen die naar de stem des He-
ren wilden luisteren, moesten
eveneens met hem uit het land
bwegtrekken, de wildernis in —

13 en het geschiedde dat hij
deed zoals de Heer hem had
geboden. En zij trokken weg uit
het land de wildernis in, allen
die naar de stem des Heren
wilden luisteren; en zij werden
geleid door veel prediking en
profetieën. En zij werden voort-
durend door het woord Gods
gemaand; en zij werden door
de kracht van zijn arm door de
wildernis geleid, totdat zij in
het land kwamen dat het land
Zarahemla wordt genoemd.

14 En zij ontdekten een volk
dat het volk van aZarahemla
werd genoemd. Welnu, er was
grote bli jdschap onder het
volk van Zarahemla; en ook
Zarahemla verblijdde zich bui-
tengewoon omdat de Heer het
volk van Mosiah had gezonden
met de bplaten van koper, die
de kroniek der Joden bevatten.
15 Zie, het geschiedde dat

Mosiah ontdekte dat het avolk
van Zarahemla uit Jeruzalem
was gekomen in de tijd dat
bSedekia, de koning van Juda,
gevankelijk naar Babylon was
weggevoerd.
16 En zij trokken door de

wildernis en werden door de
hand des Heren over de grote

wateren gebracht naar het land
waar Mosiah hen ontdekte; en
zij hadden daar vanaf die tijd
gewoond.

17 En ten tijde dat Mosiah hen
ontdekte, waren zij buitenge-
woon talrijk geworden. Niette-
min hadden zij vele oorlogen
en ernstige twisten gehad, en
waren zij van tijd tot tijd door
het zwaard gevallen; en hun taal
was verbasterd; en zij hadden
geen akronieken meegebracht;
en zij loochenden het bestaan
van hun Schepper; en Mosiah,
noch het volk van Mosiah, kon
hen verstaan.

18 Het geschiedde echter dat
Mosiah hen in zijn taal liet on-
derwijzen. En het geschiedde,
nadat zij in de taal van Mosiah
waren onderwezen, dat Za-
rahemla volgens zijn geheugen
een geslachtsregister van zijn
vaderen vermeldde; en ze zijn
opgetekend, maar niet op deze
platen.

19 En het geschiedde dat het
volk van Zarahemla en dat van
Mosiah zich averenigden; en
bMosiah werd tot hun koning
uitgeroepen.

20 En het geschiedde in de
dagen van Mosiah dat hem een
grote steen werd gebracht met
graveersels erop; en hij aver-
taalde de graveersels door de
gave en macht Gods.

21 En zij maakten melding van
een zekere aCoriantumr en van

12a 2 Ne. 5:6–9.
b Jakob 3:4.

14a gs Zarahemla.
b 1 Ne. 3:3, 19–20;

5:10–22.

15a Mos. 25:2.
b Jer. 39:1–10;

Hel. 8:21.
17a Mos. 1:2–6.
19a Mos. 25:13.

b Omni 1:12.
20a Mos. 8:13–19.

gs Ziener.
21a Ether 12:1.

gs Coriantumr.
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de gesneuvelden van zijn volk.
En Coriantumr werd aangetrof-
fen door het volk van Zarahem-
la; en hij woonde negen manen
lang onder hen.
22 En er werden ook enkele

woorden gesproken over zijn
voorvaderen. En zijn eerste
ouders waren vertrokken vanaf
de atoren in de tijd dat de Heer
d e t a a l v a n h e t v o l k h a d
bverward; en de gestrengheid
des Heren was op hen gevallen
volgens zijn oordelen, die recht-
vaardig zijn; en hun cgebeente
lag verspreid in het noordelijke
land.

23 Zie, ik, Amaleki, ben gebo-
ren in de dagen van Mosiah; en
ik heb lang genoeg geleefd om
ooggetuige te zijn van zijn
dood; en aBenjamin, zijn zoon,
regeert in zijn plaats.

24 En zie, ik heb in de dagen
van koning Benjamin een ern-
stige oorlog en veel bloedver-
gieten tussen de Nephieten en
de Lamanieten gezien. Maar
zie, de Nephieten verkregen
veel overwicht op hen; ja, zozeer
dat koning Benjamin hen uit
het land Zarahemla verdreef.

25 En het geschiedde dat ik
oud begon te worden; en omdat
ik geen nageslacht heb en
weet dat koning aBenjamin een
rechtvaardig man is voor het
aangezicht des Heren, daarom
zal ik deze platen aan hem

boverdragen, alle mensen aan-
sporende om tot God, de Heilige
Israëls, te komen, en te geloven
in profetie en in openbaringen
en in de bediening van engelen
en in de gave van het spreken
in talen en in de gave van het
uitleggen van talen en in alle
dingen die cgoed zijn; want er
is niets dat goed is of het komt
van de Heer; en dat wat kwaad
is, komt van de duivel.

26 En nu, mijn geliefde broe-
ders, zou ik willen dat gij atot
Christus komt, die de Heilige
Israëls is, en deelhebt aan zijn
heil en de kracht van zijn ver-
lossing. Ja, komt tot Hem en
bbiedt Hem uw gehele ziel als
cofferande aan, en blijft dvasten
en bidden, en volhardt tot het
einde; en zowaar de Heer leeft,
zult gij worden gered.

27 En nu wil ik iets zeggen
over een zekere groep die op-
trok, de wildernis in, om terug
te keren naar het land Nephi;
want er was een groot aantal
dat ernaar verlangde hun erf-
land te bezitten.

28 Daarom trokken zij op, de
wildernis in. En daar hun leider
een sterk en machtig man was,
en een halsstarrig man, veroor-
zaakte hij twist onder hen; en
zij werden allen in de wildernis
agedood, op vijftig na, en zij
keerden weer terug naar het
land Zarahemla.

22a Ether 1:1–5.
b Gen. 11:6–9;

Mos. 28:17;
Ether 1:33.

c Mos. 8:8.
23a WvM. 1:3.
25a WvM. 1:17–18;

Mos. 29:13.
b WvM. 1:10.
c Alma 5:40;

Ether 4:12;
Mro. 7:15–17.

26a Jakob 1:7;
Alma 29:2;

Mro. 10:32.
b gs Offer, offerande,

offeren.
c 3 Ne. 9:20.
d gs Vasten.

28a Mos. 9:1–4.
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29 En het geschiedde dat zij
een aanzienlijk aantal anderen
meenamen en opnieuw de wil-
dernis introkken.

30 En ik, Amaleki, had een
broeder, die ook met hen is

meegegaan; en sindsdien heb
ik niets meer van hen gehoord.
En ik sta op het punt in mijn
graf af te dalen; en adeze platen
zijn vol. En ik houd op met
mijn spreken.

De Woorden van Mormon

Mormon maakt een samenvatting
van de grote platen van Nephi —
Hij voegt de kleine platen bij de
andere platen — Koning Benjamin
sticht vrede in het land. Ongeveer
385 v.C.

EN nu sta ik, aMormon, op
het punt de kroniek die ik

heb gemaakt te overhandigen
aan mijn zoon Moroni; zie, ik
ben ooggetuige geweest van na-
genoeg de algehele vernietiging
van mijn volk, de Nephieten.
2 En het is avele honderden ja-

ren na de komst van Christus dat
ik deze kronieken aan mijn zoon
overhandig; en ik veronderstel
dat hij ooggetuige zal zijn van de
algehele vernietiging van mijn
volk. Maar God geve dat hij hen
overleeft, opdat hij een weinig
zal kunnen schrijven over hen,
en een weinig over Christus,
opdat het hen op zekere dag
wellicht tot bvoordeel zal zijn.

3 En nu spreek ik een weinig
over hetgeen ik heb geschreven;

want toen ik een asamenvatting
had gemaakt van de bplaten
van Nephi tot aan de regering
van deze koning Benjamin, over
wie Amaleki heeft gesproken,
zocht ik onder de ckronieken
die mij waren overhandigd, en
ik vond deze platen, die dit
kleine verslag van de profeten
bevatten — vanaf Jakob tot
aan de regering van deze ko-
ning dBenjamin — en ook vele
van de woorden van Nephi.

4 En de dingen die op deze
platen staan, zijn mij aaange-
naam wegens de profetieën
over de komst van Christus; en
mijn vaderen wisten dat vele
ervan zijn vervuld; ja, en ik
weet ook dat alle dingen die tot
op deze dag over ons zijn ge-
profeteerd, zijn vervuld, en dat
alle dingen die verder gaan
dan deze dag, zekerlijk moeten
geschieden —

5 daarom heb ik adeze dingen
gekozen om daarmee mijn kro-
niek te voltooien, welke rest van

30a 1 Ne. 6:1–6.
[woorden van mormon]
1 1a 3 Ne. 5:9–12;

Mrm. 1:1–4; 8:1, 4–5.
gs Mormon,
Nephitisch profeet.

2a Mrm. 6:5–6.
b LV 3:16–20.

3a LV 10:44.
b LV 10:38–40.
c Mos. 1:6; Hel. 3:13–15;

Mrm. 4:23.

d Omni 1:23.
4a 1 Ne. 6:5.
5a i.e. de dingen die

hem aangenaam
waren, genoemd
in v. 4.
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mijn kroniek ik aan de bplaten
van Nephi zal ontlenen; en ik
kan nog geen chonderdste deel
van de dingen van mijn volk
opschrijven.

6 Maar zie, ik zal deze platen
nemen, die deze profetieën en
openbaringen bevatten, en ze
bij de rest van mijn kroniek
voegen, want ze zijn mij kost-
baar; en ik weet dat ze mijn
broeders kostbaar zullen zijn.

7 En ik doe dit met een awijs
oogmerk; want aldus wordt mij
ingefluisterd door de werkingen
van de Geest des Heren, die in
mij is. En nu, ik weet niet alle
dingen; maar de Heer bweet
wél alle dingen die komen zul-
len; daarom werkt Hij in mij,
zodat ik naar zijn wil handel.

8 En mijn agebed tot God
betreft mijn broeders, dat zij
opnieuw tot de kennis van
God, ja, van de verlossing door
Christus zullen komen; dat zij
opnieuw een baangenaam volk
zullen zijn.
9 En nu ga ik, Mormon, mijn

kroniek, die ik aan de platen
van Nephi ontleen, voltooien; en
ik maak die volgens de kennis
en het inzicht die God mij heeft
gegeven.

10 Welnu, het geschiedde,
nadat Amaleki deze platen aan
koning Benjamin had aover-
handigd, dat hij ze nam en bij
de bandere platen legde die kro-

nieken bevatten die van geslacht
op geslacht door de ckoningen
waren doorgegeven tot de
dagen van koning Benjamin.

11 En zij zijn vanaf koning
Benjamin van geslacht op ge-
slacht doorgegeven totdat ze in
amijn handen zijn gevallen. En
ik, Mormon, bid God dat zij
van nu af aan bewaard zullen
worden. En ik weet dat zij be-
waard zullen worden; want er
zijn grote dingen op geschreven,
waarnaar mijn volk en hun
broeders zullen worden bge-
oordeeld op die grote en laatste
dag, volgens het woord Gods
dat geschreven staat.

12 En nu, wat deze koning Ben-
jamin betreft — hij had enige
twisten onder zijn eigen volk.

13 En tevens geschiedde het
dat de legers der Lamanieten
uit het aland Nephi afdaalden
om tegen zijn volk te strijden.
Maar zie, koning Benjamin ver-
zamelde zijn legers en hij weer-
stond hen; en hij streed met de
kracht van zijn eigen arm, met
het bzwaard van Laban.
14 En in de kracht des Heren

streden zij tegen hun vijanden
totdat zij vele duizenden La-
manieten hadden gedood. En
het geschiedde dat zij tegen de
Lamanieten streden totdat zij
hen uit al hun erflanden had-
den verdreven.

15 En het geschiedde, nadat

5b 1 Ne. 9:2.
c 3 Ne. 5:8–11; 26:6–12.

7a 1 Ne. 9:5; 19:3;
LV 3:12–20;
10:1–19, 30–47.

b gs Alwetend.
8a 2 Ne. 33:3–4;

Enos 1:11–12.
b 2 Ne. 30:6.

10a Omni 1:25, 30.
b 1 Ne. 9:4.
c Jarom 1:14.

11a 3 Ne. 5:8–12;
Mrm. 1:1–5.

b 2 Ne. 25:18; 29:11;
33:11–15;
3 Ne. 27:23–27.

13a Omni 1:12.
b 1 Ne. 4:9; 2 Ne. 5:14;

Jakob 1:10;
Mos. 1:16; LV 17:1.



Woorden van Mormon 1:16–Mosiah 1:3 180

er valse achristussen waren
geweest, en hun de mond was
gesnoerd en zij overeenkomstig
hun misdaden waren gestraft;

16 en nadat er valse profeten
en valse predikers en leraren
onder het volk waren geweest
en zij allen overeenkomstig hun
misdaden waren gestraft; en
nadat er veel twist was geweest
en velen waren overgelopen
naar de Lamanieten, zie, toen
geschiedde het dat koning
Benjamin, met behulp van de
heilige aprofeten die zich onder
zijn volk bevonden —

17 want zie, koning Benjamin

was een aheilig man, en hij
regeerde over zi jn volk in
rechtvaardigheid; en er waren
vele heilige mannen in het land,
en zij verkondigden het woord
Gods met bkracht en met gezag;
en zij gebruikten veel cscherpe
taal wegens de halsstarrigheid
van het volk —

18 welnu, met behulp van
dezen, en door te arbeiden met
alle kracht van zijn lichaam
en het vermogen van zi jn
gehele ziel, en met behulp van
de profeten, vestigde koning
Benjamin opnieuw vrede in
het land.

Het boek Mosiah

HOOFDSTUK 1

Koning Benjamin leert zijn zonen
de taal en de profet ieën van
hun vaderen — Hun godsdienst
en beschaving zijn bewaard geble-
ven dankzij de kronieken die op
de verschillende platen zijn bijge-
houden — Mosiah wordt tot
koning gekozen; de kronieken en
andere zaken worden aan zijn hoe-
de toevertrouwd. Ongeveer 130–
124 v.C.

EN nu was er in het gehele
aland Zarahemla, onder al

het volk dat koning Benjamin
toebehoorde, geen twist meer,
zodat koning Benjamin voor de

rest van zijn dagen blijvende
vrede had.

2 En het geschiedde dat hij
drie zonen kreeg; en hij noemde
hun namen Mosiah en Helorum
en Helaman. En hij liet hen
aonderwijzen in de gehele btaal
van zijn vaderen, opdat zij
daardoor mannen met inzicht
zouden worden; en opdat zij
bekend zouden zijn met de pro-
fetieën die bij monde van hun
vaderen waren gesproken, die
hun door de hand des Heren
waren gegeven.

3 En hij onderwees hen ook
aangaande de kronieken die
op de platen van koper waren
gegraveerd, zeggende: Mijn

15a gs Antichrist.
16a Enos 1:22.
17a Alma 13:26.

b Alma 17:2–3.

c Mro. 9:4;
LV 121:41–43.

[mosiah]
1 1a Omni 1:13.

2a Mos. 4:14–15;
LV 68:25, 28.

b Mrm. 9:32.
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zonen, ik wil dat gij bedenkt
dat als deze aplaten, die deze
kronieken en geboden bevatten,
er niet waren geweest, wij in
bonwetendheid hadden moeten
blijven, zelfs in deze huidige
tijd, zonder kennis van de ver-
borgenheden Gods.
4 Want het zou voor onze

vader Lehi niet mogelijk zijn
geweest zich deze dingen te
herinneren om ze zijn kinderen
te leren, dan alleen met behulp
van deze platen; want daar hij
onderwezen was in de ataal der
Egyptenaren, kon hij deze gra-
veersels lezen en ze zijn kinde-
ren leren, waardoor zij ze hun
kinderen konden leren, en zo de
geboden Gods konden volbren-
gen, ja, tot op deze huidige tijd.
5 Ik zeg u, mijn zonen, dat

als deze dingen er niet waren
geweest, die zijn behoed en
abewaard door de hand Gods,
opdat wij zijn bverborgenheden
zouden clezen en begrijpen, en
zijn geboden altijd voor ogen
hebben, dan zouden zelfs onze
vaderen in ongeloof zijn ver-
kommerd, en wij zouden zoals
onze broeders, de Lamanieten,
zijn geweest, die niets van deze
dingen af weten, of ze zelfs niet
geloven wanneer ze hun wor-
den geleerd, wegens de dover-
leveringen van hun vaderen,
die niet juist zijn.

6 O mijn zonen, ik wil dat gij

bedenkt dat deze woorden waar
zijn, en ook dat deze kronieken
awaar zijn. En zie, ook de platen
van Nephi, die de kronieken en
de woorden van onze vaderen
bevatten vanaf het tijdstip waar-
op zij Jeruzalem verlieten tot
op heden, en ze zijn waar; en
wij kunnen ervan verzekerd zijn
omdat we ze voor onze ogen
hebben.

7 En nu mijn zonen, wil ik dat
gij eraan denkt ze zorgvuldig te
aonderzoeken, opdat gij daar-
mee uw voordeel zult doen; en
ik wil dat gij de geboden Gods
bonderhoudt, opdat gij cvoor-
spoedig zult zijn in het land,
volgens de dbeloften die de Heer
onze vaderen heeft gedaan.

8 En nog veel meer dingen leer-
de koning Benjamin zijn zonen,
die niet in dit boek staan.

9 En het geschiedde, nadat
koning Benjamin opgehouden
was zijn zonen te leren, dat hij
oud werd; en hij zag dat hij
zeer spoedig de weg van al het
aardse moest gaan; daarom
achtte hij het raadzaam het ko-
ninkrijk aan een van zijn zonen
over te dragen.

10 Daarom liet hij Mosiah bij
zich brengen; en dit zijn de
woorden die hij tot hem sprak,
zeggende: Mijn zoon, ik wil dat
gij een oproep laat uitgaan
door dit gehele land, onder dit
gehele volk, ofwel het avolk

3a gs Platen.
b Alma 37:8–9.

4a GJS 1:64.
5a gs Schriften,

Schriftuur—De
Schriften moeten
worden bewaard.

b gs Verborgenheden
van God.

c Deut. 6:6–8.
d Mos. 10:11–17.

6a 1 Ne. 1:3;
2 Ne. 33:10–11;
Mro. 10:27.

7a gs Schriften,
Schriftuur.

b Mos. 2:22;
Alma 50:20–22.

c Ps. 122:6; 1 Ne. 2:20.
d Alma 9:12–14.

10a Omni 1:14.
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van Zarahemla en het volk van
Mosiah die in het land wonen,
opdat zij tezamen zullen komen;
want de dag daarna zal ik dit,
mi jn volk, met mijn eigen
mond verkondigen dat gij over
dit volk de bkoning en heerser
zijt, die de Heer, onze God, ons
heeft gegeven.

11 En bovendien zal ik dit volk
een anaam geven, opdat het
daardoor uit alle volken die de
Here God uit het land Jeruzalem
heeft gebracht, zal worden
onderscheiden; en ik doe dat
omdat het als volk nauwgezet
is geweest in het onderhouden
van de geboden des Heren.
12 En ik geef hun een naam

die nooit zal worden uitgewist,
behalve door aovertreding.

13 Ja, en bovendien zeg ik u,
dat indien dit hoogst begun-
stigde volk des Heren tot aover-
treding vervalt en daardoor
een goddeloos en overspelig
volk wordt, dat de Heer hen
zal overgeven, waardoor zij
bzwak worden zoals hun broe-
ders; en Hij zal hen niet meer
cbewaren door zijn weergaloze
en wonderbare macht, zoals
Hij tot dusver onze vaderen
heeft bewaard.

14 Want ik zeg u dat indien
Hij zijn arm niet had uitgestrekt
om onze vaderen te bewaren, zij
de Lamanieten in handen waren
gevallen en het slachtoffer van
hun haat waren geworden.

15 En het geschiedde, nadat
koning Benjamin deze woorden
tot zijn zoon had beëindigd, dat
hij hem belastte met de zorg
voor alle aangelegenheden van
het koninkrijk.

16 En voorts belastte hij hem
ook met de zorg voor de kronie-
ken die op de aplaten van koper
waren gegraveerd, en ook voor
de platen van Nephi, en ook
voor het bzwaard van Laban en
voor de cbal of wegwijzer, die
onze vaderen door de wildernis
had geleid, die door de hand
des Heren was vervaardigd
opdat zij erdoor geleid zouden
worden, eenieder volgens de
aandacht en ijver die zij Hem
betoonden.

17 Daarom, omdat zij ontrouw
waren, waren zij niet voorspoe-
dig en vorderden zij niet op
hun reis, maar werden aterug-
gedreven, en haalden zich het
ongenoegen van God op de hals;
en daarom werden zij geslagen
met hongersnood en grote
rampspoed om hen ertoe op te
wekken hun plicht indachtig
te zijn.

18 En nu geschiedde het dat
Mosiah heenging en deed zoals
zijn vader hem had geboden
en alle mensen, die in het land
Zarahemla woonden, opriep om
tezamen te komen en op te gaan
naar de tempel om de woorden
te horen die zijn vader tot hen
zou spreken.

10b Mos. 2:30.
11a Mos. 5:8–12.
12a gs Zonde.
13a Hebr. 6:4–6.

b Hel. 4:24–26.
c LV 103:8–10.

16a Mos. 1:3.
b 1 Ne. 4:8–19;

WvM. 1:13;
LV 17:1.

c 1 Ne. 16:10.
17a 1 Ne. 18:12–13.
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HOOFDSTUK 2

Koning Benjamin spreekt zijn volk
toe — Hij vertelt over de billijk-
heid, de rechtvaardigheid en de
geestelijke aard van zijn regering
— Hij geeft hun de raad hun he-
melse Koning te dienen — Zij die
tegen God in opstand komen, zullen
smart als een onuitblusbaar vuur
lijden. Ongeveer 124 v.C.

En het geschiedde, nadat Mosi-
ah had gedaan zoals zijn vader
hem had geboden en een oproep
in het gehele land had laten uit-
gaan, dat het volk in het gehele
land tezamen kwam om op te
gaan naar de tempel en de
woorden te horen die koning
Benjamin tot hen zou spreken.
2 En er waren er velen, zelfs

zovelen, dat zij ze niet telden;
want zij hadden zich buiten-
gewoon vermenigvuldigd en
waren talrijk geworden in het
land.
3 En zij namen ook van de

aeerstelingen van hun kudden
mee om bofferanden en cbrand-
offers te offeren dvolgens de
wet van Mozes;
4 en ook om dank te brengen

aan de Heer, hun God, die hen
uit het land Jeruzalem had ge-
bracht, en die hen uit de handen
van hun vijanden had bevrijd,
en rechtvaardige mannen had
aaangesteld om hun bleraren
te zijn, en eveneens een recht-

vaardig man om hun koning te
zijn, die vrede had gevestigd in
het cland Zarahemla, en die hun
had geleerd de geboden Gods
te donderhouden, opdat zij zich
zouden verblijden en vervuld
zouden zijn met eliefde jegens
God en alle mensen.

5 En het geschiedde, toen zij
bij de tempel kwamen, dat zij
hun tenten rondom opsloegen,
iedere man volgens zijn agezin,
bestaande uit zijn vrouw, en zijn
zonen, en zijn dochters, en hun
zonen, en hun dochters, van de
oudsten tot de jongsten, alle ge-
zinnen van elkaar gescheiden.

6 En zij sloegen hun tenten
op rondom de tempel, iedere
man met de ingang van zijn
atent naar de tempel toe ge-
keerd, zodat zij in hun tent
konden blijven en de woorden
horen die koning Benjamin tot
hen zou spreken;

7 want de menigte was zo
groot, dat koning Benjamin hen
niet allen binnen de muren van
de tempel kon leren, daarom liet
hij een toren bouwen, opdat
daardoor zijn volk de woorden
kon horen die hij tot hen zou
spreken.

8 En het geschiedde dat hij tot
zijn volk begon te spreken vanaf
de toren; en omdat de menigte
zo groot was, konden niet allen
zijn woorden horen; daarom
liet hij de woorden die hij sprak
opschrijven en rondbrengen

2 3a Gen. 4:4.
b gs Offer, offerande,

offeren.
c 1 Ne. 5:9.
d 2 Ne. 25:24;

Alma 30:3; 34:13–14.
4a gs Roepen, roeping,

door God geroepen.
b Mos. 18:18–22.

gs Leraar, leren.

c Omni 1:12–15.
d Joh. 15:10.
e gs Liefde.

5a gs Gezin.
6a Ex. 33:8–10.



Mosiah 2:9–17 184

onder hen die niet binnen het
bereik van zijn stem waren, op-
dat ook zij zijn woorden zouden
ontvangen.
9 En dit zijn de woorden die

hij asprak en liet opschrijven,
zeggende: Mijn broeders, gij
allen die zijt bijeengekomen, gij
die mijn woorden kunt horen die
ik u vandaag zal zeggen; want
ik heb u niet geboden hierheen
te komen om blichtvaardig om
te gaan met de woorden die ik
zal spreken, maar om naar mij te
cluisteren, en uw oren te openen
opdat gij zult horen, en uw dhart
opdat gij zult begrijpen, en uw
egeest opdat de fverborgenhe-
den Gods aan uw oog zullen
worden ontvouwd.

10 Ik heb u niet geboden
hierheen te komen om mij te
avrezen of om te denken dat ik
uit mijzelf meer ben dan een
sterfelijk mens.
11 Integendeel, ik ben net

als gij, onderhevig aan allerlei
gebreken van lichaam en geest;
niettemin ben ik door dit volk
gekozen en door mijn vader
gewijd, en de hand des Heren
heeft toegestaan dat ik heerser
en koning over dit volk was; en
ik ben door zijn weergaloze
macht behouden en bewaard
om u te dienen met alle macht,
verstand en kracht die de Heer
mij heeft gegeven.

12 Ik zeg u dat hoewel mij is
toegestaan mijn dagen in uw
dienst door te brengen, zelfs

tot deze tijd toe, ik agoud noch
zilver, noch enigerlei rijkdom
van u heb verlangd;

13 evenmin heb ik toegestaan
dat gij in kerkers werdt opge-
sloten, noch dat gij elkaar tot
slaven zoudt maken, noch dat
gij zoudt moorden, of plunde-
ren, of stelen, of overspel ple-
gen; ja, ik heb u niet toegestaan
enigerlei kwaad te bedrijven,
maar ik heb u geleerd de gebo-
den des Heren te onderhouden
in alle dingen die Hij u heeft
geboden —

14 en ik heb zelfs met mijn
eigen handen agewerkt om u te
kunnen dienen, en opdat gij niet
onder belastingen gebukt ging,
en opdat u niets werd opgelegd
dat zwaar te dragen was — en
van al die dingen waarover ik
heb gesproken, zijt gij heden
zelf getuige.

15 Nochtans, mijn broeders,
heb ik die dingen niet gedaan
om te kunnen roemen, evenmin
vertel ik u die dingen om u
daarmee te beschuldigen; inte-
gendeel, ik vertel u die dingen
opdat gij zult weten dat ik mij
heden met een zuiver ageweten
tegenover God kan verant-
woorden.

16 Zie, ik zeg u dat hoewel ik
u heb gezegd mijn dagen in uw
dienst te hebben doorgebracht,
ik niet wens te roemen, want ik
ben louter in dienst van God
geweest.

17 En zie, ik vertel u deze

9a Mos. 8:3.
b LV 6:12.
c gs Luisteren.
d Mos. 12:27;

3 Ne. 19:33.
e gs Verstand.
f gs Verborgenheden

van God.

10a gs Vrees.
12a Hand. 20:33–34.
14a 1 Kor. 9:18.
15a gs Geweten.



185 Mosiah 2:18–26

dingen opdat gij awijsheid zult
leren; opdat gij zult leren dat
wanneer gij in bdienst van uw
cmedemensen zijt, gij louter in
dienst van uw God zijt.
18 Zie, gij hebt mij uw koning

genoemd; en als ik, die gij uw
koning noemt, arbeid om u te
adienen, behoort gij dan niet te
arbeiden om elkaar te dienen?
19 En zie ook, indien ik — die

gij uw koning noemt, die zijn
dagen in uw dienst heeft door-
gebracht en toch in dienst
van God is geweest — enige
dank van u verdien, o, hoezeer
behoort gij dan uw hemelse
Koning te adanken!

20 Ik zeg u, mijn broeders, dat
indien gij alle dank en alof die
uw gehele ziel vermag te bezit-
ten, zoudt betuigen aan die
bGod die u heeft geschapen, en
u heeft behouden en bewaard,
en u blijdschap heeft gegeven
en heeft toegestaan dat gij in
vrede met elkaar leeft —
21 ik zeg u dat indien gij Hem

zoudt dienen die u vanaf het
begin heeft geschapen, en u
van dag tot dag bewaart door u
adem te verlenen om te kunnen
leven en bewegen en handelen
naar eigen abelieven, en u zelfs
van het ene moment op het
andere onderhoudt — ik zeg u,
zelfs indien gij Hem met uw

gehele ziel zoudt dienen, dan
nog zoudt gij bonnutte dienst-
knechten zijn.

22 En zie, alles wat Hij van u
verlangt, is zijn ageboden te
bonderhouden; en Hij heeft u
beloofd dat indien gij zi jn
geboden onderhoudt, gij voor-
spoedig zult zijn in het land;
en Hij cwijkt nimmer af van
hetgeen Hij heeft gezegd; indien
gij dus zijn geboden donder-
houdt, zegent Hij u en maakt
Hij u voorspoedig.

23 En nu, in de eerste plaats
heeft Hij u geschapen en u uw
leven geschonken, waarvoor gij
bij Hem in de schuld staat.

24 En ten tweede verlangt Hij
dat gij doet zoals Hij u heeft
geboden; waarvoor Hij u, in-
dien gij het doet, onmiddellijk
azegent; en dus heeft Hij u
betaald. En gij staat nog steeds
bij Hem in de schuld, zowel nu,
als voor eeuwig en altijd; wat
hebt gij dan om op te roemen?

25 En nu vraag ik: kunt gij iets
voor uzelf aanvoeren? Ik ant-
woord u: neen. Gij kunt niet
zeggen dat gij zelfs maar zoveel
zijt als het stof der aarde; toch
zijt gij uit het astof der aarde bge-
schapen; maar zie, het behoort
Hem toe die u heeft geschapen.

26 En ik, zelfs ik, die gij uw
koning noemt, ben niets beter

17a gs Wijsheid.
b Matt. 25:40;

Jakobus 1:27;
LV 42:29–31.
gs Dienstbetoon.

c gs Broeder; Zuster.
18a Matt. 20:26–27.
19a gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,

dankzegging.
20a 1 Ne. 18:16.

b gs God, Godheid.
21a gs Keuzevrijheid.

b Luc. 17:7–10.
22a gs Geboden van

God.
b Lev. 25:18–19;

2 Ne. 1:9.

c LV 3:1–2.
d LV 14:7; 58:2–3.

24a gs Zegen, zegenen,
zegening.

25a Gen. 3:19;
Jakob 2:21.

b gs Scheppen,
schepping.
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dan gij, want ook ik besta uit
stof. En gij ziet dat ik oud ben
en op het punt sta dit sterfelijk
lichaam aan zijn moeder aarde
af te staan.
27 Welnu, zoals ik u heb

gezegd, ik heb u gediend en ik
heb met een zuiver geweten
voor het aangezicht van God
agewandeld; zo heb ik u dan
heden bijeen laten komen, opdat
ik schuldeloos word bevonden
en uw bbloed niet over mij komt
wanneer ik voor God sta om te
worden geoordeeld naar het-
geen Hij mij aangaande u heeft
geboden.

28 Ik zeg u dat ik u bijeen heb
laten komen om mijn klederen
van uw bloed te kunnen areini-
gen, op dit moment dat ik op
het punt sta in mijn graf af te
dalen, opdat ik in vrede heen zal
gaan en mijn onsterfelijke bgeest
zich bij de ckoren daarboven zal
voegen om een rechtvaardig
God lof toe te zingen.

29 En voorts zeg ik u dat ik u
bijeen heb laten komen om u te
verkondigen dat ik niet langer
uw leraar kan zijn, noch uw
koning;

30 want zelfs nu beeft mijn ge-
hele lichaam ten zeerste terwijl
ik tracht u toe te spreken; maar
de Here God steunt mij en heeft
mij toegestaan tot u te spreken,
en mij geboden u heden te ver-
kondigen dat mijn zoon Mosiah
koning en heerser over u is.

31 En nu, mijn broeders, ik wil
dat gij handelt zoals gij tot dus-

ver hebt gedaan. Zoals gij mijn
geboden hebt onderhouden, en
ook de geboden van mijn vader,
en voorspoedig zijt geweest, en
ervoor behoed zijt uw vijanden
in handen te vallen, zo ook zult
gij, indien gij de geboden van
mijn zoon onderhoudt — of-
wel de geboden Gods, die u
zullen worden overgebracht
door hem — voorspoedig zijn
in het land, en zullen uw vijan-
den geen macht over u hebben.

32 Maar, o mijn volk, pas op
dat er geen atwisten onder u
ontstaan, en het u belieft de
boze geest te gehoorzamen, over
wie mijn vader Mosiah heeft
gesproken.

33 Want zie, er is een wee
uitgesproken over hem wie het
belieft die geest te gehoorza-
men; want indien het hem
belieft die te gehoorzamen, en
hij in zijn zonden blijft en erin
sterft, drinkt hij tot averdoeme-
nis van zijn eigen ziel; want hij
ontvangt als loon een beeuwig-
durende straf, daar hij tegen
zijn eigen weten in de wet
Gods heeft overtreden.

34 Ik zeg u dat er niemand
onder u is, uw kleine kinderen
uitgezonderd, wie deze dingen
niet zijn geleerd, die niet weet
dat gij voor eeuwig bij uw he-
melse Vader in de schuld staat
om Hem alles te geven wat gij
hebt en zijt; en wie ook niet is
geleerd inzake de kronieken met
de profetieën die de heilige pro-
feten hebben gesproken, zelfs

27a gs Wandelen,
wandelen met God.

b Jakob 1:19.

28a Jakob 2:2.
b gs Geest.
c Mrm. 7:7.

32a 3 Ne. 11:29–30.
33a gs Verdoemenis.

b LV 19:6, 10–12.
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tot op het tijdstip waarop onze
vader Lehi Jeruzalem verliet;
35 en eveneens inzake alles wat

onze vaderen tot nu toe hebben
gesproken. En zie, ook hebben
zij datgene gesproken wat de
Heer hun had geboden; daar-
om zijn zij juist en waar.

36 En nu zeg ik u, mijn broe-
ders, dat indien gij, na al deze
dingen te hebben geweten en
erin te zijn onderwezen, over-
treedt en handelt in tegenstel-
ling tot hetgeen gesproken is,
zodat gij u aan de Geest des
Heren onttrekt, waardoor deze
in u geen plaats kan vinden om
u op de paden der wijsheid te
leiden, opdat gij zult worden
gezegend, voorspoedig gemaakt
en bewaard —
37 ik zeg u dat de mens die dat

doet, in openlijke aopstand komt
tegen God; daarom belieft het
hem de boze geest te gehoorza-
men en wordt hij een vijand
van alle gerechtigheid; daarom
heeft de Heer geen plaats in
hem, want Hij woont niet in
bonheilige tempels.

38 Daarom, indien die mens
zich niet abekeert, maar een
vijand van God blijft en als zo-
danig sterft, schudden de eisen
der goddelijke bgerechtigheid
zijn onsterfelijke ziel wakker
tot een levendig besef van zijn
eigen cschuld, hetgeen hem doet

terugdeinzen voor de tegen-
woordigheid des Heren en zijn
boezem vervult van schuld en
pijn en smart, hetgeen als een
onuitblusbaar vuur is, waarvan
de vlam voor eeuwig en altijd
opstijgt.

39 En nu zeg ik u dat de abarm-
hartigheid geen aanspraak kan
maken op die mens; daarom is
het zijn uiteindelijke lot een
nimmer eindigende kwelling
te ondergaan.

40 O, al gij oude mannen, en
ook gij, jonge mannen, en gij,
kleine kinderen die mijn woor-
den kunnen begrijpen — want
ik heb duidelijk tot u gespro-
ken, opdat gij zoudt kunnen
begrijpen — ik bid dat gij u
abewust zult worden van de
vreselijke toestand van hen die
tot overtreding zijn vervallen.

41 En voorts wil ik dat gij
nadenkt over de gezegende en
agelukkige toestand van hen
die de geboden Gods onder-
houden. Want zie, zij worden
bgezegend in alle dingen, zowel
stoffelijke als geestelijke; en
indien zij cgetrouw volharden
tot het einde, worden zij in de
dhemel ontvangen, waardoor zij
bij God kunnen wonen in een
staat van nimmer eindigend
geluk. O bedenkt, bedenkt dat
deze dingen waar zijn, want de
Here God heeft het gesproken.

37a Mos. 3:12;
Hel. 8:24–25.
gs Opstand.

b Alma 7:21.
38a gs Bekeren (zich),

bekering.

b gs Gerechtigheid.
c gs Schuld.

39a Alma 34:8–9, 15–16.
gs Barmhartig,
barmhartigheid.

40a Alma 5:18.

41a 4 Ne. 1:15–18.
gs Vreugde.

b gs Zegen, zegenen,
zegening.

c LV 6:13.
d gs Hemel.
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HOOFDSTUK 3

Koning Benjamin zet zijn toespraak
voort — De almachtige Heer zal
onder de mensen dienen in een
tabernakel van leem — Er zal
bloed uit iedere porie komen wan-
neer Hij de zonden van de wereld
verzoent — Zijn naam is de enige
die redding brengt — Door de
verzoening kan men de natuurlij-
ke mens afleggen en een heilige
worden — De kwelling van de
goddelozen zal als een poel van
vuur en zwavel zijn. Ongeveer
124 v.C.

En voorts, mijn broeders, wil ik
uw aandacht vragen, want ik
heb u nog meer te zeggen; want
zie, ik heb u dingen te vertellen
over hetgeen komen zal.
2 En de dingen die ik u zal

vertellen, zijn mij bekendge-
maakt door een aengel Gods.
En hij zeide tot mij: Ontwaak; en
ik ontwaakte, en zie, hij stond
voor mij.

3 En hij zeide tot mij: Ontwaak
en hoor de woorden die ik u
ga zeggen; want zie, ik ben
gekomen om u de ablijde tij-
dingen van grote vreugde te
verkondigen.
4 Want de Heer heeft uw ge-

beden gehoord en uw gerech-
tigheid geoordeeld en heeft mij
gezonden om u te verkondigen

dat gij u moogt verheugen; en
dat gij uw volk moogt verkondi-
gen, opdat ook zij met vreugde
vervuld zullen zijn.

5 Want zie, de tijd komt en is
niet veraf, dat de aalmachtige
Heer die regeert, die van alle
eeuwigheid tot alle eeuwigheid
was en is, met macht uit de
hemel zal neerdalen onder de
mensenkinderen en in een bta-
bernakel van leem zal wonen
en onder de mensen zal uit-
gaan en machtige cwonderen
verrichten — zoals de zieken
genezen, de doden opwekken,
de lammen doen lopen, de
blinden hun gezicht geven en
de doven doen horen en allerlei
kwalen genezen.

6 En Hij zal aduivels uitwer-
pen, ofwel de boze geesten die
in het hart der mensenkinderen
wonen.

7 En zie, Hij zal averzoekingen
ondergaan, en lichamelijke pijn,
bhonger, dorst en vermoeidheid,
ja, meer dan de mens cverdra-
gen kan zonder eraan te sterven;
want zie, er komt dbloed uit
iedere porie, zo groot zal zijn
esmart zijn wegens de godde-
loosheid en gruwelen van zijn
volk.

8 En Hij zal aJezus Christus
heten, de bZoon van God, de
cVader van hemel en aarde, de
Schepper aller dingen vanaf

3 2a gs Engelen.
3a Luc. 2:10–11.
5a gs Jehova.

b Mos. 7:27;
Alma 7:9–13.

c Matt. 4:23–24;
Hand. 2:22;

1 Ne. 11:31.
gs Wonder.

6a Marc. 1:32–34.
7a gs Verzoeken,

verzoeking.
b Matt. 4:1–2.
c LV 19:15–18.

d Luc. 22:44.
e Jes. 53:4–5.

8a gs God, Godheid—
God de Zoon.

b Alma 7:10.
c Hel. 14:12;

3 Ne. 9:15.
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het begin; en zijn dmoeder zal
eMaria heten.
9 En zie, Hij komt tot de zij-

nen, opdat de mensenkinderen
aredding ten deel valt, ja, door
bgeloof in zijn naam; en zelfs na
dit alles zullen ze Hem voor
een mens houden en zeggen
dat Hij van een cduivel bezeten
is, en zij zullen Hem dgeselen,
en Hem ekruisigen.

10 En op de aderde dag zal
Hij bopstaan uit de doden; en
zie, Hij staat om de wereld te
crichten; en zie, al deze dingen
geschieden opdat er een recht-
vaardig oordeel over de men-
senkinderen kan komen.
11 Want zie, en zijn abloed

bverzoent ook de zonden van
hen die wegens de overtreding
van Adam zijn cgevallen, die
zijn gestorven zonder de wil
van God aangaande hen te
kennen, of die donwetend heb-
ben gezondigd.

12 Maar wee, wee hem die
weet dat hij aopstaat tegen
God! Want zo iemand zal geen
redding ten deel vallen, tenzij
door bekering en geloof in de
bHeer Jezus Christus.

13 En de Here God heeft zijn
heilige profeten onder alle men-

senkinderen gezonden om deze
dingen bekend te maken aan
alle geslacht, natie en taal, opdat
daardoor wie ook geloven dat
Christus zal komen, avergeving
van hun zonden kunnen ont-
vangen en zich met buitenge-
woon grote vreugde verheugen,
balsof Hij reeds onder hen was
gekomen.

14 Niettemin zag de Here God
dat zijn volk een halsstarrig volk
was, en Hij gaf hun een wet,
namelijk de awet van Mozes.

15 En Hij toonde hun vele
tekenen en wonderen en azin-
nebeelden en afschaduwingen
aangaande zijn komst; en ook
heilige profeten spraken tot hen
over zijn komst; en toch verstok-
ten zij hun hart en begrepen
niet dat de bwet van Mozes niets
baat, tenzij door de verzoening
door zijn bloed.

16 En zelfs als het mogelijk
was dat kleine akinderen kon-
den zondigen, zouden zij niet
kunnen worden gered; maar ik
zeg u dat zij bgezegend zijn;
want zie, zoals zij in Adam —
of van nature — vallen, zo ver-
zoent het bloed van Christus
hun zonden.

17 En voorts zeg ik u dat er

8d Matt. 1:16;
1 Ne. 11:14–21.

e gs Maria, moeder
van Jezus.

9a gs Heil.
b gs Geloof, geloven.
c Joh. 8:48.
d Marc. 15:15.
e Luc. 18:33;

1 Ne. 19:10;
2 Ne. 10:3.
gs Kruisiging.

10a Matt. 16:21;

2 Ne. 25:13;
Hel. 14:20–27.

b gs Opstanding.
c gs Oordeel, oordelen.

11a gs Bloed.
b gs Verzoenen,

verzoening.
c gs Val van Adam

en Eva.
d 2 Ne. 9:25–26.

12a Mos. 2:36–38;
Hel. 8:25.
gs Opstand.

b gs Heer.
13a gs Vergeving van

zonden.
b 2 Ne. 25:24–27;

Jarom 1:11.
14a gs Wet van Mozes.
15a gs Jezus Christus—

Zinnebeelden of
symbolen van
Christus.

b Mos. 13:27–32.
16a gs Kind, kinderen.

b Mro. 8:8–9.
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ageen andere naam, noch enige
andere weg of middel, zal wor-
den gegeven waardoor bredding
tot de mensenkinderen kan
komen, dan alleen in en door
de naam van cChristus, de
almachtige Heer.

18 Want zie, Hij oordeelt, en
zijn oordeel is rechtvaardig; en
het jonge kind dat in zi jn
kinderjaren sterft, gaat niet
verloren; maar de mensen
drinken tot de verdoemenis
van hun eigen ziel, tenzij zij
zich verootmoedigen en als
kleine kinderen aworden, en
geloven dat de redding was, en
is, en zal zijn in en door het
bzoenbloed van Christus, de al-
machtige Heer.
19 Want de anatuurlijke mens

is een vijand van God, en is dat
vanaf de bval van Adam ge-
weest, en zal dat voor eeuwig
en altijd zijn, tenzij hij zich
covergeeft aan de ingevingen
van de Heilige dGeest en de
natuurlijke mens aflegt en een
eheilige wordt door de verzoe-
ning van Christus, de Heer, en
wordt als een fkind: onderwor-
pen, zachtmoedig, ootmoedig,
geduldig, vol liefde, gewillig
zich te onderwerpen aan alles
wat de Heer goeddunkt hem op
te leggen, ja, zoals een kind zich
aan zijn vader onderwerpt.

20 En voorts zeg ik u dat de
tijd komt dat de akennis van
een Redder zich zal verbreiden
onder balle natie, geslacht, taal
en volk.

21 En zie, wanneer die tijd
komt, zal niemand aschuldeloos
voor het aangezicht van God
worden bevonden, kleine kin-
deren uitgezonderd, dan alleen
door bekering en geloof in de
Here God, de Almachtige.

22 En in die tijd, wanneer gij
uw volk de dingen zult hebben
geleerd die de Heer, uw God, u
heeft geboden, ja, dan wordt
het in de ogen van God niet
langer schuldeloos bevonden,
dan alleen volgens de woorden
die ik tot u heb gesproken.

23 En nu heb ik de woorden
gesproken die de Here God mij
heeft geboden.

24 En aldus zegt de Heer: Zij
zullen op de dag des oordeels
als een helder getuigenis tegen
dit volk staan; daarnaar zullen
zij worden geoordeeld, ieder
mens naar zijn werken, hetzij
die goed, hetzij die kwaad zijn.

25 En indien zij kwaad zijn,
worden zij overgeleverd aan
een vreselijke abeschouwing van
hun eigen schuld en gruwelen,
wat hen doet terugdeinzen voor
de tegenwoordigheid des Heren
tot een staat van bellende en

17a Hand. 4:10–12;
2 Ne. 31:21.

b gs Heil.
c gs Jezus Christus—

De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.

18a Matt. 18:3.
b Mos. 4:2; Hel. 5:9.

19a 1 Kor. 2:11–14;
Mos. 16:2–3.
gs Natuurlijke mens.

b gs Val van Adam
en Eva.

c 2 Kron. 30:8.
d Mro. 10:4–5.

gs Heilige Geest.
e gs Heilige.

f 3 Ne. 9:22.
20a LV 3:16.

b gs Zendingswerk.
21a gs Verantwoordelijk,

verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

25a Alma 5:18; 12:14–15.
b Mrm. 8:38.
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eindeloze kwelling, waaruit zij
niet meer kunnen terugkeren;
daarom hebben zij tot ver-
doemenis van hun eigen ziel
gedronken.
26 Daarom hebben zij uit de

beker van de verbolgenheid
Gods gedronken, waarvan de
gerechtigheid hun evenmin kon
vrijwaren als zij kon ontkennen
dat aAdam zou vallen omdat
hij van de verboden bvrucht
had genomen; daarom kon de
cbarmhartigheid nimmermeer
aanspraak op hen maken.
27 En hun akwelling is als een

bpoel van vuur en zwavel, waar-
van de vlammen onuitblusbaar
zijn, en waarvan de rook voor
eeuwig en altijd opstijgt. Aldus
heeft de Heer mij geboden.
Amen.

HOOFDSTUK 4

Koning Benjamin zet zijn toespraak
voort — Redding komt dankzij de
verzoening — Geloof in God om
gered te worden — Behoud verge-
ving van uw zonden door getrouw-
heid — Geef van uw middelen aan
de armen — Doe alles in wijsheid
en ordelijkheid. Ongeveer 124 v.C.

En nu geschiedde het, toen
koning Benjamin de woorden
had beëindigd die de engel des
Heren hem had overgebracht,

dat hij zijn blik in het rond
wierp op de menigte, en zie, zij
waren ter aarde gevallen, want
de avreze des Heren was over
hen gekomen.

2 En zij hadden zichzelf gezien
in hun eigen avleselijke staat,
nog bminder dan het stof der
aarde. En allen riepen zij met
één stem, zeggende: O wees
barmhartig en laat het czoen-
bloed van Christus gelden, op-
dat wij vergeving van onze
zonden zullen ontvangen en
ons hart gereinigd wordt; want
wij geloven in Jezus Christus,
de Zoon van God, die hemel
en aarde, en alle dingen, heeft
dgeschapen; die onder de men-
senkinderen zal neerdalen.

3 En het geschiedde, nadat zij
deze woorden hadden gespro-
ken, dat de Geest des Heren op
hen kwam en zij met vreugde
waren vervuld, omdat zij aver-
geving van hun zonden hadden
ontvangen en bgemoedsrust
hadden dankzij het grote cgeloof
dat zij hadden in Jezus Chris-
tus, die komen zou, volgens de
woorden die koning Benjamin
tot hen had gesproken.

4 En koning Benjamin opende
wederom zijn mond en begon
hen toe te spreken, zeggende:
Mijn vrienden en mijn broeders,
mijn verwanten en mijn volk, ik
wil nogmaals uw aandacht vra-
gen, opdat gij de rest van mijn

26a Mrm. 9:12.
b Gen. 3:1–12;

2 Ne. 2:15–19;
Alma 12:21–23.

c gs Barmhartig,
barmhartigheid.

27a gs Schuld.

b 2 Ne. 9:16;
Jakob 6:10;
LV 76:36.

4 1a gs Vrees.
2a gs Vleselijk.

b Hel. 12:7–8.
c Mos. 3:18;

Hel. 5:9.
d gs Scheppen,

schepping.
3a gs Vergeving van

zonden.
b gs Geweten.
c gs Geloof, geloven.
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woorden die ik tot u zal spre-
ken, zult horen en begrijpen.
5 Want zie, als de kennis van

de goedheid aGods u op dit
tijdstip heeft wakker geschud
tot een besef van uw nietigheid
en uw waardeloze en gevallen
staat —
6 ik zeg u, als gij akennis hebt

verkregen van de goedheid
Gods, en van zijn weergaloze
macht, en zijn wijsheid, en zijn
geduld, en zijn lankmoedigheid
jegens de mensenkinderen; en
ook van de bverzoening die
sedert de cgrondlegging der we-
reld is bereid, opdat daardoor
redding diegene ten deel valt
die zijn dvertrouwen in de Heer
stelt en nauwgezet is in het on-
derhouden van zijn geboden
en in het geloof volhardt, ja, tot
het einde van zijn leven, ik be-
doel het leven van het sterfelijk
lichaam —

7 ik zeg dat hij het is die red-
ding ontvangt door de verzoe-
ning die sedert de grondlegging
der wereld is bereid voor alle
mensen die er ooit sedert de
aval van Adam zijn geweest, of
er nu zijn, of er ooit zullen zijn,
tot aan het einde der wereld.
8 En langs deze weg wordt

redding verkregen. En er is
ageen andere redding dan deze
waarover gesproken is; en er

zijn geen andere voorwaarden
waarop de mens kan worden
gered dan de voorwaarden die
ik u heb genoemd.

9 Gelooft in God; gelooft dat
Hij bestaat, en dat Hij alle din-
gen heeft geschapen, zowel in
de hemel als op aarde; gelooft
dat Hij alle awijsheid en alle
macht bezit, zowel in de hemel
als op aarde; gelooft dat de
mens niet alle dingen bdoor-
grondt die de Heer kan door-
gronden.

10 En voorts, gelooft dat gij u
moet abekeren van uw zonden,
en ze moet verzaken, en u voor
het aangezicht van God moet
verootmoedigen; en vraagt Hem
in alle oprechtheid van hart u te
willen bvergeven; en nu, indien
gij al die dingen cgelooft, ziet
toe dat gij ze ddoet.
11 En voorts zeg ik u, zoals

ik eerder heb gezegd: daar gij
tot de kennis van de heerlijk-
heid Gods zijt gekomen, ofwel,
daar gij zijn goedheid hebt er-
varen en van zijn liefde hebt
ageproefd en bvergeving van
uw zonden hebt ontvangen,
hetgeen zulk een buitenge-
woon grote vreugde in uw ziel
teweegbrengt, zo wil ik dat
gij de grootheid Gods, en uw
eigen c nie t ighe id , en z i jn
dgoedheid en lankmoedigheid

5a Moz. 1:10.
6a gs God, Godheid.

b gs Verzoenen,
verzoening.

c Mos. 15:19.
d Ps. 36:7;

2 Ne. 22:2;
Hel. 12:1.
gs Vertrouwen.

7a gs Val van Adam
en Eva.

8a Hand. 4:12;
2 Ne. 31:21; Mos. 3:17.

9a Rom. 11:33–34;
Jakob 4:8–13.

b Jes. 55:9.
10a gs Bekeren (zich),

bekering.

b LV 61:2.
c Matt. 7:24–27.
d 2 Ne. 31:19–21.

11a Alma 36:24–26.
b gs Vergeving van

zonden.
c Moz. 1:10.
d Ex. 34:6;

Mro. 8:3.
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jegens u, onwaardige schepsels,
gedenkt en altijd indachtig blijft,
en u verootmoedigt, ja, in de
diepste eootmoed, de naam des
Heren dagelijks faanroepende
en standvastig zijnde in het ge-
loof in datgene wat zal komen,
wat door de mond van de engel
werd gesproken.
12 En zie, ik zeg u dat indien

gij dat doet, gij u altijd zult
verblijden en met de aliefde
Gods vervuld zult zijn, en altijd
vergeving van uw zonden zult
bbehouden; en gij zult toenemen
in de kennis der heerlijkheid
van Hem die u heeft gescha-
pen, ofwel in de kennis van
hetgeen juist en waar is.
13 En gij zult geen lust hebben

om elkaar kwaad te doen, maar
om avredig te leven, en om
ieder mens te geven wat hem
toekomt.

14 En gij zult niet dulden
dat uw akinderen honger lijden
of naakt gaan; evenmin zult
gij dulden dat zij de wetten
Gods overtreden, en met elkaar
bvechten en twisten en de dui-
vel dienen, die de meester der
zonde is, ofwel de boze geest
over wie onze vaderen hebben
gesproken, die een vijand van
alle gerechtigheid is.
15 Maar gij zult hun in de

wegen van waarheid en ernst
aleren bwandelen; gij zult hun

leren elkaar clief te hebben en
elkaar te dienen.

16 En ook zult gij zelf hun te
ahulp komen die uw hulp no-
dig hebben; gij zult de noodlij-
dende dienen met hetgeen gij
bezit; en gij zult de bbedelaar
niet tevergeefs om hulp laten
smeken en hem wegzenden,
zodat hij omkomt.

17 Misschien zult gij azeggen:
De man heeft zich zijn ellende
zelf op de hals gehaald; daarom
zal ik mijn hand weerhouden,
en hem niet van mijn voedsel
geven, noch hem iets meedelen
van mijn bezit om hem niet te
laten lijden, want zijn straffen
zijn rechtvaardig —

18 maar ik zeg u: o mens, wie
ook dat doet, die heeft grote re-
den om zich te bekeren; en ten-
zij hij zich bekeert van hetgeen
hij heeft gedaan, gaat hij voor
eeuwig verloren en heeft geen
plaats in het koninkrijk Gods.

19 Want zie, zijn wij niet allen
bedelaars? Zijn wij niet allen af-
hankelijk van hetzelfde Wezen,
namelijk God, voor al ons bezit,
voor zowel voedsel als kleding,
en voor goud en voor zilver
en voor alle rijkdommen van
allerlei aard die wij bezitten?

20 En zie, zojuist nog hebt
gij zijn naam aangeroepen en
gebedeld om vergeving van
uw zonden. En heeft Hij u

11e gs Nederig,
nederigheid,
vernederen.

f gs Gebed.
12a gs Liefde.

b Mos. 4:26;
Alma 4:13–14;
5:26–35;

LV 20:31–34.
13a gs Vredestichter.
14a 1 Tim. 5:8; LV 83:4.

b gs Twist.
15a LV 68:25–28;

Moz. 6:58.
gs Leraar, leren.

b gs Wandelen,

wandelen met God.
c Mos. 18:21.

16a gs Dienstbetoon;
Naastenliefde.

b Deut. 15:7–11;
Spr. 21:13;
Jes. 10:1–2.

17a Spr. 17:5.
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tevergeefs laten bedelen? Neen,
Hij heeft zijn Geest op u uitge-
stort en gemaakt dat uw hart
met avreugde werd vervuld, en
gemaakt dat u de mond werd
gesnoerd, zodat gij niet kondt
spreken, zo buitengewoon groot
was uw vreugde.

21 En nu, als God, die u heeft
geschapen, van wie gij afhan-
kelijk zijt voor uw leven en voor
alles wat gij hebt en zijt, u geeft
wat gij ook in geloof vraagt dat
goed is, in het vertrouwen dat
gij zult ontvangen, o hoezeer
behoort gij elkaar dan niet te
ageven van hetgeen gij bezit.
22 En als gij de mens aoordeelt

die, om niet om te komen, bij u
smeekt om hulp uit uw bezit,
en gij hem veroordeelt, hoeveel
rechtvaardiger zal dan uw ver-
oordeling zijn voor het bont-
houden van uw bezit, dat niet
u, maar God toebehoort, aan
wie ook uw leven toebehoort; en
toch smeekt gij niet om hulp,
noch bekeert gij u van hetgeen
gij hebt gedaan.

23 Ik zeg u, wee die mens,
want zijn bezit zal met hem
verloren gaan; en nu, ik zeg
deze dingen tot hen die arijk
zijn wat de dingen van deze
wereld betreft.

24 En voorts zeg ik tot de
armen, gij die niet hebt, maar
toch voldoende hebt om van
dag tot dag in leven te blijven,

ik bedoel gij allen die de bede-
laar afwijzen omdat gij niet
hebt, ik zou willen dat gij in uw
hart zegt: Ik geef niet, omdat ik
niet heb, maar indien ik wél
had, zou ik ageven.
25 En nu, indien gij dat in uw

hart zegt, blijft gij onschuldig,
maar anders wordt gij averoor-
deeld; en uw veroordeling is
rechtvaardig, want gij begeert
hetgeen gij niet hebt ontvangen.

26 En nu, ter wille van deze
dingen die ik tot u heb gespro-
ken — dat wil zeggen, ter wille
van het van dag tot dag behou-
den van de vergeving van uw
zonden om aonschuldig voor
het aangezicht van God te kun-
nen wandelen — zou ik willen
dat gij van uw bezit aan de bar-
men cgeeft, ieder naar hetgeen
hij heeft, en wel door de honge-
rigen te dvoeden, de naakten te
kleden, de zieken te bezoeken
en in hun behoeften te voorzien,
zowel de geestelijke als de stof-
felijke, naar hun noden.

27 En ziet toe dat al deze din-
gen in wijsheid en ordelijkheid
worden gedaan, want het is
niet nodig dat iemand aharder
loopt dan hij kracht heeft. En
voorts is het noodzakelijk dat
hij ijverig is om daardoor de
prijs te kunnen behalen; daar-
om moeten alle dingen ordelijk
worden gedaan.

28 En ik wil dat gij eraan denkt

20a gs Vreugde.
21a gs Dienstbetoon;

Welzijn,
welzijnszorg.

22a Matt. 7:1–2;
Joh. 7:24.

b 1 Joh. 3:17.

23a LV 56:16.
24a Marc. 12:44.
25a LV 56:17.
26a gs Wandelen,

wandelen met God.
b Zach. 7:10;

Alma 1:27.

gs Aalmoes.
c Jakob 2:17–19.
d Jes. 58:10–11;

LV 104:17–18.
27a LV 10:4.
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dat wie ook onder u van zijn
naaste leent, het geleende vol-
gens de afspraak moet terugge-
ven, anders begaat gij een
zonde; en misschien doet gij uw
naaste ook een zonde begaan.
29 En ten slotte, ik kan u niet

alle manieren vertellen waarop
gij zonde kunt begaan, want er
zijn allerlei wegen en wijzen, ja,
zovele dat ik ze niet tellen kan.

30 Maar dit kan ik u wél zeg-
gen, dat indien gij niet op uzelf
alet, en op uw bgedachten en op
uw cwoorden en op uw daden,
en de geboden Gods niet on-
derhoudt, en niet volhardt in
het geloof in hetgeen gij hebt
gehoord over de komst van
onze Heer, ja, tot het einde van
uw leven, dan moet gij verlo-
ren gaan. En nu, o mens, denk
hieraan en ga niet verloren.

HOOFDSTUK 5

De heiligen worden zonen en
dochters van Christus door geloof
— Dan worden zij met de naam
van Christus aangeduid — Koning
Benjamin wekt hen op om stand-
vastig en onwrikbaar in goede
werken te zijn. Ongeveer 124 v.C.

En nu geschiedde het, toen
koning Benjamin zijn volk aldus
had toegesproken, dat hi j
een boodschap onder hen liet
uitgaan, daar hij van zijn volk
wilde weten of zij de woorden

geloofden die hij tot hen had
gesproken.

2 En allen riepen zij als met
één stem, zeggende: Ja, wij
geloven alle woorden die gij tot
ons hebt gesproken; en ook
weten wij dat ze zeker en waar
zijn, dankzij de Geest van de
almachtige Heer, die een grote
averandering in ons, ofwel in
ons hart, heeft teweeggebracht,
waardoor wij niet meer ge-
neigd zijn om bkwaad te doen,
maar wél om voortdurend
goed te doen.

3 En ook wij hebben, dankzij
de oneindige goedheid Gods
en de openbaringen van zijn
Geest, een groots beeld van
hetgeen komen zal; en als het
raadzaam was, zouden wij van
alle dingen kunnen profeteren.

4 En het is het geloof dat
wij hebben gehad in de dingen
die onze koning tot ons heeft
gesproken, dat ons tot deze
grote kennis heeft gebracht,
waardoor wij ons met zulk
een buitengewoon grote vreug-
de verblijden.

5 En wij zijn bereid een aver-
bond met onze God aan te gaan
dat wij voor de rest van onze
levensdagen zijn wil zullen
doen, en gehoorzaam zullen zijn
aan zijn geboden in alle dingen
die Hij ons zal gebieden, opdat
wij niet een bnimmer eindigen-
de kwelling over onszelf zullen
brengen, zoals de cengel heeft

30a Alma 12:14.
gs Waken, wachters.

b Marc. 7:18–23.
gs Gedachten.

c Matt. 15:18–20.

gs Vloeken.
5 2a Alma 5:14.

gs Wedergeboren,
uit God geboren.

b Alma 19:33.

5a Mos. 18:10.
b Mos. 3:25–27.
c Mos. 3:2.



Mosiah 5:6–14 196

gesproken, en wij niet uit de
beker van de verbolgenheid
Gods zullen drinken.
6 En nu, dat waren de woorden

die koning Benjamin van hen
verlangde; en daarom zeide hij
tot hen: Gij hebt de woorden ge-
sproken die ik verlangde; en het
verbond dat gij hebt gesloten,
is een rechtvaardig verbond.
7 En nu, wegens het verbond

dat gij hebt gesloten, zult gij de
akinderen van Christus worden
genoemd, zijn zonen en zijn
dochters; want zie, heden heeft
Hij u geestelijk bverwekt; want
gij zegt dat uw chart door geloof
in zijn naam is veranderd;
daarom zijt gij uit Hem dgebo-
ren en zijn ezonen en zijn doch-
ters geworden.

8 En onder dit hoofd zijt gij
avrijgemaakt, en er is bgeen
ander hoofd waaronder gij
kunt worden vrijgemaakt. Er is
geen andere cnaam gegeven
waardoor redding komt; daar-
om wil ik dat gij de naam
van Christus op u dneemt, gij
allen die met God het verbond
hebt aangegaan dat gij tot het
einde van uw leven gehoor-
zaam zult zijn.

9 En het zal geschieden dat wie
ook dat doet, ter rechterhand
Gods zal worden bevonden,
want hij zal de naam kennen

waarmee hij wordt aangeduid;
want hij zal worden aangeduid
met de naam van Christus.

10 En nu, het zal geschieden
dat wie ook de naam van Chris-
tus niet op zich neemt, met
een aandere naam moet worden
aangeduid; daarom bevindt hij
zich ter blinkerhand Gods.
11 En ik wil dat gij er ook aan

denkt dat dit de anaam is, die ik
gezegd heb u te zullen geven en
die nooit zal worden uitgewist,
behalve door overtreding; ziet
dus toe dat gij niet overtreedt,
opdat de naam niet uit uw hart
wordt gewist.

12 Ik zeg u, ik wil dat gij eraan
denkt de naam altijd in uw
hart gegrift te ahouden, opdat gij
niet ter linkerhand Gods wordt
bevonden, maar dat gij de stem
waarmee gij zult worden aan-
geduid, hoort en kent, en ook
de naam waarmee Hij u zal
aanduiden.

13 Want hoe akent iemand de
meester die hij niet heeft ge-
diend, en die een vreemde voor
hem is, en ver is van de gedach-
ten en overleggingen van zijn
hart?

14 En voorts, neemt iemand
een ezel die zijn naaste toebe-
hoort en houdt hij die? Ik zeg u,
neen; hij zal zelfs niet dulden
dat hij onder zijn kudden graast,

7a Mos. 27:24–26;
Moz. 6:64–68.
gs Zonen en
dochters van God.

b gs Verwekt.
c gs Hart.
d Mos. 15:10–11.

gs Wedergeboren,
uit God geboren.

e LV 11:30.
8a Rom. 6:18;

Gal. 5:1;
Hel. 14:30.

b Hand. 4:10, 12;
Alma 21:9.

c Mos. 26:18.
d Hand. 11:26;

Alma 46:15.

10a Alma 5:38–39.
b Matt. 25:33.

11a Mos. 1:11–12.
gs Jezus Christus—
De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.

12a LV 18:23–25.
13a Mos. 26:24–27.
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maar zal hem verdrijven en
uitwerpen. Ik zeg u dat het ook
zo onder u zal zijn als gij de
naam niet kent waarmee gij
aangeduid wordt.
15 Welnu, ik wil dat gij stand-

vastig en onveranderlijk zijt, te
allen tijde overvloedig in goede
werken, opdat Christus, de
Here God, de Almachtige, u als
de zijne zal averzegelen, en gij
naar de hemel zult worden ge-
voerd, en gij het eeuwigdurend
heil en het eeuwige leven
zult hebben door de wijsheid
en macht en gerechtigheid en
barmhartigheid van Hem die
alle dingen heeft bgeschapen,
in de hemel en op aarde, die
God is boven alles. Amen.

HOOFDSTUK 6

Koning Benjamin schrijft de na-
men van de mensen op en kiest
priesters uit om hun te leren —
Mosiah regeert als rechtvaardig
koning. Ongeveer 124–121 v.C.

En nu, toen hij zijn woorden tot
het volk had beëindigd, vond
koning Benjamin het raadzaam
de namen aop te tekenen van
allen die met God een verbond
hadden aangegaan om zijn ge-
boden te onderhouden.

2 En het geschiedde dat er geen
enkele ziel was, kleine kinderen
uitgezonderd, die het verbond
niet had aangegaan en de naam

van Christus niet op zich had
genomen.

3 En voorts geschiedde het,
toen koning Benjamin al deze
dingen had volbracht en zijn
zoon aMosiah tot heerser en ko-
ning over zijn volk had gewijd
en hem alle aanwijzingen met
betrekking tot het koninkrijk
had gegeven en tevens pries-
ters had baangewezen om de
mensen te cleren, opdat zij
daardoor de geboden Gods
konden horen en kennen, en
om hen ertoe op te wekken de
deed indachtig te zijn die zij
hadden afgelegd, dat hij de me-
nigte wegzond; en zij keerden
terug, eenieder met zijn gezin,
naar hun eigen huis.

4 En aMosiah begon in de
plaats van zijn vader te rege-
ren. En hij begon te regeren
in zijn dertigste levensjaar, het-
geen in het geheel ongeveer
vierhonderdzesenzeventig jaar
was vanaf het btijdstip waarop
Lehi Jeruzalem had verlaten.

5 En koning Benjamin leefde
nog drie jaar, en hij stierf.

6 En het geschiedde dat koning
Mosiah in de wegen des Heren
wandelde en zijn gerichten en
zijn inzettingen in acht nam en
zijn geboden onderhield in al
wat Hij hem gebood.

7 En koning Mosiah liet zijn
volk de aardbodem bebouwen.
En ook hijzelf bebouwde de
aardbodem, opdat hij daardoor

15a gs Heiliging;
Roeping en
verkiezing.

b Kol. 1:16;
Mos. 4:2;

Alma 11:39.
6 1a LV 128:8.
3a Mos. 1:10; 2:30.

b gs Ordenen,
ordening.

c Alma 4:7.
d Mos. 5:5–7.

4a gs Mos., zoon van
Benjamin.

b 1 Ne. 1:4.
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zijn volk aniet tot last zou wor-
den, en opdat hij in alle dingen
zou handelen zoals zijn vader
had gehandeld. En er was drie
jaar lang geen twist onder
geheel zijn volk.

HOOFDSTUK 7

Ammon ontdekt het land Lehi-
Nephi, waar Limhi koning is —
Limhi’s volk wordt geknecht door
de Lamanieten — Limhi vertelt
hun geschiedenis — Een profeet,
Abinadi, had getuigd dat Christus
de God en Vader van alle dingen is
— Zij die vuilheid zaaien, oogsten
de wervelwind, en zij die hun ver-
trouwen stellen in de Heer, worden
bevrijd. Ongeveer 121 v.C.

En nu geschiedde het, toen
koning Mosiah drie jaar lang
blijvende vrede had gehad, dat
hij verlangde iets te weten van
de mensen die waren aopgetrok-
ken om in het land Lehi-Nephi,
of in de stad Lehi-Nephi, te
wonen; want zijn volk had niets
van hen gehoord sedert het
tijdstip waarop zij uit het land
bZarahemla waren vertrokken;
daarom vermoeiden zij hem
met hun aandringen.
2 En het geschiedde dat koning

Mosiah toestond dat zestien van
hun sterke mannen optrokken
naar het land Lehi-Nephi om
naar hun broeders navraag te
doen.
3 En het geschiedde dat zij de

volgende dag op weg gingen,
vergezeld van ene Ammon, een

sterk en machtig man en een
afstammeling van Zarahemla;
en hij was tevens hun leider.

4 En nu kenden zij de route
niet die zij in de wildernis
moesten volgen om naar het
land Lehi-Nephi op te gaan;
daarom dwaalden zij vele dagen
in de wildernis rond, ja, veertig
dagen lang dwaalden zij rond.

5 En toen zij veertig dagen
lang hadden rondgedwaald,
kwamen zij bi j een heuvel
die ten noorden van het land
aShilom ligt, en daar sloegen zij
hun tenten op.

6 En Ammon nam drie van
zijn broeders — en hun namen
waren Amaleki , Helem en
Hem — en zij daalden af naar
het land aNephi.

7 En zie, zij troffen de koning
aan van het volk dat in het land
Nephi en in het land Shilom
woonde; en zij werden door de
lijfwacht van de koning omsin-
geld en gegrepen en gebonden
en in de gevangenis opgesloten.

8 En het geschiedde, toen zij
twee dagen in de gevangenis
hadden gezeten, dat zij weder-
om voor de koning werden ge-
bracht, en hun banden werden
losgemaakt; en zij stonden voor
de koning, en hun werd toege-
staan, of liever, geboden, de
vragen te beantwoorden die hij
hun zou stellen.

9 En hij zeide tot hen: Zie, ik
ben aLimhi, de zoon van Noach,
die de zoon van Zeniff was —
die is opgetrokken uit het land
Zarahemla om dit land erfelijk

7a 2 Kor. 11:9.
7 1a Omni 1:27–30.

b Omni 1:13.
5a Mos. 9:6, 8, 14.

6a 2 Ne. 5:8.
9a Mos. 11:1.
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te bezitten, dat het land van hun
vaderen was — die tot koning
werd uitgeroepen door de stem
van het volk.
10 En nu verlang ik de reden

te kennen waarom gij zo vrij-
moedig waart om bij de muren
van de stad te komen terwijl
ikzelf met mijn wachten buiten
de poort was.

11 En nu, om die reden heb
ik toegelaten dat gij werdt
gespaard, dat ik u kon onder-
vragen, anders had ik u door
mijn wachten ter dood laten
brengen. Gij moogt spreken.

12 En nu, toen Ammon zag dat
hij mocht spreken, stapte hij
naar voren en boog zich voor de
koning neer; en zich wederom
oprichtend, zeide hij: O koning,
ik ben heden zeer dankbaar
voor het aangezicht van God
dat ik nog in leven ben en mag
spreken; en ik zal trachten met
vrijmoedigheid te spreken;

13 want ik weet zeker dat
indien gij mij hadt gekend, gij
niet hadt toegestaan dat ik deze
banden droeg. Want ik ben
Ammon, een afstammeling van
aZarahemla, en ben uit het land
Zarahemla opgetrokken om
navraag te doen naar onze
broeders die Zeniff uit dat land
heeft gebracht.
14 En nu geschiedde het, nadat

Limhi de woorden van Ammon
had gehoord, dat hij buitenge-
woon blij was, en zeide: Nu
weet ik zeker dat mijn broeders
die in het land Zarahemla wa-
ren, nog in leven zijn. En nu zal

ik mij verheugen; en morgen
zal ik ervoor zorgen dat mijn
volk zich ook verheugt.

15 Want zie, wij worden ge-
knecht door de Lamanieten en
abelast met een belasting die
zwaar te dragen is. En nu, zie,
onze broeders zullen ons uit
onze knechtschap, ofwel uit
de handen der Lamanieten,
verlossen, en wij zullen hun
slaven zijn; want het is beter
slaaf van de Nephieten te zijn
dan de koning der Lamanieten
schatting te betalen.

16 En nu gebood koning Limhi
zijn wachten Ammon en zijn
broeders niet meer te binden,
maar hij liet hen naar de heuvel
ten noorden van Shilom gaan
en hun broeders naar de stad
brengen, waardoor zij konden
eten en drinken en uitrusten van
de inspanningen van hun reis;
want zij hadden vele dingen
geleden; zij hadden honger,
dorst en vermoeienis geleden.

17 En nu geschiedde het de
volgende dag dat koning Limhi
een oproep onder zijn gehele
volk liet uitgaan, opdat zij
daardoor bij de atempel tezamen
konden komen om de woorden
te horen die hij tot hen zou
spreken.

18 En het geschiedde, toen zij
tezamen waren gekomen, dat hij
hen als volgt toesprak, zeggen-
de: O mijn volk, heft uw hoofd
op en weest getroost; want zie,
de tijd is nabij, of niet veraf, dat
wij niet langer aan onze vijan-
den onderworpen zullen zijn,

13a Omni 1:12–15. 15a Mos. 19:15. 17a 2 Ne. 5:16.
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niettegenstaande onze vele wor-
stelingen, die tevergeefs zijn
geweest; toch vertrouw ik erop
dat er nog een beslissende wor-
steling zal plaatsvinden.
19 Daarom, heft uw hoofd op

en verheugt u en stelt uw ver-
trouwen in aGod, in die God
die de God van Abraham en
Isaak en Jakob was; en ook die
God die de kinderen Israëls uit
het land Egypte bbracht en hen
over het droge door de Rode
Zee deed trekken, en hen met
cmanna voedde, opdat zij niet
zouden omkomen in de wilder-
nis; en nog veel meer dingen
deed Hij voor hen.
20 En voorts, diezelfde God

heeft onze vaderen auit het land
Jeruzalem gebracht en zijn volk
tot op heden bewaard en behou-
den; en zie, het is wegens onze
ongerechtigheden en gruwelen
dat Hij ons tot knechtschap
heeft gebracht.

21 En gij allen zijt heden getui-
gen dat Zeniff, die tot koning
over dit volk werd uitgeroepen,
aoverbegerig was om het land
van zijn vaderen erfelijk te be-
zitten en daarom misleid werd
door de geslepenheid en listig-
heid van koning Laman, die
een verdrag met koning Zeniff
sloot en het bezit van een ge-
deelte van het land, ja, de stad
Lehi-Nephi en de stad Shilom
en het omliggende land, in zijn
hand gaf —

22 en dat alles deed hij enkel

met het doel dit volk te aonder-
werpen ofwel te knechten. En
zie, nu betalen wij schatting aan
de koning der Lamanieten ten
bedrage van de helft van onze
maïs en onze gerst, en zelfs van
al ons graan van iedere soort,
en de helft van de worp van
ons kleinvee en onze runderen;
ja, de helft van alles wat wij
hebben of bezitten dwingt de
koning der Lamanieten ons af,
of anders ons leven.

23 En nu, is dit niet zwaar
te dragen? En is deze, onze
rampspoed, niet groot? Ziet nu
welk een ernstige reden wij
hebben om te treuren.

24 Ja, ik zeg u, wij hebben vele
redenen om te treuren; want zie,
hoevelen van onze broeders zijn
gedood, en hun bloed is tever-
geefs vergoten, en alles wegens
ongerechtigheid.

25 Want als dit volk niet tot
overtreding was vervallen, zou
de Heer niet hebben toegestaan
dat dit grote kwaad hen had
getroffen. Maar zie, zij wilden
niet naar zijn woorden luiste-
ren; en er ontstonden twisten
onder hen, zelfs in die mate
dat zi j onder elkaar bloed
vergoten.

26 En zij hebben een aprofeet
des Heren gedood, ja, een uit-
verkoren man Gods, die hen
wees op hun goddeloosheid en
gruwelen, en profeteerde over
vele dingen die zullen komen,
ja, zelfs de komst van Christus.

19a Ex. 3:6;
1 Ne. 19:10.

b Ex. 12:40–41;
Alma 36:28.

c Ex. 16:15, 35;
Num. 11:7–8;
Jozua 5:12.

20a 1 Ne. 2:1–4.

21a Mos. 9:1–3.
22a Mos. 10:18.
26a Mos. 17:12–20.
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27 En omdat hij hun zeide dat
Christus de aGod, de Vader van
alle dingen was, en zeide dat
Hij het beeld van de mens zou
aannemen, en dat dat het bbeeld
zou zijn waarnaar de mens in
het begin was geschapen; of
met andere woorden, hij zeide
dat de mens naar het beeld van
cGod was geschapen, en dat
God onder de mensenkinderen
zou neerdalen en vlees en bloed
zou aannemen en zou uitgaan
over het oppervlak der aarde—
28 en nu, omdat hij dat zeide,

brachten zij hem ter dood; en
nog veel meer dingen deden zij
waarmee zij de verbolgenheid
Gods over zich brachten. Daar-
om, wie verwondert zich erover
dat zij in knechtschap leven en
met grote rampspoed worden
geslagen?

29 Want zie, de Heer heeft
gezegd: Ik zal mijn volk ten
dage van hun overtreding niet
te ahulp komen, maar Ik zal hun
wegen versperren, zodat zij niet
voorspoedig zijn; en hun daden
zullen zijn als een struikelblok
op hun pad.
30 En voorts zegt Hij: Als mijn

volk avuilheid zaait, zal het
het kaf ervan in de wervelwind
boogsten; en de uitwerking
ervan is vergif.
31 En voorts zegt Hij: Als mijn

volk vuilheid zaait, zal het de
aoostenwind oogsten, die on-
middellijke vernietiging brengt.

32 En nu, zie, de belofte des
Heren is vervuld, en gij wordt
geslagen en gepijnigd.

33 Maar indien gij u tot de
Heer awendt met een volmaakt
voornemen des harten en uw
vertrouwen in Hem stelt, en
Hem met alle ijver van uw ver-
stand dient — als gij dat doet,
zal Hij u, naar zijn eigen wil
en welbehagen, uit uw knecht-
schap verlossen.

HOOFDSTUK 8

Ammon leert het volk van Limhi
— Hij hoort van de vierentwintig
Jareditische platen — Oude kronie-
ken kunnen door zieners worden
vertaald — Geen gave is groter dan
die van het zienerschap. Ongeveer
121 v.C.

En het geschiedde, nadat ko-
ning Limhi zijn woorden tot
het volk had beëindigd — want
hij vertelde hun vele dingen, en
slechts enkele daarvan heb ik in
dit boek opgeschreven — dat hij
hun alle dingen vertelde over
hun broeders die in het land
Zarahemla waren.

2 En hij liet Ammon voor de
menigte opstaan en hun alles
verhalen wat hun broeders was
overkomen vanaf het tijdstip
waarop Zeniff uit het land was
opgetrokken, ja, tot het tijdstip
waarop hijzelf uit het land was
opgekomen.

27a gs God, Godheid.
b Gen. 1:26–28;

Ether 3:14–17;
LV 20:17–18.

c Mos. 13:33–34;

15:1–4.
29a 1 Sam. 12:15;

2 Kron. 24:20.
30a gs Vuil, vuiligheid.

b Gal. 6:7–8;

LV 6:33.
gs Oogst.

31a Jer. 18:17;
Mos. 12:6.

33a Mrm. 9:6.
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3 En hij verhaalde hun ook
de laatste woorden die koning
Benjamin hun had geleerd en
verklaarde ze aan het volk van
koning Limhi, opdat zij alle
woorden die hij sprak, zouden
begrijpen.
4 En het geschiedde, nadat hij

dit alles had gedaan, dat koning
Limhi de menigte liet gaan en
eenieder van hen liet terugke-
ren naar zijn eigen huis.

5 En het geschiedde dat hij
de platen, die de akroniek van
zijn volk bevatten vanaf het
tijdstip waarop zij uit het land
Zarahemla waren vertrokken,
voor Ammon liet brengen, op-
dat hij ze kon lezen.
6 Welnu, zodra Ammon de

kroniek had gelezen, vroeg de
koning hem of hij talen kon uit-
leggen, en Ammon zeide hem
dat hij dat niet kon.

7 En de koning zeide tot hem:
Omdat ik bedroefd was over de
ellende van mijn volk, liet ik
drieënveertig man van mijn
volk de wildernis intrekken om
zodoende het land Zarahemla
te vinden om onze broeders
te vragen ons uit onze knecht-
schap te verlossen.
8 En zij waren vele dagen lang

in de wildernis verdwaald, toch
waren zij ijverig; en zij vonden
het land Zarahemla niet, maar
keerden naar dit land terug na
in een land tussen vele wateren
te hebben gereisd, na een land te
hebben ontdekt dat bedekt was
met de beenderen van mensen,
en van dieren, en tevens bedekt

met de ruïnes van allerlei ge-
bouwen, na een land te hebben
ontdekt dat bevolkt was ge-
weest door een volk dat even
talrijk was als de heerscharen
Israëls.

9 En als getuigenis dat de din-
gen die zij hadden verteld waar
zijn, hebben zij avierentwintig
platen meegebracht, die vol gra-
veersels staan, en ze zijn van
zuiver goud.

10 En zie, zi j hebben ook
aborstplaten meegebracht, die
groot zijn, en ze zijn van bgeel-
koper en van roodkoper, en zijn
volkomen deugdelijk.

11 En voorts hebben zij zwaar-
den meegebracht, waarvan het
gevest is vergaan, en waarvan
de kling door roest is aangevre-
ten; en er is niemand in het
land die in staat is de taal ofwel
de graveersels die op de platen
staan, te verklaren. Daarom
vroeg ik u: kunt gij vertalen?

12 En ik zeg u wederom: kent
gij iemand die kan vertalen?
Want ik wens dat deze kronie-
ken in onze taal worden ver-
taald, want misschien zullen
zij ons kennis geven van een
overblijfsel van het volk dat
vernietigd is en waarvan deze
kronieken afkomstig zijn; of
misschien geven ze ons kennis
van het vernietigde volk zelf;
en ik wens de oorzaak van hun
vernietiging te weten.

13 Nu zeide Ammon tot hem:
O koning, ik kan u zeker vertel-
len over een man die de kronie-
ken kan avertalen; want hij heeft

8 5a Mos. 9–22.
9a Ether 1:1–2.

10a Ether 15:15.
b Ether 10:23.

13a Mos. 28:10–17.
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iets waarmee hij kan kijken en
alle kronieken uit oude tijden
vertalen; en het is een gave
Gods. En de voorwerpen wor-
den buitleggers genoemd, en
niemand kan erin kijken, tenzij
het hem wordt geboden, opdat
hij niet zoekt naar hetgeen hij
niet behoort te zoeken en hij
omkomt. En wie ook geboden
wordt erin te kijken, die wordt
cziener genoemd.
14 En zie, de koning van

het volk dat zich in het land
Zarahemla bevindt, is de man
die geboden is die dingen te
doen en die deze grote gave
Gods bezit.

15 En de koning zeide dat
een ziener groter is dan een
profeet.

16 En Ammon zeide dat een
ziener een openbaarder is en
ook een profeet; en een grotere
gave kan geen mens hebben,
tenzij hij de macht Gods bezit,
wat geen mens kan; toch kan
een mens grote macht van God
ontvangen.

17 Maar een ziener kan weten
van dingen die voorbij zijn, en
ook van dingen die zullen ko-
men, en door hen zullen alle
dingen worden geopenbaard of,
liever gezegd, geheime dingen
zullen openbaar worden ge-
maakt, en verborgen dingen
zullen aan het licht komen, en
dingen die niet bekend zijn,
zullen door hen worden be-
kendgemaakt, en tevens zullen
door hen dingen worden be-

kendgemaakt die anders niet
bekend konden zijn.

18 Aldus heeft God een middel
verschaft waardoor de mens,
door geloof, grote wonderen
kan verrichten; daardoor wordt
hij een grote weldoener voor
zijn medemensen.

19 En nu, toen Ammon de-
ze woorden had beëindigd,
verheugde de koning zich bui-
tengewoon en dankte God,
zeggende: Ongetwijfeld bevat-
ten deze platen een agrote ver-
borgenheid, en deze uitleggers
zijn ongetwijfeld bereid met
het doel al zulke verborgenhe-
den aan de mensenkinderen te
ontvouwen.

20 O hoe wonderbaar zijn de
werken des Heren, en hoe lank-
moedig is Hij jegens zijn volk; ja,
en hoe blind en ondoordring-
baar is het verstand der mensen-
kinderen; want zij willen geen
wijsheid zoeken, noch verlan-
gen zij dat die over hen heerst!

21 Ja, zij zijn als een wilde kud-
de, die voor de herder vlucht, en
zich verspreidt, en wordt ver-
dreven, en door de dieren van
het woud wordt verslonden.

De Kroniek van Zeniff — Een
verslag van zijn volk vanaf het
tijdstip waarop zij uit het land
Zarahemla vertrokken tot aan
de tijd dat zij uit de handen van
de Lamanieten werden bevrijd.

Dit beslaat de hoofdstukken
9 tot en met 22.

13b gs Urim en
Tummim.

c gs Ziener.
19a Ether 3:21–28; 4:4–5.
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HOOFDSTUK 9

Zeniff leidt een groep uit Zarahem-
la om het land Lehi-Nephi in bezit
te nemen — De Lamanitische ko-
ning staat hun toe het land erfelijk
te bezitten — Er is oorlog tussen
de Lamanieten en het volk van
Zeniff. Ongeveer 200–187 v.C.

Ik, Zeniff, die in alle taal der
Nephieten was onderwezen en
kennis had verkregen van het
aland Nephi, ofwel het eerste
erfland van onze vaderen, en
als verspieder werd uitgezon-
den onder de Lamanieten om
hun strijdkrachten te verken-
nen, opdat ons leger hen zou
kunnen overvallen en vernieti-
gen — maar toen ik zag wat
er goed onder hen was, wenste
ik dat zij niet zouden worden
vernietigd.
2 Daarom redetwistte ik met

mijn broeders in de wildernis,
want ik wilde dat onze leider
een verdrag met hen sloot;
maar omdat hij een streng en
bloeddorstig man was, beval
hij dat ik moest worden ge-
dood; maar door het vergieten
van veel bloed werd ik gered;
want vader vocht tegen vader
en broeder tegen broeder, tot-
dat het grootste deel van ons
leger in de wildernis was ver-
nietigd; en wij, diegenen van
ons die gespaard waren geble-
ven, keerden terug naar het
land Zarahemla om dat verhaal
te vertellen aan hun vrouwen
en hun kinderen.

3 En toch, omdat ik overbege-
rig was om het land van onze
vaderen erfelijk te bezitten, ver-
zamelde ik zovelen als er wen-
sten op te gaan en het land in
bezit te nemen, en wij begonnen
wederom aan onze reis de wil-
dernis in om naar het land op te
gaan; wij werden echter met
hongersnood en grote ramp-
spoed geslagen, want wij waren
traag om de Heer, onze God, te
gedenken.

4 Niettemin, na een omzwer-
ving van vele dagen in de wil-
dernis, sloegen wij onze tenten
op waar onze broeders waren
gedood, hetgeen in de nabijheid
van het land van onze vaderen
was.

5 En het geschiedde dat ik
andermaal met vier van mijn
mannen de stad inging, bij de
koning binnen, om de gezind-
heid van de koning te leren
kennen en te vernemen of ik met
mijn volk kon binnentrekken
en het land in vrede bezitten.

6 En ik trad binnen bij de
koning en hij verbond zich
ertoe jegens mij dat ik het land
Lehi-Nephi mocht bezitten, en
het land Shilom.

7 En ook gebood hij zijn volk
uit het land te vertrekken, en ik
en mijn volk trokken het land
binnen om het te bezitten.

8 En wij begonnen gebouwen
te bouwen en de stadsmuren
te herstellen, ja, de muren van
de stad Lehi-Nephi en de stad
Shilom.

9 En wij begonnen de aardbo-

9 1a 2 Ne. 5:5–8; Omni 1:12.
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dem te bebouwen, ja, met aller-
lei zaden, met het zaad van
maïs en van tarwe en van gerst,
en met neas en met sheüm en
met het zaad van allerlei vruch-
ten; en wij begonnen talrijk te
worden en voorspoedig te zijn
in het land.
10 Welnu, het was de geslepen-

heid en listigheid van koning
Laman die hem het land deed
afstaan, zodat wij het zouden
bezitten, met de bedoeling mijn
volk te aknechten.
11 Welnu, het geschiedde,

nadat wij twaalf jaar lang in
het land hadden gewoond, dat
koning Laman zich ongerust
begon te maken dat mijn volk
sterk zou worden in het land,
en dat zij het niet zouden kun-
nen overweldigen en knechten.

12 Nu waren zij een lui en
aafgodisch volk; daarom wil-
den zij ons knechten om zich
te buiten te kunnen gaan aan
de arbeid van onze handen; ja,
om zich te goed te kunnen
doen aan de kudden van onze
weiden.
13 Daarom geschiedde het dat

koning Laman zijn volk begon
op te hitsen om mijn volk te be-
strijden; zodoende ontstonden
er oorlogen en twisten in het
land.

14 Want in het dertiende jaar
van mijn regering in het land
Nephi, toen mijn volk ver in
het zuiden van het land Shilom
zijn kudden drenkte en weidde,
en zijn grond bewerkte, overviel

hen een talrijk leger Lamanie-
ten, dat hen begon te doden en
hun kudden en het graan van
hun akkers weg te voeren.

15 Ja, en het geschiedde dat
allen die niet achterhaald wer-
den de stad Nephi binnen-
vluchtten en mijn bescherming
inriepen.

16 En het geschiedde dat ik hen
bewapende met bogen, en met
pijlen, met zwaarden, en met
kromzwaarden, en met knup-
pels, en met slingers, en met wat
voor wapens wij maar beden-
ken konden; en ik en mijn volk
trokken tegen de Lamanieten
ten strijde.

17 Ja, in de kracht des Heren
trokken wij tegen de Lamanie-
ten ten strijde; want ik en mijn
volk riepen de Heer krachtig
aan om ons uit de handen van
onze vijanden te bevrijden, want
wij werden wakker geschud tot
een herinnering aan de bevrij-
ding van onze vaderen.

18 En God ahoorde ons hulp-
geroep en verhoorde onze ge-
beden; en wij trokken op in zijn
kracht; ja, wij trokken op tegen
de Lamanieten en in één dag en
één nacht doodden wij er drie-
duizend drieënveertig; ja, wij
doodden hen totdat wij hen uit
ons land hadden verdreven.

19 En ikzelf hielp eigenhandig
bij het begraven van hun doden.
En zie, tot ons groot verdriet en
leed, waren er tweehonderdne-
genenzeventig van onze broe-
ders gesneuveld.

10a Mos. 7:21–22.
12a Enos 1:20.

gs Afgoderij.
18a Mos. 29:20.
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HOOFDSTUK 10

Koning Laman sterft — Zijn volk
is wild en woest en gelooft in on-
juiste overleveringen — Zeniff en
zijn volk houden stand tegen hen.
Ongeveer 187–160 v.C.

En het geschiedde dat wij
opnieuw begonnen het konink-
rijk te vestigen en opnieuw
begonnen het land in vrede
te bezitten. En ik liet allerlei
oor logswapens maken om
daardoor wapens voor mijn
volk te hebben voor wanneer
de Lamanieten opnieuw tegen
mijn volk ten strijde zouden
trekken.

2 En ik zette wachten uit
rondom het land, opdat de La-
manieten ons niet andermaal
onverhoeds konden overvallen
en ons vernietigen; en zo be-
schermde ik mijn volk en mijn
kudden en behoedde hen er-
voor dat zij in de handen van
onze vijanden zouden vallen.

3 En het geschiedde dat wij
het land van onze vaderen vele
jaren lang erfelijk bezaten, ja
tweeëntwintig jaar lang.

4 En ik liet de mannen de
aardbodem bebouwen en aller-
lei agraan en allerlei vruchten
van iedere soort telen.

5 En ik liet de vrouwen spin-
nen en zwoegen en arbeiden, en
allerlei fijn linnen vervaardigen,
ja, en aweefsel van iedere soort
om onze naaktheid te bedekken;
en zo waren wij voorspoedig
in het land — zo hadden wij

tweeëntwintig jaar lang blijven-
de vrede in het land.

6 En het geschiedde dat koning
aLaman stierf, en zijn zoon be-
gon in zijn plaats te regeren. En
hij begon zijn volk tot opstand
tegen mijn volk op te hitsen;
daarom begonnen zij zich op
oorlog voor te bereiden, en om
tegen mijn volk ten strijde te
trekken.

7 Maar ik had mijn verspieders
rondom het land aShemlon uit-
gezonden om hun voorbereidin-
gen te ontdekken, zodat ik mij
tegen hen kon beschermen en
zij mijn volk niet zouden over-
vallen en vernietigen.

8 En het geschiedde dat zij het
land Shilom in het noorden
binnenvielen met hun talrijke
legers, mannen agewapend met
bbogen en met pijlen en met
zwaarden en met kromzwaar-
den en met stenen en met slin-
gers; en zij hadden hun hoofd
geschoren, zodat het naakt was;
en zij waren omgord met een le-
deren gordel om hun lendenen.

9 En het geschiedde dat ik de
vrouwen en kinderen van mijn
volk liet verbergen in de wilder-
nis; en ik liet ook al mijn oude
mannen die wapens konden
dragen, en ook al mijn jonge
mannen die in staat waren wa-
pens te dragen, zich verzamelen
om tegen de Lamanieten ten
strijde te trekken; en ik stelde
hen op in hun gelederen, iedere
man naar zijn leeftijd.

10 En het geschiedde dat wij
tegen de Lamanieten ten strijde

10 4a Mos. 9:9.
5a Alma 1:29.

6a Mos. 9:10–11; 24:3.
7a Mos. 11:12.

8a Jarom 1:8.
b Alma 3:4–5.
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trokken; en zelfs ik, in mijn
ouderdom, trok ten strijde tegen
de Lamanieten. En het geschied-
de dat wij ten strijde trokken in
de akracht des Heren.
11 Welnu, de Lamanieten wis-

ten niets van de Heer, noch van
de kracht des Heren, waardoor
zij op hun eigen kracht ver-
trouwden. Toch waren zij een
sterk volk wat de kracht van
mensen betreft.

12 Zij waren een awild en
woest en bloeddorstig volk, en
zij geloofden in de boverlevering
van hun vaderen, en wel deze:
zij geloofden dat zij wegens
de ongerechtigheden van hun
vaderen uit het land Jeruzalem
waren verdreven, en dat hun in
de wildernis onrecht was aan-
gedaan door hun broeders, en
dat hun eveneens onrecht was
aangedaan tijdens het overste-
ken van de zee;

13 en voorts dat hun onrecht
was aangedaan toen zij in hun
aeerste erfland vertoefden nadat
zij de zee waren overgestoken—
en dit alles omdat Nephi ge-
trouwer was in het onderhou-
den van de geboden des Heren,
daarom werd hi j door de
Heer bbegunstigd, want de Heer
hoorde zijn gebeden en ver-
hoorde ze; en hij nam de lei-
ding op zich van hun reis in de
wildernis.

14 En zijn broeders waren
verbolgen op hem omdat zij de
handelwijzen des Heren niet

abegrepen; zij waren eveneens
bverbolgen op hem op de wate-
ren, omdat zij hun hart tegen
de Heer verstokten.

15 En voorts waren zij verbol-
gen op hem toen zij in het be-
loofde land waren aangekomen,
want zij zeiden dat hij hun de
aheerschappij over het volk uit
handen had genomen; en zij
stonden hem naar het leven.

16 En voorts waren zij verbol-
gen op hem omdat hij de wilder-
nis introk zoals de Heer hem
had geboden, en de akronieken
meenam die op de platen van
koper waren gegraveerd, want
zi j zeiden dat hi j hen had
bberoofd.

17 En zo hebben zij hun kinde-
ren geleerd dat zij hen moeten
haten, en dat zij hen moeten ver-
moorden, en dat zij hen moeten
beroven en plunderen, en al
het mogelijke doen om hen te
vernietigen; daarom koesteren
zij een eeuwige haat tegen de
kinderen van Nephi.

18 Om die reden heeft koning
Laman mij door zijn geslepen-
heid en leugenachtige listigheid
en zijn mooie beloften misleid
— zodat ik mijn volk in dit
land heb gebracht — om het te
kunnen vernietigen; ja, en wij
hebben al deze jaren in het land
geleden.

19 En nu, toen ik, Zeniff, mijn
volk al deze dingen over de
Lamanieten had verteld, wekte
ik hen op om met al hun kracht

10a gs Vertrouwen.
12a Alma 17:14.

b 2 Ne. 5:1–3.
13a 1 Ne. 18:23.

b 1 Ne. 17:35.
14a 1 Ne. 15:7–11.

b 1 Ne. 18:10–11.
15a 2 Ne. 5:3.

16a 2 Ne. 5:12.
b Alma 20:10, 13.
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ten strijde te trekken en hun
vertrouwen in de Heer te stel-
len; daarom hebben wij met hen
gestreden, van man tot man.
20 En het geschiedde dat wij

hen wederom uit ons land ver-
dreven; en wij richtten onder
hen een grote slachting aan, ja,
er sneuvelden zovelen dat wij
hen niet telden.

21 En het geschiedde dat wij
wederom naar ons eigen land
terugkeerden, en mijn volk
begon zijn kudden wederom
te weiden en zijn grond te be-
bouwen.

22 En nu, omdat ik oud ben,
heb ik het koninkrijk overgedra-
gen aan een van mijn zonen;
daarom zeg ik niets meer. En
moge de Heer mijn volk zege-
nen. Amen.

HOOFDSTUK 11

Koning Noach heerst in goddeloos-
heid — Samen met zijn vrouwen
en bijvrouwen verlustigt hij zich
in uitspattingen — Abinadi profe-
teert dat het volk zal worden
geknecht — Koning Noach staat
hem naar het leven. Ongeveer
160–150 v.C.

En nu geschiedde het dat Zeniff
het koninkrijk overdroeg aan
Noach, een van zijn zonen; daar-
om begon Noach in zijn plaats
te regeren; en hij wandelde niet
in de wegen van zijn vader.

2 Want zie, hij onderhield de

geboden Gods niet, maar wan-
delde naar de verlangens van
zijn eigen hart. En hij had vele
vrouwen en abijvrouwen. En
hij bmaakte dat zijn volk zonde
bedreef en datgene deed wat
gruwelijk was in de ogen des
Heren. Ja, en zij bedreven choe-
rerij en allerlei goddeloosheid.

3 En hij hief belasting bestaan-
de uit een vijfde deel van alles
wat zij bezaten — een vijfde
deel van hun goud en van hun
zilver, en een vijfde deel van
hun aziff, en van hun roodkoper,
en van hun geelkoper en hun
ijzer; en een vijfde deel van hun
mestvee; en tevens een vijfde
deel van al hun graan.

4 En dit alles nam hij om zich-
zelf en zijn vrouwen en zijn
bijvrouwen te onderhouden;
en ook zijn priesters met hun
vrouwen en hun bijvrouwen;
zo had hij de zaken van het
koninkrijk veranderd.

5 Want hij zette alle priesters
af die door zijn vader waren
gewijd en wijdde nieuwe in
hun plaats, lieden die zich in
de hoogmoed van hun hart
verhieven.

6 Ja, en aldus werden zij in hun
luiheid en in hun afgoderij en
in hun hoererijen onderhouden
door de belastingen die koning
Noach zijn volk had opgelegd;
aldus werkte het volk buitenge-
woon hard om ongerechtigheid
te onderhouden.

7 Ja, en ook zij werden afgo-

11 2a Jakob 3:5.
b 1 Kon. 14:15–16;

Mos. 29:31.
c 2 Ne. 28:15.

3a hebr. verwante
woorden: bnw.:
‘blinkend’; ww.:
‘bekleden of

platteren met
metaal.’
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disch, doordat zij door de ijdele
en vleiende woorden van de
koning en de priesters werden
misleid; want zij zeiden vleien-
de dingen tot hen.
8 En het geschiedde dat koning

Noach vele sierlijke en ruime
gebouwen bouwde; en hij ver-
sierde ze met prachtig houtwerk
en met allerlei waardevolle
zaken van goud en van zilver
en van ijzer en van geelkoper
en van ziff en van roodkoper;

9 en hij bouwde ook een ruim
paleis voor zichzelf, met in
het midden daarvan een troon,
alles van prachtig hout en ver-
sierd met goud en zilver en met
waardevolle zaken.
10 En tevens liet hij zijn werk-

lieden binnen de muren van
de tempel allerlei schitterend
werk verrichten uit prachtig
hout en uit roodkoper en uit
geelkoper.

11 En de zetels die voor de ho-
gepriesters waren bestemd, die
boven alle andere zetels waren,
versierde hij met zuiver goud;
en daarvóór liet hij een balustra-
de bouwen, zodat zij er met hun
lichaam en armen op konden
leunen terwijl zij leugenachtige
en ijdele woorden tot zijn volk
spraken.

12 En het geschiedde dat hij bij
de tempel een atoren bouwde;
ja, een zeer hoge toren, zo hoog
zelfs, dat hij er bovenop kon
staan en het land Shilom over-
zien, en ook het land Shemlon,
dat in het bezit van de Lama-
nieten was; en hij kon zelfs uit-

kijken over al het omliggende
land.

13 En het geschiedde dat hij
vele gebouwen liet bouwen in
het land Shilom; en hij liet een
grote toren bouwen op de heu-
vel ten noorden van het land
Shilom, dat een toevluchtsoord
voor de kinderen van Nephi
was geweest toen zij uit het land
vluchtten; en aldus handelde
hij met de rijkdommen die hij
verkreeg door het belasten van
zijn volk.

14 En het geschiedde dat hij
zijn hart op zijn rijkdommen
zette en zijn tijd doorbracht met
uitspattingen samen met zijn
vrouwen en bijvrouwen; en zo
brachten ook zijn priesters hun
tijd door met lichtekooien.

15 En het geschiedde dat hij
alom in het land wijngaarden
aanlegde; en hij bouwde wijn-
persen en bereidde wijn in over-
vloed; en zodoende werd hij een
awijnzuiper, en zo ook zijn volk.
16 En het geschiedde dat de

Lamanieten kleine groepen van
zijn volk begonnen te overval-
len en hen op hun akkers te
doden, en terwijl zij hun kudden
weidden.

17 En koning Noach zond
rondom het land wachten uit
om hen af te weren; maar hij
zond er niet voldoende en de
Lamanieten overvielen hen en
doodden hen en dreven vele
van hun kudden uit het land;
aldus begonnen de Lamanieten
hen te vernietigen en hun haat
op hen uit te oefenen.

12a Mos. 19:5–6. 15a gs Woord van Wijsheid.
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18 En het geschiedde dat ko-
ning Noach zijn legers tegen hen
uitzond en zij werden terugge-
dreven, althans zij dreven hen
voor enige tijd terug; daarom
keerden zij terug, zich verheu-
gend over hun buit.

19 En nu, wegens deze grote
overwinning verhieven zij zich
in de hoogmoed van hun hart;
zij aroemden op hun eigen
kracht, zeggende dat hun vijftig
konden standhouden tegen dui-
zenden Lamanieten; en aldus
roemden zij, en zij verlustig-
den zich in bloed, en in het
vergieten van het bloed van hun
broeders, en dat wegens de
goddeloosheid van hun koning
en priesters.

20 En het geschiedde dat
er zich een man onder hen be-
vond wiens naam aAbinadi
was; en hij ging onder hen
uit en begon te profeteren,
zeggende: Zie, aldus zegt de
Heer, en aldus heeft Hij mij
geboden, zeggende: Ga heen
en zeg tot dit volk: Aldus
spreekt de Heer, wee dit volk,
want Ik heb hun gruwelen
en hun goddeloosheid en hun
hoererijen gezien; en tenzij zij
zich bekeren, zal Ik hen in mijn
toorn bezoeken.
21 En zie, tenzij zij zich bekeren

en zich tot de Heer, hun God,
wenden, zal Ik hen overgeven
in de handen van hun vijanden;
ja, en zij zullen worden age-
knecht; en zij zullen door de

hand van hun vijanden worden
gekweld.

22 En het zal geschieden dat
zij zullen weten dat Ik de Heer,
hun God, ben, en een anaijverig
God ben, die de ongerechtighe-
den van mijn volk bezoekt.

23 En het zal geschieden dat,
tenzij dit volk zich bekeert
en zich tot de Heer, hun God,
wendt, het geknecht zal wor-
den; en niemand zal het bevrij-
den dan alleen de Heer, de
almachtige God.

24 Ja, en het zal geschieden
wanneer zij Mij aanroepen, dat
Ik atraag zal zijn om hun geroep
te horen; ja, en Ik zal toestaan
dat zij door hun vijanden wor-
den geslagen.

25 En tenzij zij zich in zak en
as bekeren en de Heer, hun
God, krachtig aanroepen, zal Ik
hun gebeden aniet horen, noch
zal Ik hen uit hun rampspoed
verlossen; en aldus zegt de
Heer, en aldus heeft Hij mij
geboden.

26 Nu geschiedde het, toen
Abinadi deze woorden tot hen
had gesproken, dat zij verbol-
gen op hem waren en hem naar
het leven stonden; maar de Heer
bevrijdde hem uit hun handen.

27 Toen nu koning Noach van
de woorden vernam die Abina-
di tot het volk had gesproken,
was ook hij verbolgen; en hij
zeide: Wie is Abinadi, dat ik
en mijn volk door hem zouden
worden geoordeeld, of awie

19a LV 3:4.
gs Hoogmoed.

20a gs Abinadi.
21a Mos. 12:2; 20:21;

21:13–15; 23:21–23.
22a Ex. 20:5;

Deut. 6:15;
Mos. 13:13.

24a Micha 3:4;
Mos. 21:15.

25a Jes. 1:15; 59:2.
27a Ex. 5:2; Mos. 12:13.
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is de Heer, die een zo grote
rampspoed op mijn volk zal
doen neerkomen?
28 Ik gebied u Abinadi hier-

heen te brengen, zodat ik hem
kan doden, want hij heeft deze
dingen gezegd om mijn volk
tot toorn tegen elkaar op te hit-
sen en twisten onder mijn volk
uit te lokken; daarom zal ik hem
doden.

29 Nu waren de ogen van
het volk averblind; daarom bver-
stokten zij hun hart tegen de
woorden van Abinadi, en vanaf
die tijd trachtten zij hem te grij-
pen. En koning Noach verstokte
zijn hart tegen het woord des
Heren, en hij bekeerde zich niet
van zijn kwade werken.

HOOFDSTUK 12

Abinadi wordt gevangengezet we-
gens het profeteren van de vernie-
tiging van het volk en de dood van
koning Noach — De valse priesters
halen de Schriften aan en geven
voor de wet van Mozes te bewaren
— Abinadi begint hun de tien
geboden te leren. Ongeveer 148 v.C.

En het geschiedde na verloop
van twee jaar dat Abinadi ver-
momd onder hen kwam, zodat
zij hem niet kenden, en onder
hen begon te profeteren, zeg-
gende: Aldus heeft de Heer mij
geboden, zeggende: Abinadi,
ga heen en profeteer tot dit,

mijn volk, want zij hebben hun
hart tegen mijn woorden ver-
stokt; zij hebben zich niet van
hun boze werken bekeerd;
daarom zal Ik hen in mijn toorn
abezoeken, ja, in mijn branden-
de toorn zal Ik hen bezoeken
wegens hun ongerechtigheden
en gruwelen.

2 Ja, wee dit geslacht! En de
Heer zeide tot mij: Strek uw
hand uit en profeteer, zeggende:
Aldus zegt de Heer, het zal
geschieden dat dit geslacht
wegens zijn ongerechtigheden
wordt ageknecht en op de bwang
wordt geslagen; ja, en door
mensen wordt voortgedreven
en wordt gedood; en de gieren
des hemels en de honden, ja, en
het wilde gedierte, zullen hun
vlees verslinden.

3 En het zal geschieden dat het
aleven van koning Noach even-
veel waard zal zijn als een kleed
in een hete boven; want hij zal
weten dat Ik de Heer ben.

4 En het zal geschieden dat Ik
dit, mijn volk, met grote ramps-
poed sla, ja, met hongersnood
en met apestilentie; en Ik zal
maken dat zij de gehele dag
bkermen.

5 Ja, en Ik zal maken dat er
alasten op hun rug worden ge-
bonden; en zij zullen worden
voortgedreven als een stomme
ezel.

6 En het zal geschieden dat Ik
hagel onder hen zend, en die
zal hen slaan; en zij zullen ook

29a Moz. 4:4.
b Alma 33:20;

Ether 11:13.
12 1a Jes. 65:6.

2a Mos. 11:21; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.

b Mos. 21:3–4.
3a Mos. 12:10.

b Mos. 19:20.
4a LV 97:26.

b Mos. 21:9–10.
5a Mos. 21:3.
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door de aoostenwind worden
geslagen; en ook zullen binsek-
ten hun land plagen en hun
graan verslinden.

7 En zij zullen met een hevige
pestilentie worden geslagen —
en dit alles zal Ik doen we-
gens hun aongerechtigheden en
gruwelen.

8 En het zal geschieden dat,
tenzij zij zich bekeren, Ik hen
volkomen van het oppervlak
der aarde zal awegvagen; noch-
tans zullen zij een bkroniek ach-
terlaten, en Ik zal die bewaren
voor andere natiën die het land
zullen bezitten; ja, zelfs dat zal
Ik doen om de gruwelen van dit
volk aan andere natiën bekend
te maken. En Abinadi profeteer-
de vele dingen tegen dit volk.

9 En het geschiedde dat zij
vertoornd op hem waren; en zij
grepen hem en brachten hem
gebonden voor de koning en
zeiden tot de koning: Zie, wij
hebben een man voor u gebracht
die kwaad aangaande uw volk
heeft geprofeteerd en zegt dat
God het zal vernietigen.

10 En hij profeteert ook kwaad
aangaande uw leven en zegt
dat uw leven zal zijn als een
kleed in een brandende oven.

11 En voorts zegt hij dat gij
gelijk een halm zult zijn, ja,
gelijk een droge halm van het
veld, die door de beesten wordt
omvergelopen en vertrapt.

12 En voorts zegt hij dat gij
gelijk distelpluis zult zijn dat,
wanneer het geheel rijp is, als de
wind waait, over het oppervlak

van het land wordt voortgedre-
ven. En hij doet alsof de Heer
het heeft gesproken. En hij zegt
dat dit alles u zal treffen, tenzij
gij u bekeert, en dat wegens uw
ongerechtigheden.

13 En nu, o koning, welk groot
kwaad hebt gi j begaan, of
welke grote zonden heeft uw
volk bedreven, dat wij door God
zouden worden veroordeeld of
door deze man gericht?

14 En nu, o koning, zie, wij zijn
onschuldig, en gij, o koning,
hebt niet gezondigd; daarom
heeft deze man gelogen over u
en heeft hij ijdel geprofeteerd.

15 En zie, wij zijn sterk, wij
zullen niet worden geknecht of
door onze vijanden gevangen
worden genomen; ja, en gij zijt
voorspoedig geweest in het
land, en gij zult ook voorspoe-
dig zijn.

16 Zie, hier is de man, wij
geven hem over in uw handen;
gij moogt met hem handelen
naar het u goeddunkt.

17 En het geschiedde dat
koning Noach Abinadi in de
gevangenis liet werpen; en hij
gebood de apriesters tezamen
te komen, zodat hij met hen
kon beraadslagen wat hij met
hem moest doen.

18 En het geschiedde dat zij
tot de koning zeiden: Breng hem
hierheen, zodat wij hem kunnen
ondervragen; en de koning
gebood dat hij voor hen moest
worden gebracht.

19 En zij begonnen hem te
ondervragen om hem zichzelf

6a Jer. 18:17; Mos. 7:31.
b Ex. 10:1–12.

7a LV 3:18.
8a Alma 45:9–14.

b Mrm. 8:14–16.
17a Mos. 11:11.
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te laten tegenspreken, zodat zij
daardoor iets zouden hebben
waarmee zij hem konden aan-
klagen; maar hij antwoordde
hun onverschrokken en weer-
stond al hun vragen, ja, tot
hun verbazing; want hij aweer-
stond hen in al hun vragen
en beschaamde hen in al hun
woorden.
20 En het geschiedde dat

één van hen tot hem zeide:
Wat betekenen de woorden die
geschreven staan, en die ons
door onze vaderen zijn geleerd,
luidende:

21 aHoe liefelijk op de bergen
zijn de voeten van hem die goe-
de tijdingen brengt, die vrede
verkondigt, die goede tijdin-
gen van het goede brengt, die
heil verkondigt, die tot Zion
zegt: Uw God regeert;
22 uw wachters zullen de stem

verheffen, met één stem zullen
zij zingen; want met eigen ogen
zullen zij zien wanneer de Heer
Zion wederbrengt;

23 breekt uit in gejuich, zingt
tezamen, o woeste plaatsen van
Jeruzalem; want de Heer heeft
zijn volk getroost, Hij heeft
Jeruzalem verlost;

24 de Heer heeft zijn heilige
aarm ontbloot voor de ogen van
alle natiën, en alle einden der
aarde zullen het heil van onze
God zien?
25 En nu zeide Abinadi tot hen:

Zijt gij apriesters, en geeft gij
voor dit volk te leren en de geest

van profetie te kennen, en wilt
gij desondanks van mij weten
wat deze dingen betekenen?

26 Ik zeg u, wee u wegens het
verdraaien van de wegen des
Heren! Want indien gij deze
dingen begrijpt, hebt gij ze toch
niet geleerd; daarom hebt gij
de wegen des Heren verdraaid.

27 Gij hebt uw hart niet op het
abegrijpen gericht; daarom zijt
gij niet wijs geweest. Wat leert
gij dit volk dan wel?

28 En zij zeiden: Wij leren de
wet van Mozes.

29 En voorts zeide hij tot hen:
Indien gij de awet van Mozes
leert, waarom bewaart gij die
dan niet? Waarom zet gij uw
hart op rijkdommen? Waarom
pleegt gij bhoererijen en verdoet
gij uw kracht met lichtekooien,
ja, en doet gij dit volk zonde
begaan, zodat de Heer reden
heeft mij te zenden om te profe-
teren tegen dit volk, ja, zelfs iets
zeer kwaads tegen dit volk?

30 Weet gij niet dat ik de
waarheid spreek? Ja, gij weet
wél dat ik de waarheid spreek;
en gij behoort voor het aange-
zicht van God te beven.

31 En het zal geschieden dat
gij wegens uw ongerechtighe-
den wordt geslagen, want gij
hebt gezegd dat gij de wet van
Mozes leert. En wat weet gij
van de wet van Mozes? aKomt
er heil door de wet van Mozes?
Wat zegt gij?

32 En zij antwoordden en

19a LV 100:5–6.
21a Jes. 52:7–10;

Nahum 1:15.
24a 1 Ne. 22:11.

25a Mos. 11:5.
27a gs Begrijpen, begrip.
29a gs Wet van Mozes.

b gs Echtbreuk.

31a Mos. 3:15; 13:27–32;
Alma 25:16.
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zeiden dat er inderdaad heil
door de wet van Mozes komt.
33 Maar nu zeide Abinadi

tot hen: Ik weet dat gij behou-
den zult worden indien gij
de geboden Gods bewaart;
ja, indien gij de geboden be-
waart die de Heer op de berg
aSinai aan Mozes heeft gege-
ven, zeggende:

34 aIk ben de Heer, uw God,
die u uit het land Egypte, uit
het diensthuis, heeft bgeleid.

35 Gij zult geen aandere god
voor mijn aangezicht hebben.

36 Gij zult u geen gesneden
beeld maken, noch enige gestal-
te van wat boven in de hemel,
noch van wat beneden op de
aarde is.

37 Nu zeide Abinadi tot hen:
Hebt gij dit alles gedaan? Ik zeg
u, neen, dat hebt gij niet. En hebt
gij dit volk ageleerd dat zij al
die dingen moeten doen? Ik
zeg u, neen, dat hebt gij niet.

HOOFDSTUK 13

Abinadi wordt door goddelijke
macht beschermd — Hij leert het
volk de tien geboden — Het heil
komt niet door de wet van Mozes
alleen — God zelf zal een verzoe-
ning doen en zijn volk verlossen.
Ongeveer 148 v.C.

En nu, toen de koning deze
woorden had gehoord, zeide
hij tot zijn priesters: Weg met
deze kerel en doodt hem; wat

hebben wij immers met hem te
maken, want hij is waanzinnig.

2 En zij traden naar voren en
trachtten hem vast te grijpen;
maar hij weerstond hen en zeide
tot hen:

3 Raakt mij niet aan, want God
zal u slaan indien gij mij vast-
grijpt, daar ik de boodschap die
de Heer mij wil laten overbren-
gen, nog niet heb overgebracht;
evenmin heb ik u verteld wat gij
mij hebt agevraagd te vertellen;
daarom zal God niet toestaan
dat ik op dit tijdstip word ver-
nietigd.

4 Want ik moet de geboden
volbrengen waarmee God mij
geboden heeft; en omdat ik u
de waarheid heb gezegd, zijt
gij vertoornd op mij; En voorts,
omdat ik het woord Gods heb
gesproken, hebt gij verklaard
dat ik waanzinnig ben.

5 Nu geschiedde het, nadat
Abinadi deze woorden had
gesproken, dat het volk van
koning Noach hem niet durfde
vast te grijpen, want de Geest
des Heren was op hem; en zijn
aangezicht astraalde met buiten-
gewone luister, evenals dat van
Mozes op de berg Sinai terwijl
hij met de Heer sprak.

6 En hij sprak met akracht en
met gezag van God; en hij zette
zijn woorden voort, zeggende:

7 Gij ziet dat gij niet bij machte
zijt om mij te doden, daarom
beëindig ik mijn boodschap.
Ja, en ik bemerk dat die u door

33a Ex. 19:9, 16–20;
Mos. 13:5.

34a Ex. 20:2–4.
b Ex. 12:51;

1 Ne. 17:40;
Mos. 7:19.

35a Hosea 13:4.
gs Afgoderij.

37a Mos. 13:25–26.
13 3a Mos. 12:20–24.

5a Ex. 34:29–35.
6a gs Macht.
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het hart asnijdt omdat ik u
de waarheid zeg over uw onge-
rechtigheden.

8 Ja, en mijn woorden ver-
vullen u met verwondering en
verbazing en met toorn.

9 Ik beëindig echter mijn bood-
schap; en dan geeft het niet
waarheen ik ga, als ik maar
behouden word.

10 Maar dit zeg ik u, wat gij
hierna met mij doet, zal zijn als
een azinnebeeld en een afscha-
duwing van dingen die zullen
komen.

11 En nu lees ik u de overige
ageboden Gods voor, want ik
bemerk dat zij niet in uw hart
zijn geschreven; ik bemerk
dat gij voor het merendeel
van uw leven ongerechtigheid
hebt bestudeerd en erin hebt
onderwezen.
12 En nu, gij herinnert u dat

ik tot u heb gezegd: Gij zult
u geen gesneden beeld maken,
noch enige gestalte van wat
boven in de hemel, noch van
wat beneden op de aarde, noch
van wat in de wateren onder de
aarde is.

13 En voorts: Gij zult u voor
die niet buigen, noch hen
dienen; want Ik, de Heer, uw
God, ben een naijverig God,
die de ongerechtigheid van de
vaderen bezoekt aan de kinde-
ren, aan het derde en aan
het vierde geslacht van hen die
Mij haten;

14 en die barmhartigheid doet
aan duizenden van hen die
Mij liefhebben en mijn geboden
onderhouden.

15 Gij zult de naam van de
Heer, uw God, niet ijdel ge-
bruiken; want de Heer zal niet
onschuldig houden wie zijn
naam ijdel gebruikt.

16 Gedenk de asabbatdag, dat
gij die heiligt.

17 Zes dagen zult gij arbeiden
en al uw werk doen;

18 maar de zevende dag, de
sabbat van de Heer, uw God,
zult gij geen werk doen, gij,
noch uw zoon, noch uw doch-
ter, uw dienstknecht noch uw
dienstmaagd, noch uw vee, noch
uw vreemdeling die binnen uw
poorten vertoeft;

19 want in azes dagen heeft de
Heer de hemel en de aarde en
de zee gemaakt, en al wat daarin
is; daarom zegende de Heer de
sabbatdag en heiligde die.

20 aEer uw vader en uw moe-
der, opdat uw dagen verlengd
worden in het land dat de Heer,
uw God, u geeft.

21 Gij zult niet adoden.
22 Gij zult niet aechtbreken.

Gij zult niet bstelen.
23 Gij zult geen avalse getui-

genis spreken tegen uw naaste.
24 Gij zult niet abegeren het

huis van uw naaste, gij zult niet
begeren de vrouw van uw
naaste, noch zijn dienstknecht,
noch zijn dienstmaagd, noch

7a 1 Ne. 16:2.
10a Mos. 17:13–19;

Alma 25:10.
11a Ex. 20:1–17.
16a gs Sabbatdag.

19a Gen. 1:31.
20a Marc. 7:10.
21a Matt. 5:21–22;

LV 42:18.
gs Moord.

22a gs Echtbreuk.
b gs Stelen.

23a Spr. 24:28. gs Liegen.
24a gs Begeerte, begeren,

begerig.
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zijn os, noch zijn ezel, noch iets
dat van uw naaste is.
25 En het geschiedde, nadat

Abinadi deze woorden had
beëindigd, dat hij tot hen zeide:
Hebt gij dit volk geleerd dat zij
al deze dingen nauwgezet in
acht moeten nemen om deze
geboden te bewaren?

26 Ik zeg u, neen; want indien
gij het hadt gedaan, zou de Heer
mij niet hebben laten komen en
iets kwaads laten profeteren
aangaande dit volk.

27 En nu, gij hebt gezegd dat
er heil komt door de awet van
Mozes. Ik zeg u dat het voor-
alsnog noodzakelijk is dat gij
de wet van Mozes bewaart;
maar ik zeg u dat de tijd komt
dat het bniet langer noodza-
kelijk zal zijn de wet van Mozes
te bewaren.

28 En bovendien zeg ik u dat
het aheil niet komt door de bwet
alleen; en indien er geen cver-
zoening was, die God zelf voor
de zonden en ongerechtigheden
van zijn volk zal doen, dan
moest het onvermijdelijk verlo-
ren gaan, ondanks de wet van
Mozes.

29 En nu, ik zeg u dat het nood-
zakelijk was dat de kinderen
Israëls een wet werd gegeven,
ja, een zeer astrenge wet zelfs;
want zij waren een halsstarrig
volk, bvlug om ongerechtig-

heid te doen en traag om de
Heer, hun God, te gedenken;

30 daarom werd hun een awet
gegeven, ja, een wet van riten
en bverordeningen, een wet die
zij van dag tot dag stipt moesten
cbewaren om hen ertoe op te
wekken God en hun plicht
jegens Hem indachtig te zijn.

31 Maar zie, ik zeg u dat al
deze dingen azinnebeelden wa-
ren van toekomstige dingen.

32 En nu, begrepen zij de wet?
Ik zeg u, neen, zij begrepen niet
allen de wet; en wel wegens de
verstoktheid van hun hart; want
zij begrepen niet dat geen enkel
mens kon worden gered, dan
aalleen door de verlossing Gods.
33 Want zie, heeft Mozes niet

tot hen geprofeteerd aangaande
de komst van de Messias, en
dat God zijn volk zou verlossen?
Ja, en zelfs aalle profeten die
vanaf het begin der wereld
hebben geprofeteerd — hebben
zij niet min of meer over deze
dingen gesproken?

34 Hebben zij niet gezegd dat
aGod zelf zou neerdalen onder
de mensenkinderen, en de ge-
daante van een mens op Zich
zou nemen, en in grote macht
over het oppervlak der aarde
zou uitgaan?

35 Ja, en hebben zij niet tevens
gezegd dat Hij de aopstanding
der doden zou teweegbrengen,

27a gs Wet van Mozes.
b 3 Ne. 9:19–20; 15:4–5.

28a Gal. 2:16.
gs Heil; Verlossen,
verlossing, verlost.

b Gal. 2:21;
Mos. 3:14–15;
Alma 25:15–16.

c gs Verzoenen,
verzoening.

29a Jozua 1:7–8.
b Alma 46:8.

30a Ex. 20.
b gs Verordeningen.
c Jakob 4:5.

31a Mos. 16:14;

Alma 25:15.
gs Symboliek.

32a 2 Ne. 25:23–25.
33a 1 Ne. 10:5;

Jakob 4:4; 7:11.
34a Mos. 7:27; 15:1–3.

gs God, Godheid.
35a Jes. 26:19; 2 Ne. 2:8.
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en dat Hijzelf zou worden ver-
drukt en gekweld?

HOOFDSTUK 14

Jesaja spreekt over de Messias —
De vernedering en het lijden van
de Messias worden beschreven —
Hij brengt zijn ziel ten offer voor de
zonde en bemiddelt voor overtre-
ders — Vergelijk Jesaja 53. Onge-
veer 148 v.C.

Ja, zegt Jesaja niet: Wie heeft
onze verkondiging geloofd, en
aan wie is de arm des Heren
geopenbaard?

2 Want als een loot zal Hij op-
schieten voor zijn aangezicht, en
als een wortel uit dorre aarde;
Hij heeft gestalte noch luister;
en wanneer wij Hem zullen
zien, is er geen schoonheid, dat
wij Hem zouden begeren.

3 Hij wordt veracht en door de
mensen verworpen; een man
van smarten, en vertrouwd met
lijden; en wij verborgen als het
ware ons aangezicht voor Hem;
Hij werd veracht en wij hebben
Hem niet geacht.

4 Waarlijk, Hij heeft ons aleed
bop Zich genomen en onze
smarten gedragen; wij echter
hielden Hem voor een geplaag-
de, een door God geslagene en
verdrukte.
5 Maar om onze aovertredingen

werd Hij verwond, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld;

de straf voor onze vrede was
op Hem; en met zijn striemen
worden wij bgenezen.

6 Wij allen zijn als aschapen
afgedwaald; wij hebben ons
ieder naar onze eigen weg
gewend; en de Heer heeft ons
aller ongerechtigheid op Hem
doen neerkomen.

7 Hij werd verdrukt en Hij
werd gekweld, maar toch deed
aHij zijn mond niet open; Hij is
als een blam ter slachting geleid,
en als een schaap dat stom is
voor zijn scheerders, zo deed
Hij zijn mond niet open.

8 Hij is uit de gevangenis en
uit het gericht weggenomen; en
wie zal zijn nageslacht verkon-
digen? Want Hij werd uitge-
roeid uit het land der levenden;
om de overtredingen van mijn
volk werd Hij geslagen.

9 En Hij stelde zijn graf bij de
goddelozen, en bij de arijken in
zijn dood; want Hij had geen
bkwaad gedaan, noch was er
enig bedrog in zijn mond.

10 Maar het behaagde de Heer
Hem te verbrijzelen; Hij heeft
Hem leed opgelegd; wanneer gij
zijn ziel ten offer brengt voor de
zonde, zal Hij zijn anakomelin-
gen zien, zal Hij zijn dagen ver-
lengen, en het welbehagen des
Heren zal in zijn hand gedijen.

11 Hij zal de moeite van zijn
ziel zien en verzadigd zijn; door
zijn kennis zal mijn rechtvaardi-
ge knecht velen rechtvaardigen;

14 4a Matt. 8:17.
b Alma 7:11–12.

5a Mos. 15:9;
Alma 11:40.

b 1 Pet. 2:24–25.

6a Matt. 9:36;
2 Ne. 28:14; Alma 5:37.

7a Marc. 15:3.
gs Jezus Christus.

b gs Lam Gods; Pascha.

9a Matt. 27:57–60;
Marc. 15:27, 43–46.
gs Jozef van Arimatea.

b Joh. 19:4.
10a Mos. 15:10–13.
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want Hij zal hun ongerechtig-
heden adragen.

12 Daarom zal Ik Hem een
deel geven onder de groten, en
Hij zal de buit delen met de
sterken; want Hij heeft zijn ziel
uitgestort in de dood; en Hij
werd onder de overtreders ge-
rekend; en Hij droeg de zonden
van velen en heeft voor de
overtreders abemiddeld.

HOOFDSTUK 15

Hoe Christus zowel de Vader als
de Zoon is — Hij zal bemiddelen
en de overtredingen van zijn volk
dragen — Zij en alle heilige profe-
ten zijn zijn nakomelingen — Hij
brengt de opstanding teweeg —
Kleine kinderen hebben het eeuwige
leven. Ongeveer 148 v.C.

En nu zeide Abinadi tot hen: Ik
wil dat gij begrijpt dat aGod
zelf onder de mensenkinderen
zal neerdalen en zijn volk zal
bverlossen.

2 En omdat Hij in het vlees
awoont, zal Hij de Zoon Gods
worden genoemd, en omdat Hij
het vlees aan de wil van de

bVader heeft onderworpen, zijn-
de de Vader en de Zoon —

3 de Vader, aomdat Hij door
de macht Gods werd bverwekt;
en de Zoon, wegens het vlees;
zo is Hij de Vader en de Zoon
geworden —

4 en Zij zijn aéén God, ja, de
ware beeuwige cVader van he-
mel en aarde.

5 En doordat het vlees aan
de Geest wordt onderworpen,
ofwel de Zoon aan de Vader,
zijnde één God, awordt Hij ver-
zocht, en zwicht niet voor de
verzoeking, maar duldt dat Hij
door zijn volk wordt bespot en
bgegeseld en uitgeworpen en
cverstoten.
6 En na dit alles, na vele mach-

tige wonderen onder de men-
senkinderen te hebben verricht,
zal Hij worden weggeleid, ja,
azoals Jesaja heeft gezegd: Als
een schaap dat stom is voor
de scheerder, zo deed Hij zijn
mond bniet open.

7 Ja, zo zal Hij worden wegge-
leid, agekruisigd en gedood,
waardoor het vlees aan de dood
onderworpen wordt, en de bwil
des Zoons geheel opgaat in de
wil van de Vader.

11a Lev. 16:21–22;
1 Pet. 3:18;
LV 19:16–19.

12a 2 Ne. 2:9; Mos. 15:8;
Mro. 7:27–28.

15 1a 1 Tim. 3:16;
Mos. 13:33–34.
gs Jezus Christus.

b gs Verlossen,
verlossing, verlost.

2a Mos. 3:5; 7:27;
Alma 7:9–13.

b Jes. 64:8;

Joh. 10:30; 14:8–10;
Mos. 5:7;
Alma 11:38–39;
Ether 3:14.

3a LV 93:4.
b Luc. 1:31–33;

Mos. 3:8–9;
Alma 7:10;
3 Ne. 1:14.

4a Deut. 6:4;
Joh. 17:20–23.
gs God, Godheid.

b Alma 11:39.

c Mos. 3:8; Hel. 14:12;
3 Ne. 9:15; Ether 4:7.

5a Luc. 4:2;
Hebr. 4:14–15.

b Joh. 19:1.
c Marc. 8:31;

Luc. 17:25.
6a Jes. 53:7.

b Luc. 23:9; Joh. 19:9;
Mos. 14:7.

7a gs Kruisiging.
b Luc. 22:42; Joh. 6:38;

3 Ne. 11:11.



219 Mosiah 15:8–18

8 En zo verbreekt God de aban-
den des doods, want Hij heeft
de boverwinning op de dood
behaald, en Hij geeft de Zoon
de macht om te cbemiddelen
voor de mensenkinderen —

9 want Hij is ten hemel opge-
varen; Hij is met innerlijke
barmhartigheid bezield en vol
ontferming jegens de mensen-
kinderen; Hij staat tussen hen
en de gerechtigheid; Hij heeft de
banden des doods verbroken;
Hij heeft hun ongerechtigheid
en hun overtredingen op aZich
genomen; Hij heeft hen verlost,
en Hij heeft aan de eisen der
gerechtigheid bvoldaan.
10 En nu zeg ik u, wie zal zijn

nageslacht verkondigen? Zie, ik
zeg u dat wanneer zijn ziel ten
offer is gebracht voor zonde,
Hij zijn anageslacht zal zien.
Welnu, wat zegt gij? En wie
zullen zijn nageslacht zijn?
11 Zie, ik zeg u dat wie ook de

woorden der aprofeten heeft ge-
hoord, ja, alle heilige profeten
die over de komst des Heren
hebben geprofeteerd — ik zeg u
dat allen die naar hun woorden
hebben geluisterd, en geloofd
dat de Heer zijn volk zou ver-
lossen, en naar die dag hebben
uitgezien voor vergeving van
hun zonden, ik zeg u dat dezen
zijn nageslacht zijn, ofwel dat

zi j de erfgenamen van het
bkoninkrijk Gods zijn.

12 Want zij zijn het wier zon-
den Hij aheeft gedragen; zij zijn
het voor wie Hij is gestorven
om hen van hun overtredingen
te verlossen. Welnu, zijn zij
niet zijn nageslacht?

13 Ja, en zijn het niet de profe-
ten, eenieder die zijn mond heeft
opengedaan om te profeteren,
die niet tot overtreding verval-
len is, met wie ik alle heilige
profeten bedoel sinds de wereld
begonnen is? Ik zeg u dat zij
zijn nageslacht zijn.

14 En zij zijn het die vrede
hebben averkondigd, die goede
tijdingen van het goede hebben
gebracht, die het heil hebben
verkondigd; en tot Zion hebben
gezegd: Uw God regeert!

15 En o, hoe liefelijk op de
bergen waren hun voeten!

16 En wederom, hoe liefelijk
op de bergen zijn de voeten
van hen die nog altijd vrede
verkondigen!

17 En wederom, hoe liefelijk
op de bergen zijn de voeten van
hen die van nu af aan vrede
zullen verkondigen, ja, vanaf
deze tijd en voor eeuwig!

18 En zie, ik zeg u dat is niet
alles. Want o, hoe liefelijk op de
bergen zijn de avoeten van Hem
die goede tijdingen brengt, die

8a Mos. 16:7;
Alma 22:14.

b Hosea 13:14;
1 Kor. 15:55–57.

c 2 Ne. 2:9.
9a Jes. 53; Mos. 14:5–12.

b gs Verzoenen,
verzoening.

10a Jes. 53:10;
Mos. 5:7; 27:25;
Mro. 7:19.

11a LV 84:36–38.
b gs Heil; Koninkrijk

van God of
Koninkrijk van
de hemel.

12a Mos. 14:12;
Alma 7:13; 11:40–41.

14a Jes. 52:7; Rom. 10:15;
1 Ne. 13:37;
Mos. 12:21–24.
gs Zendingswerk.

18a 3 Ne. 20:40;
LV 128:19.
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de grondlegger der bvrede is, ja,
namelijk de Heer, die zijn volk
heeft verlost; ja, Hij die zijn
volk het heil heeft geschonken;

19 want als de verlossing er
niet was geweest die Hij voor
zijn volk heeft teweeggebracht,
die vanaf de agrondlegging der
wereld was bereid, ik zeg u, als
die er niet was geweest, had
het gehele mensdom bverloren
moeten gaan.
20 Maar zie, de banden des

doods zullen worden verbro-
ken, en de Zoon regeert en heeft
macht over de doden; daarom
brengt Hij de opstanding der
doden teweeg.

21 En er komt een opstanding,
ja, een aeerste opstanding; ja, een
opstanding van hen die hebben
bestaan, en die nu bestaan,
en die zullen bestaan, tot aan
de opstanding van Christus —
want zo zal Hij worden ge-
noemd.

22 En nu, de opstanding van
alle profeten, en van allen die
hun woorden hebben geloofd—
ofwel allen die de geboden
Gods hebben bewaard, zullen
tevoorschijn komen in de eerste
opstanding; daarom zijn zij de
eerste opstanding.

23 Zij worden opgewekt om te
awonen bij God, die hen heeft
verlost; zo hebben zij het eeu-
wige leven door Christus, die

de banden des doods heeft
bverbroken.

24 En dezen zijn het die deel-
hebben aan de eerste opstan-
ding; en dezen zijn het die vóór
de komst van Christus zijn ge-
storven in hun onwetendheid,
zonder dat hun het aheil was
verkondigd. En zo brengt de
Heer hun herstelling teweeg;
en zij hebben deel aan de eerste
opstanding, of hebben het eeu-
wige leven, omdat zij door de
Heer zijn verlost.

25 En kleine akinderen hebben
eveneens het eeuwige leven.

26 Maar zie, en avreest en sid-
dert voor het aangezicht van
God, want gij behoort te sidde-
ren; want de Heer verlost geen
van hen die tegen Hem bopstaan
en in hun zonden csterven; ja,
allen die vanaf het begin der
wereld in hun zonden zijn om-
gekomen, die opzettelijk tegen
God zijn opgestaan, die de gebo-
den Gods hebben gekend, maar
ze niet wilden onderhouden;
ddezen zijn het die egeen deel
hebben aan de eerste opstanding.

27 Daarom, behoort gij niet te
sidderen? Want het heil komt
voor geen van hen; want de
Heer heeft geen van hen verlost;
ja, de Heer kan hen ook niet ver-
lossen; want Hij kan Zichzelf
niet tegenspreken; want Hij kan
de agerechtigheid niet verwer-

18b Joh. 16:33.
gs Vrede.

19a Mos. 4:6.
b 2 Ne. 9:6–13.

21a Alma 40:16–21.
23a Ps. 24:3–4;

1 Ne. 15:33–36;
LV 76:50–70.

b gs Dood,
lichamelijke.

24a 2 Ne. 9:25–26;
LV 137:7.

25a LV 29:46; 137:10.
gs Heil—Heil van
kinderen.

26a Deut. 5:29;

Jakob 6:9.
b 1 Ne. 2:21–24.
c Ez. 18:26;

1 Ne. 15:32–33;
Mro. 10:26.

d Alma 40:19.
e LV 76:81–86.

27a Alma 34:15–16; 42:1.
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pen wanneer die haar aanspraak
laat gelden.
28 En nu zeg ik u dat de tijd zal

komen dat het heil des Heren
aan alle natie, geslacht, taal en
volk zal worden averkondigd.
29 Ja, Heer, uw awachters zul-

len hun stem verheffen; met één
stem zullen zij zingen; want met
eigen ogen zullen zij zien, wan-
neer de Heer Zion wederbrengt.
30 Breekt uit in gejuich, zingt

tezamen, o woeste plaatsen van
Jeruzalem; want de Heer heeft
zijn volk getroost; Hij heeft
Jeruzalem verlost.

31 De Heer heeft zijn heilige
arm ontbloot voor de ogen van
alle natiën; en alle einden der
aarde zullen het heil van onze
God zien.

HOOFDSTUK 16

God verlost de mensen uit hun ver-
loren en gevallen staat — Met hen
die vleselijk gezind zijn, is het
alsof er geen verlossing bestaat —
Christus brengt opstanding tot ein-
deloos leven of tot eindeloze verdoe-
menis teweeg. Ongeveer 148 v.C.

En nu geschiedde het, nadat
Abinadi deze woorden had
gesproken, dat hij zijn hand
uitstrekte en zeide: De tijd zal
komen dat allen het aheil des
Heren zullen zien; dat alle natie,

geslacht, taal en volk met eigen
ogen zal zien en voor het aange-
zicht van God zal berkennen dat
zijn oordelen rechtvaardig zijn.

2 En dan worden de goddelo-
zen auitgeworpen, en zij zullen
reden hebben om te kermen en
te bwenen en te jammeren en
hun tanden te knarsen; en wel
omdat zij niet wilden luisteren
naar de stem des Heren; daar-
om verlost de Heer hen niet.

3 Want zij zijn avleselijk en
duivels, en de bduivel heeft
macht over hen; ja, die oude
slang die onze eerste ouders
cverleidde, hetgeen de oorzaak
was van hun dval; hetgeen er de
oorzaak van was dat het gehele
mensdom vleselijk, zinnelijk en
duivels werd, het kwade van het
goede kon eonderscheiden en
zich aan de duivel onderwierp.

4 Aldus ging het gehele mens-
dom averloren; en zie, het zou
eindeloos verloren zijn geweest
als God zijn volk niet uit zijn
verloren en gevallen staat had
verlost.

5 Bedenkt echter dat hij die
blijft volharden in zijn eigen
avleselijke natuur en doorgaat
op de wegen van de zonde en
opstand tegen God, in zijn ge-
vallen staat blijft, en de duivel
heeft alle macht over hem. Daar-
om is het met hem — want hij is
een vijand van God — alsof er

28a gs Zendingswerk.
29a gs Waken, wachters.
16 1a gs Heil.

b Mos. 27:31.
2a LV 63:53–54.

b Matt. 13:41–42;
Luc. 13:28;

Alma 40:13.
3a Gal. 5:16–25;

Mos. 3:19.
gs Natuurlijke mens.

b 2 Ne. 9:8–9.
gs Duivel.

c Gen. 3:1–13;

Moz. 4:5–19.
d gs Val van Adam

en Eva.
e 2 Ne. 2:17–18, 22–26.

4a Alma 42:6–14.
5a Alma 41:11.

gs Vleselijk.
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geen bverlossing was teweegge-
bracht; en ook de duivel is een
vijand van God.

6 En nu, indien Christus niet
in de wereld was gekomen —
om over toekomstige dingen te
spreken aalsof zij reeds hebben
plaatsgevonden — dan had er
geen verlossing kunnen zijn.
7 En indien Christus niet uit

de doden was opgestaan, ofwel
de banden des doods niet ver-
broken had, zodat het graf geen
overwinning en de dood geen
aprikkel zou hebben, dan had
er geen opstanding kunnen zijn.
8 Maar er is wél een aopstan-

ding, daarom heeft het graf geen
overwinning en is de prikkel des
bdoods in Christus verzwolgen.

9 Hij is het alicht en het leven
der wereld; ja, een licht dat ein-
deloos is, dat nooit kan worden
verduisterd; ja, en ook een leven
dat eindeloos is, waardoor er
geen dood meer kan zijn.
10 Ja, dit sterfelijke zal aonster-

felijkheid aandoen, en dit ver-
derfelijke zal onverderfelijkheid
aandoen, en voor het gerecht van
God worden bgebracht om door
Hem te worden cgeoordeeld
naar hun werken, hetzij die
goed, hetzij die kwaad zijn —
11 indien die goed zijn, tot de

opstanding van aeindeloos leven
en geluk; en indien die kwaad

zijn, tot de opstanding van
beindeloze verdoemenis, want
zij worden overgeleverd aan de
duivel, die hen heeft onderwor-
pen, hetgeen verdoemenis is —

12 want zij hebben gehandeld
naar hun eigen vleselijke wil en
begeerten, en hebben de Heer
nooit aangeroepen terwijl de
armen der barmhartigheid naar
hen waren uitgestrekt; want
de armen der abarmhartigheid
waren naar hen uitgestrekt, en
zij wilden niet; zij werden voor
hun ongerechtigheden gewaar-
schuwd en toch wilden zij ze
niet verzaken; en hun werd ge-
boden zich te bekeren, en toch
wilden zij zich niet bekeren.

13 En nu, zoudt gij niet moeten
sidderen en u van uw zonden
bekeren en bedenken dat gij
alleen in en door Christus kunt
worden gered?

14 Daarom, als gij de awet van
Mozes leert, leert dan ook dat
deze een afschaduwing is van
de toekomstige dingen —

15 leert hun dat de verlossing
door Christus de Heer komt,
die de aeeuwige Vader zelf is.
Amen.

HOOFDSTUK 17

Alma gelooft de woorden van Abi -

5b gs Verlossen,
verlossing, verlost.

6a Mos. 3:13.
7a Hosea 13:14;

Mos. 15:8, 20.
8a Alma 42:15.

gs Opstanding.
b Jes. 25:8;

1 Kor. 15:54–55;

Mrm. 7:5.
9a LV 88:5–13.

gs Licht, licht van
Christus.

10a Alma 40:2.
gs Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.

b gs Oordeel, laatste.
c Alma 41:3–6.

11a gs Eeuwig leven.
b gs Verdoemenis.

12a gs Barmhartig,
barmhartigheid.

14a gs Wet van Mozes.
15a Mos. 3:8; 5:7;

Ether 3:14.
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nadi en schrijft ze op — Abinadi
sterft de vuurdood — Hij voorspelt
ziekte en de vuurdood voor zijn
moordenaars. Ongeveer 148 v.C.

En nu geschiedde het, toen
Abinadi deze woorden had ge-
sproken, dat de koning gebood
dat de apriesters hem moesten
grijpen en ter dood laten bren-
gen.

2 Maar er bevond zich onder
hen één die aAlma heette, die
tevens een afstammeling van
Nephi was. En hij was een jonge
man, en hij bgeloofde de woor-
den die Abinadi had gesproken,
want hij wist van de ongerech-
tigheid waarvan Abinadi tegen
hen had getuigd; daarom begon
hij bij de koning te pleiten dat
hij niet vertoornd zou zijn op
Abinadi, maar zou toestaan dat
hij in vrede vertrok.

3 Maar de koning werd nog
meer verbolgen en gelastte dat
Alma uit hun midden zou wor-
den geworpen, en zond zijn
dienstknechten achter hem aan
om hem te doden.

4 Maar hij vluchtte voor hen
weg en verschool zich, zodat
zij hem niet vonden. En terwijl
hij zich vele dagen verborgen
hield, aschreef hij alle woorden
op die Abinadi had gesproken.
5 En het geschiedde dat de

koning Abinadi door zijn lijf-
wachten liet omsingelen en
grijpen; en zij bonden hem en
wierpen hem in de gevangenis.

6 En na drie dagen, toen hij

met zijn priesters had beraad-
slaagd, liet hij hem wederom
voor zich brengen.

7 En hij zeide tot hem: Abinadi,
wij hebben een beschuldiging
tegen u gevonden, en gij ver-
dient de dood.

8 Want gij hebt gezegd dat
aGod zelf onder de mensen-
kinderen zal neerdalen; en nu,
hierom zult gij ter dood worden
gebracht, tenzij gij alle woor-
den herroept die gij ten kwade
over mij en mijn volk hebt
gesproken.

9 Nu zeide Abinadi tot hem:
Ik zeg u, ik zal de woorden die
ik tot u heb gesproken aangaan-
de dit volk niet herroepen, want
ze zijn waar; en opdat gij zult
weten aangaande hun zeker-
heid, heb ik toegestaan dat ik u
in handen ben gevallen.

10 Ja, en ik zal zelfs ten dode
toe lijden, en ik wil mijn woor-
den niet herroepen, en zij zullen
als een getuigenis tegen u staan.
En indien gij mij doodt, vergiet
gij aonschuldig bloed, en ook
dat zal ten laatsten dage als een
getuigenis tegen u staan.

11 En nu stond koning Noach
op het punt hem te laten gaan,
want hij vreesde zijn woord;
want hij vreesde dat de oordelen
Gods hem zouden treffen.

12 Maar de priesters verhie-
ven hun stem tegen hem en
begonnen hem te beschuldigen,
zeggende: Hij heeft de koning
beschimpt. Daarom werd de
koning tot toorn tegen hem

17 1a Mos. 11:1, 5–6.
2a Mos. 23:6, 9–10.

gs Alma de oude.

b Mos. 26:15.
4a gs Schriften,

Schriftuur.

8a Mos. 13:25, 33–34.
10a Alma 60:13.
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opgehitst, en hij gaf hem over
opdat hij zou worden gedood.
13 En het geschiedde dat zij

hem grepen en vastbonden en
zijn huid met takkenbossen
geselden, ja, ten dode toe.

14 En nu, toen de vlammen
hem begonnen te verzengen,
riep hij hen toe, zeggende:

15 Zie, zoals gij aan mij hebt
gedaan, zo zal het geschieden
dat uw nageslacht velen de
pijnen zal laten lijden die ik
lijd, namelijk de pijnen van de
avuurdood; en wel omdat zij
geloven in het heil van de Heer,
hun God.
16 En het zal geschieden dat

gij wegens uw ongerechtighe-
den met allerlei ziekten zult
worden gekweld.

17 Ja, en gij zult aan alle zijden
worden ageslagen, en her- en
derwaarts worden opgejaagd
en verstrooid, zoals een wilde
kudde door wilde en woeste
dieren wordt opgejaagd.

18 En te dien dage zal er jacht
op u worden gemaakt en zult gij
door de hand van uw vijanden
worden gegrepen, en dan zult
gij de pijnen van de avuurdood
lijden zoals ik die lijd.
19 Aldus oefent God awraak uit

op hen die zijn volk vernietigen.
O God, ontvang mijn ziel.

20 En nu, toen Abinadi deze
woorden had gesproken, viel
hij neer, daar hij de vuurdood
was gestorven; ja, hij was ter
dood gebracht omdat hij de

geboden Gods niet wilde ver-
werpen, en hij had de waarheid
van zijn woorden met zijn dood
bezegeld.

HOOFDSTUK 18

Alma predikt heimelijk — Hij zet
het doopverbond uiteen en doopt
in de wateren van Mormon — Hij
organiseert de kerk van Christus en
ordent priesters — Zij voorzien
in hun eigen onderhoud en leren
de mensen — Alma en zijn mensen
vluchten voor koning Noach de wil-
dernis in. Ongeveer 147–145 v.C.

En nu geschiedde het dat Alma,
die voor de dienstknechten van
koning Noach was gevlucht,
zich abekeerde van zijn zonden
en ongerechtigheden en zich
heimelijk onder de mensen be-
gaf en hun de woorden van
Abinadi begon te leren —

2 ja, over hetgeen te komen
stond, en ook over de opstan-
ding der doden en de aver-
lossing der mensen, die zou
worden teweeggebracht door
de bmacht en het lijden en de
dood van Christus, en door zijn
opstanding en hemelvaart.

3 En zovelen als naar zijn
woord wilden luisteren, onder-
wees hij. En hij leerde hun
heimelijk, opdat de koning het
niet te weten zou komen. En
velen geloofden zijn woorden.

4 E n h e t g e s c h i e d d e d a t
zovelen als hem geloofden, op-

15a Mos. 13:9–10;
Alma 25:4–12.

17a Mos. 21:1–5, 13.
18a Mos. 19:18–20.

19a gs Wraak.
18 1a Mos. 23:9–10.

2a gs Verlossen,
verlossing, verlost.

b gs Verzoenen,
verzoening.
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trokken naar een aplaats die
Mormon heette, die haar naam
van de koning had ontvangen
en in de grensstreek van het
land lag die in bepaalde jaarge-
tijden door wilde dieren on-
veilig werd gemaakt.
5 Nu was er in Mormon een

bron van zuiver water en daar-
heen begaf Alma zich, want
dicht bij het water was een kreu-
pelbos, waar hij zich overdag
verborg voor de zoektochten
van de koning.

6 En het geschiedde dat zove-
len als hem geloofden daarheen
trokken om zijn woorden te
horen.

7 En het geschiedde na vele
dagen dat er een aanzienlijk
aantal vergaderd was op de
plaats Mormon om de woorden
van Alma te horen. Ja, allen
die zijn woord geloofden, waren
samengekomen om hem te
horen. En hij aonderwees hen
en predikte hun bekering en
verlossing en geloof in de Heer.

8 En het geschiedde dat hij
tot hen zeide: Zie, hier zijn de
wateren van Mormon — want
zo werden ze genoemd — en
nu, daar gij averlangend zijt tot
de bkudde Gods toe te treden
en zijn volk te worden genoemd
en cgewillig zijt elkaars lasten
te dragen, opdat zij licht zullen
zijn;

9 ja, en gewillig zijt te treuren
met hen die treuren; ja, en hen

te vertroosten die vertroosting
nodig hebben, en om te allen
tijde en in alle dingen en op
alle plaatsen waar gij u ook
moogt bevinden, als agetuige
van God op te treden, zelfs tot
de dood, opdat gij door God
zult worden verlost en onder
de deelgenoten der beerste op-
standing zult worden gere-
kend, zodat gij het ceeuwige
leven zult hebben —

10 nu zeg ik u, als dat het ver-
langen van uw hart is, wat hebt
gij er dan op tegen in de naam
des Heren te worden agedoopt,
als getuigenis voor Hem dat gij
een bverbond met Hem hebt
aangegaan dat gij Hem zult
dienen en zijn geboden onder-
houden, zodat Hij zijn Geest
overvloediger over u zal kun-
nen uitstorten?

11 En nu, toen de mensen die
woorden hoorden, klapten zij
uit vreugde in hun handen en
riepen: Dat is het verlangen
van ons hart.

12 En nu geschiedde het dat
Alma Helam nam, die een van
de eersten was, en in het water
ging staan en uitriep, zeggende:
O Heer, stort uw Geest uit op
uw dienstknecht, opdat hij dit
werk met een heilig hart zal
kunnen verrichten.

13 En toen hij die woorden
had gesproken, was de aGeest
des Heren op hem, en hij zeide:
Helam, hebbende het bgezag

4a Alma 5:3.
7a Alma 5:11–13.
8a LV 20:37.

b gs Kerk van Jezus
Christus.

c gs Medelijden.

9a gs Getuigen;
Getuige, getuigen;
Zendingswerk.

b Mos. 15:21–26.
c gs Eeuwig leven.

10a 2 Ne. 31:17.

gs Doop, dopen.
b gs Verbond.

13a gs Heilige Geest.
b Art. 1:5.

gs Priesterschap.
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van de almachtige God, cdoop
ik u als getuigenis dat gij een
verbond hebt aangegaan om
Hem te dienen totdat gij naar
het sterfelijk lichaam dood
zijt; en moge de Geest des
Heren op u worden uitgestort;
en moge Hij u het eeuwige le-
ven geven door de dverlossing
in Christus, Hem die Hij vanaf
de egrondlegging der wereld
heeft bereid.
14 En toen Alma die woorden

had gesproken, werden Alma
en Helam beiden in het water
abegraven; en zij rezen op en
kwamen vol vreugde uit het
water tevoorschijn, zijnde ver-
vuld met de Geest.
15 En voorts nam Alma een

ander en ging voor de tweede
maal het water in en doopte
hem overeenkomstig de eerste,
behalve dat hij zichzelf niet
wederom in het water begroef.

16 En op die wijze doopte hij
allen die uittrokken naar de
plaats Mormon; en zij waren in
aantal ongeveer tweehonderd-
vier zielen; ja, en zij werden
agedoopt in de wateren van
Mormon, en werden vervuld
met de bgenade Gods.

17 En vanaf die tijd werden zij
de kerk van God, ofwel de akerk
van Christus, genoemd. En het
geschiedde dat wie ook door

de macht en het gezag van God
werd gedoopt, aan zijn kerk
werd toegevoegd.

18 En het geschiedde dat Alma,
hebbende het agezag van God,
priesters ordende; ja, één pries-
ter voor iedere vijftig van hun
aantal ordende hij om tot hen
te prediken en hun de dingen
te bleren die betrekking hebben
op het koninkrijk Gods.

19 En hij gebood hun niets
anders te leren dan de dingen
die hij hun had geleerd, en wat
bij monde van de heilige profe-
ten was gesproken.

20 Ja, hij gebood hun zelfs
dat zij niets anders moesten
aprediken dan bekering en ge-
loof in de Heer, die zijn volk
had verlost.

21 En hij gebood hun dat er
geen atwist onder hen moest
zijn, maar dat zij beensgezind
vooruit moesten kijken, met één
geloof en één doop, en met hun
hart samengevoegd in ceenheid
en in liefde jegens elkaar.

22 En aldus gebood hij hun te
prediken. En aldus werden zij
de akinderen van God.
23 En hij gebood hun de asab-

batdag te onderhouden en te
heiligen, en tevens de Heer, hun
God, iedere dag te danken.

24 En hij gebood hun ook
dat de priesters die hij had

13c 3 Ne. 11:23–26;
LV 20:72–74.

d gs Verlossen,
verlossing, verlost.

e Moz. 4:2; 5:9.
14a gs Doop, dopen—

Doop door
onderdompeling.

16a Mos. 25:18.

b gs Genade.
17a 3 Ne. 26:21; 27:3–8.

gs Kerk van Jezus
Christus.

18a gs Priesterschap.
b gs Leraar, leren.

20a LV 15:6; 18:14–16.
21a 3 Ne. 11:28–30.

gs Twist.

b Matt. 6:22;
LV 88:67–68.

c gs Een, eenheid.
22a Mos. 5:5–7;

Moz. 6:64–68.
23a Mos. 13:16–19;

LV 59:9–12.
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geordend, met hun eigen han-
den moesten aarbeiden voor
hun levensonderhoud.

25 En er was één dag in iedere
week vastgesteld waarop zij
bijeen moesten komen om de
mensen te leren en om de Heer,
hun God, te aaanbidden, en
ook om — zo dikwijls als het in
hun vermogen lag — bijeen te
komen.
26 En de priesters moesten

niet van het volk afhankelijk
zijn voor hun levensonderhoud;
maar voor hun arbeid zouden
zij de agenade Gods ontvangen
om sterk te worden in de Geest
en bkennis van God te hebben,
zodat zij met kracht en met
gezag van God zouden kunnen
onderwijzen.
27 En voorts gebood Alma dat

het volk der kerk van zijn bezit
moest geven, aeenieder naar
hetgeen hij had; indien hij
overvloediger had, moest hij
overvloediger geven; en van
hem die slechts weinig had,
moest slechts weinig worden
verlangd; en aan hem die niet
had, moest worden gegeven.

28 En zo moesten zij van hun
bezit geven uit vrije wil en
welwillendheid jegens God, en
wel aan die priesters die nood-
lijdend waren, ja, en aan iedere
behoeftige, naakte ziel.

29 En dat zeide hij omdat
God hem had geboden; en zij
awandelden in oprechtheid voor

het aangezicht van God, elkaar
zowel stoffelijk als geestelijk
bgevende naar hun noden en
behoeften.

30 En nu geschiedde het dat
dit alles plaatsvond in Mormon,
ja, bij de awateren van Mormon,
in het woud dat bij de wateren
van Mormon was; ja, de plaats
Mormon, de wateren van Mor-
mon, het woud van Mormon,
hoe liefelijk zijn zij in de ogen
van hen die daar tot de kennis
van hun Verlosser zijn geko-
men; ja, en hoe gezegend zijn
zij, want zij zullen voor eeuwig
zijn lof zingen.

31 En deze dingen vonden
plaats in de agrensstreek van het
land, opdat de koning het niet
te weten zou komen.

32 Maar zie, het geschiedde
dat de koning, toen hij een
beweging onder het volk had
bemerkt, zijn dienstknechten
uitzond om hen te bespieden.
Zodoende, op de dag dat zij
bijeenkwamen om het woord
des Heren te horen, werd de
koning over hen ingelicht.

33 En de koning nu zeide dat
Alma het volk tot opstand tegen
hem ophitste; daarom zond hij
zijn leger uit om hen te vernie-
tigen.

34 En het geschiedde dat Alma
en het volk des Heren op de
ahoogte werden gesteld van
de komst van het leger van de
koning; daarom namen zij hun

24a Hand. 20:33–35;
Mos. 27:3–5;
Alma 1:26.

25a gs Aanbidden,
aanbidding.

26a gs Genade.

b gs Kennis.
27a Hand. 2:44–45;

4 Ne. 1:3.
29a gs Wandelen,

wandelen met
God.

b gs Welzijn,
welzijnszorg.

30a Mos. 26:15.
31a Mos. 18:4.
34a Mos. 23:1.
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tenten en hun gezinnen en
trokken de wildernis in.
35 En in aantal waren zij onge-

veer vierhonderdvijftig zielen.

HOOFDSTUK 19

Gideon staat koning Noach naar
het leven — De Lamanieten vallen
het land binnen — Koning Noach
sterft de vuurdood — Limhi re-
geert als schatplichtig vorst. On-
geveer 145–121 v.C.

En het geschiedde dat het leger
van de koning terugkeerde, na
tevergeefs naar het volk des
Heren te hebben gezocht.

2 En nu zie, de strijdmacht
van de koning was klein, omdat
zij ingekrompen was; en er ont-
stond verdeeldheid onder de
rest van het volk.

3 En het kleinste gedeelte
begon bedreigingen tegen de
koning te blazen, en er ontstond
grote twist onder hen.

4 En nu was er een man onder
hen wiens naam Gideon was,
en omdat hij een sterke man was
en een vijand van de koning,
trok hij zijn zwaard en zwoer in
zijn verbolgenheid dat hij de
koning zou doden.

5 En het geschiedde dat hij
met de koning vocht; en toen de
koning zag dat hij op het punt
stond hem te overweldigen,
vluchtte hij, en snelde weg en
beklom de atoren die vlakbij de
tempel stond.

6 En Gideon achtervolgde hem
en stond op het punt de toren te

beklimmen om de koning te
doden; en de koning wierp een
blik in het rond in de richting
van het land Shemlon, en zie,
het leger der Lamanieten be-
vond zich binnen de grenzen
van het land.

7 En nu slaakte de koning een
kreet in zijn doodsangst, zeg-
gende: Gideon, spaar mij, want
de Lamanieten zijn in aantocht
en zij zullen ons vernietigen; ja,
zij zullen mijn volk vernietigen.

8 En nu was de koning niet
zozeer bezorgd voor zijn volk
als voor zijn eigen leven; niette-
min spaarde Gideon zijn leven.

9 En de koning gebood het volk
voor de Lamanieten te vluchten,
en hijzelf ging hen voor, en zij
vluchtten met hun vrouwen en
hun kinderen de wildernis in.

10 En het geschiedde dat de
Lamanieten hen achtervolgden
en hen inhaalden en hen be-
gonnen te doden.

11 Nu geschiedde het dat de
koning hun gebood dat alle
mannen hun vrouwen en hun
kinderen moesten achterlaten en
vluchten voor de Lamanieten.

12 Nu waren er velen die hen
niet wilden achterlaten, maar
liever wilden blijven en met
hen omkomen. En de overigen
lieten hun vrouwen en kinderen
achter en vluchtten weg.

13 En het geschiedde dat zij
die bij hun vrouwen en kinde-
ren waren gebleven, hun mooie
dochters naar voren lieten tre-
den en hen de Lamanieten lieten
smeken hen niet te doden.

19 5a Mos. 11:12.
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14 En het geschiedde dat de
Lamanieten medelijden met hen
hadden, want zij waren verrukt
over de schoonheid van hun
vrouwen.

15 Daarom spaarden de La-
manieten hun leven en namen
hen gevangen en voerden hen
terug naar het land Nephi en
stonden hun toe het land te
bezitten op voorwaarde dat zij
koning Noach in handen der
Lamanieten zouden overgeven,
alsmede hun bezittingen, ja, de
helft van alles wat zij bezaten:
de helft van hun goud en hun
zilver en al hun waardevolle
zaken; en aldus moesten zij van
jaar tot jaar schatting betalen
aan de koning der Lamanieten.

16 En nu bevond er zich onder
hen die gevangen waren geno-
men een van de zonen van de
koning, wiens naam aLimhi was.

17 En Limhi nu verlangde dat
zijn vader niet zou worden ver-
nietigd; evenwel was Limhi niet
onbekend met de ongerechtig-
heden van zijn vader, daar hij-
zelf een rechtvaardig man was.

18 En het geschiedde dat
Gideon heimelijk mannen de
wildernis inzond om de koning,
en hen die bij hem waren, op te
sporen. En het geschiedde dat
zij het volk in de wildernis aan-
troffen, allen behalve de koning
en zijn priesters.

19 Nu hadden zij in hun hart
gezworen dat zij naar het land
Nephi zouden terugkeren, en
dat zij — als hun vrouwen
en kinderen waren gedood, en

ook zij die bij hen waren ach-
tergebleven — zich zouden wre-
ken, en ook met hen zouden
omkomen.

20 En de koning gebood hun
niet terug te keren; en zij waren
vertoornd op de koning en
lieten hem lijden, tot de avuur-
dood toe.

21 En zij stonden op het punt
ook de priesters te grijpen en
ter dood te brengen, maar die
vluchtten voor hen weg.

22 En het geschiedde dat zij
op het punt stonden naar het
land Nephi terug te keren, toen
zij de mannen van Gideon
tegenkwamen. En de mannen
van Gideon vertelden hun alles
wat er met hun vrouwen en hun
kinderen was gebeurd, en dat
de Lamanieten hun hadden toe-
gestaan het land te bezitten mits
zij de Lamanieten een schatting
betaalden bestaande uit de helft
van alles wat zij bezaten.

23 En het volk vertelde de
mannen van Gideon dat zij de
koning hadden gedood en dat
zijn priesters voor hen waren
gevlucht, verder de wildernis in.

24 En het geschiedde, nadat
zij de plechtigheid hadden
beëindigd, dat zij naar het land
Nephi terugkeerden, verheugd
omdat hun vrouwen en hun
kinderen niet waren gedood;
en zij vertelden Gideon wat zij
met de koning hadden gedaan.

25 En het geschiedde dat de
koning der Lamanieten hun een
aeed zwoer dat zijn volk hen
niet zou doden.

16a Mos. 7:9.
20a Mos. 17:13–19;

Alma 25:11.
25a Mos. 21:3.



Mosiah 19:26–20:9 230

26 En ook Limhi, als zoon
van de koning, wie het konink-
rijk was verleend adoor het volk,
zwoer de koning der Lamanie-
ten een eed dat zijn volk hem
schatting zou betalen, namelijk
de helft van alles wat zij bezaten.

27 En het geschiedde dat Limhi
het koninkrijk begon te vestigen
en vrede te stichten onder zijn
volk.

28 En de koning der Lamanie-
ten stelde rondom het land
wachten op om het volk van
Limhi in het land te houden en
hen te beletten de wildernis in te
trekken; en hij onderhield zijn
wachten van de schatting die
hij van de Nephieten ontving.

29 En nu had koning Limhi
twee jaar lang blijvende vrede -
in zijn koninkrijk, omdat de
Lamanieten hen niet lastig
vielen, noch trachtten hen te
vernietigen.

HOOFDSTUK 20

De priesters van Noach ontvoeren
een aantal Lamanitische dochters
— De Lamanieten voeren oorlog
tegen Limhi en zijn volk — De
Lamanitische legers worden te-
ruggedreven en tot vrede gebracht.
Ongeveer 145–123 v.C.

Nu was er een plek in Shemlon
waar de dochters der Lamanie-
ten tezamen kwamen om te
zingen en te dansen en zich te
vermaken.

2 En het geschiedde dat er op
zekere dag een klein aantal van

hen tezamen was om te zingen
en te dansen.

3 En nu schaamden de pries-
ters van koning Noach zich om
naar de stad Nephi terug te ke-
ren, ja, en zij vreesden ook dat
het volk hen zou doden; daarom
durfden zij niet naar hun vrou-
wen en kinderen terug te keren.

4 En toen zij in de wildernis
hadden vertoefd en de doch-
ters der Lamanieten hadden
ontdekt, verscholen zij zich en
sloegen hen gade;

5 en toen er maar weinig van
hen tezamen waren om te
dansen, kwamen zij uit hun
schuilplaatsen tevoorschijn en
grepen hen en voerden hen de
wildernis in; ja, vierentwintig
van de dochters der Lamanieten
voerden zij de wildernis in.

6 En het geschiedde, toen de
Lamanieten ontdekten dat hun
dochters werden vermist, dat
zij vertoornd waren op het volk
van Limhi, want zij dachten
dat het het volk van Limhi was.

7 Daarom zonden zij hun
legers uit; ja, de koning zelf ging
zijn volk voor; en zij trokken op
naar het land Nephi om het
volk van Limhi te vernietigen.

8 En nu had Limhi hen vanaf
de toren ontdekt, ja, al hun oor-
logstoebereidselen ontdekte hij;
daarom verzamelde hij zijn volk
en legde zich in hinderlaag in
de velden en in de bossen.

9 En het geschiedde, toen de
Lamanieten waren opgekomen,
dat het volk van Limhi hen
begon te overvallen vanuit hun

26a Mos. 7:9.
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hinderlagen en hen begon te
doden.
10 En het geschiedde dat de

strijd buitengewoon hevig werd,
want zij vochten als leeuwen
om hun prooi.

11 En het geschiedde dat het
volk van Limhi de Lamanieten
voor zich uit begon te drijven,
hoewel zij niet half zo talrijk
waren als de Lamanieten. Maar
zij avochten voor hun leven
en voor hun vrouwen en voor
hun kinderen; daarom span-
den zij zich in en als draken
vochten zij.
12 En het geschiedde dat zij

de koning der Lamanieten
onder het getal van hun do-
den aantroffen; hij was even-
w e l n i e t d o o d , m a a r w a s
verwond op de grond achter-
gelaten, zo snel was de vlucht
van zijn volk.

13 En zij namen hem op, en
verbonden zijn wonden, en
brachten hem voor Limhi en
zeiden: Zie, hier is de koning
der Lamanieten; hij werd ver-
wond en is onder hun doden
gevallen, en zij hebben hem
achtergelaten; en zie, wij heb-
ben hem voor u gebracht; en
laten wij hem nu doden.

14 Maar Limhi zeide tot hen:
Gij zult hem niet doden, maar
hem hier brengen, zodat ik
hem kan zien. En zij brachten
hem. En Limhi zeide tot hem:
Welke reden hebt gij om tegen
mijn volk ten strijde op te trek-
ken? Zie, mijn volk heeft de
aeed die ik u heb gezworen niet

verbroken; waarom moest gij
dan de eed verbreken die gij
mijn volk hebt gezworen?

15 En nu zeide de koning: Ik
heb de eed verbroken omdat
uw volk de dochters van mijn
volk heeft weggevoerd; daarom,
in mijn toorn heb ik mijn volk
ten strijde laten optrekken tegen
uw volk.

16 En Limhi nu had niets
gehoord aangaande deze zaak;
daarom zeide hij: Ik zal een
onderzoek instellen onder mijn
volk en wie ook dat heeft ge-
daan, zal omkomen. Daarom
liet hij een onderzoek instellen
onder zijn volk.

17 Toen nu aGideon, zijnde
de bevelhebber van de koning,
deze dingen had gehoord, ging
hij naar de koning en zeide: Ik
smeek u, zie daarvan af, en laat
geen onderzoek instellen onder
dit volk, en leg hun deze zaak
niet ten laste.

18 Want herinnert gij u niet de
priesters van uw vader, die dit
volk heeft getracht te vernieti-
gen? En bevinden zij zich niet
in de wildernis? En zijn zij het
niet die de dochters der Lama-
nieten hebben geroofd?

19 En nu, zie, vertel de koning
deze dingen, opdat hij ze zijn
volk vertelt, zodat zij tot beda-
ren komen jegens ons; want
zie, zij bereiden zich reeds voor
om tegen ons op te trekken; en
zie, ook zijn wij met slechts
weinigen.

20 En zie, zij komen met hun
talrijke legers; en tenzij de

20 11a Alma 43:45. 14a Mos. 19:25–26. 17a Mos. 19:4–8.
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koning hen bedaart jegens ons,
moeten wij omkomen.
21 Want zijn niet de woorden

van Abinadi avervuld, die hij
heeft geprofeteerd, tegen ons —
en dit alles omdat wij niet wil-
den luisteren naar de woorden
des Heren en ons van onze
ongerechtigheden afwenden?
22 En laten wij nu de koning

bedaren, en laten wij de eed
nakomen die wij hem hebben
gezworen; want het is beter in
knechtschap te leven dan ons
leven te verliezen; daarom, laten
wij een eind maken aan het ver-
gieten van zoveel bloed.

23 En nu vertelde Limhi de ko-
ning alles aangaande zijn vader
en de apriesters die de wildernis
in waren gevlucht, en schreef de
ontvoering van hun dochters
aan hen toe.

24 En het geschiedde dat de
koning jegens zijn volk bedaar-
de; en hij zeide tot hen: Laten
wij mijn volk tegemoet gaan,
zonder wapens; en ik zweer u
met een eed dat mijn volk uw
volk niet zal doden.

25 En het geschiedde dat zij de
koning volgden en zonder wa-
pens uitgingen, de Lamanieten
tegemoet. En het geschiedde dat
zij de Lamanieten ontmoetten;
en de koning der Lamanieten
boog zich voor hen neer en pleit-
te voor het volk van Limhi.

26 En toen de Lamanieten het
volk van Limhi zagen, en dat
zij zonder wapens waren, had-
den zij amedelijden met hen en
waren jegens hen tot bedaren

gekomen, en zij keerden met
hun koning in vrede naar hun
eigen land terug.

HOOFDSTUK 21

Limhi’s volk wordt door de Lama-
nieten geslagen en verslagen —
Limhi’s volk ontmoet Ammon en
wordt bekeerd — Daardoor hoort
Ammon van de vierentwintig
Jareditische platen. Ongeveer 122–
121 v.C.

En het geschiedde dat Limhi en
zijn volk naar de stad Nephi
terugkeerden en andermaal in
vrede in het land begonnen te
leven.

2 En het geschiedde na vele da-
gen, dat de Lamanieten weder-
om tot toorn tegen de Nephieten
werden opgehitst en zich rond-
om in de grensstreken van het
land begonnen te begeven.

3 Nu durfden zij hen niet te
doden wegens de eed die hun
koning aan Limhi had gezwo-
ren; maar zij sloegen hen op de
awang en oefenden gezag over
hen uit, en begonnen hun zware
blasten op de rug te leggen en
hen op te jagen zoals zij dat
met een stomme ezel zouden
doen —

4 ja, dit alles werd gedaan
opdat het woord des Heren
zou worden vervuld.

5 En nu was de nood der Ne-
phieten groot, en er was geen
enkele wijze waarop zij zich uit
hun handen konden bevrijden,

21a Mos. 12:1–8.
23a Mos. 19:21, 23.

26a gs Medelijden.
21 3a Mos. 12:2.

b Mos. 12:5.
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want de Lamanieten hadden
hen aan alle kanten omsingeld.
6 En het geschiedde dat het

volk tegen de koning begon te
morren wegens hun nood; en
zij begonnen ernaar te verlan-
gen tegen hen ten strijde te
trekken. En zij kwelden de ko-
ning zeer met hun klachten;
daarom stond hij hun toe naar
hun verlangens te handelen.

7 En zij verzamelden zich we-
derom, en gordden hun harnas
aan, en trokken op tegen de
Lamanieten om hen uit hun
land te verdrijven.

8 En het geschiedde dat de
Lamanieten hen versloegen, en
terugdreven, en velen van hen
doodden.

9 En nu was er een groot
arouwen en weeklagen onder
het volk van Limhi: de weduwe
rouwde om haar man, de zoon
en dochter rouwden om hun
vader en de broeders om hun
broeders.

10 Nu was er een groot aantal
weduwen in het land, en zij
riepen dag in dag uit met luide
stem, want een grote vrees
voor de Lamanieten had hen
bevangen.

11 En het geschiedde dat hun
aanhoudende geroep de rest
van het volk van Limhi ophitste
tot toorn tegen de Lamanieten;
en zij trokken andermaal ten
strijde, maar andermaal werden
zij teruggedreven, en zij leden
grote verliezen.

12 Ja, zij trokken zelfs een

derde maal op en hadden op
gelijke wijze te lijden; en zij
die niet waren gedood, keer-
den wederom terug naar de
stad Nephi.

13 En zij verootmoedigden zich
tot zelfs in het stof, onderwier-
pen zich aan het juk van het
knechtschap, gaven zich over
om te worden geslagen, en om
her- en derwaarts te worden ge-
dreven en naar de wensen van
hun vijanden te worden belast.

14 En zij averootmoedigden
zich tot zelfs in de diepste
ootmoed; en zij riepen God
krachtig aan; ja, zelfs de gehele
dag riepen zij hun God aan
opdat Hij hen uit hun nood zou
verlossen.

15 En nu was de Heer traag om
hun geroep te ahoren wegens
hun ongerechtigheden; niette-
min hoorde de Heer hun geroep
en begon het hart der Lamanie-
ten te verzachten, zodat die
hun lasten begonnen te verlich-
ten; nochtans achtte de Heer
het niet goed hen uit hun
knechtschap te bevrijden.

16 En het geschiedde dat
zij langzamerhand voorspoedig
begonnen te worden in het
land, en overvloediger graan
begonnen te telen, en kleinvee
en runderen, zodat zij geen
honger leden.

17 Nu was er een groot aantal
vrouwen, meer dan er mannen
waren; daarom gebood koning
Limhi dat iedere man moest
abijdragen aan het onderhoud

9a Mos. 12:4.
14a Mos. 29:20.

gs Nederig,
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vernederen.
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17a Mos. 4:16, 26.
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van de bweduwen en hun kin-
deren, opdat zij niet van de
honger zouden omkomen; en
dat deden zij wegens het grote
aantal van hen dat was gedood.

18 Nu bleef het volk van Limhi
zoveel mogelijk in één groep
bijeen en beveiligde hun graan
en hun kudden;

19 en de koning zelf waagde
zich niet buiten de muren der
stad zonder zijn lijfwacht mee
te nemen, uit vrees dat hij op
de een of andere wijze de La-
manieten in handen zou vallen.

20 En hij liet zijn volk het land
rondom in het oog houden,
opdat zij op de een of andere
wijze die priesters zouden kun-
nen grijpen die de wildernis in
waren gevlucht, die de adoch-
ters der Lamanieten hadden
geroofd, en die er de oorzaak
van waren dat zulk een grote
verwoesting hen had getroffen.
21 Want zij wilden hen grijpen

om hen te kunnen straffen; want
zij waren des nachts in het land
Nephi gekomen, en hadden hun
graan en vele van hun waarde-
volle zaken weggevoerd; daar-
om lagen zij voor hen op de loer.

22 En het geschiedde dat er
verder geen beroering was tus-
sen de Lamanieten en het volk
van Limhi, zelfs tot het tijdstip
waarop aAmmon en zijn broe-
ders in het land kwamen.

23 En toen de koning met zijn
lijfwacht buiten de poorten der
stad was, ontdekte hij Ammon
en zijn broeders; en in de ver-

onderstelling dat zij priesters
van Noach waren, liet hij hen
grijpen en binden en in de
agevangenis werpen. En als zij
de priesters van Noach waren
geweest, had hij hen ter dood
laten brengen.

24 Doch toen hij vernam dat
zij het niet waren, maar dat het
zijn broeders waren en dat zij
uit het land Zarahemla waren
gekomen, was hij met buiten-
gewoon grote vreugde vervuld.

25 Nu had koning Limhi, vóór
de komst van Ammon, een aklein
aantal mannen uitgezonden om
naar het land Zarahemla te
bzoeken; maar zij hadden het
niet kunnen vinden, en zij wa-
ren in de wildernis verdwaald.

26 Evenwel hadden zij een
land gevonden dat bevolkt was
geweest; ja, een land dat met
dorre abeenderen was bedekt;
ja, een land dat bevolkt was
geweest en dat was verwoest;
en in de veronderstelling dat
dat het land Zarahemla was,
waren zij teruggekeerd naar
het land Nephi, waarvan zij de
grensstreek hadden bereikt niet
vele dagen voor de komst van
Ammon.

27 En zij brachten een kroniek
met zich mee, namelijk een kro-
niek van het volk waarvan zij de
beenderen hadden aangetrof-
fen; en deze was gegraveerd op
platen van metaal.

28 En nu, toen Limhi uit de
mond van Ammon hoorde dat
koning Mosiah een agave van

17b gs Weduwe.
20a Mos. 20:5.
22a Mos. 7:6–13.

23a Hel. 5:21.
25a Mos. 8:7.

b Mos. 7:14.

26a Mos. 8:8.
28a Omni 1:20–22;

Mos. 28:11–16.
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God had, waardoor hij zulke
graveersels kon vertalen, was hij
andermaal met vreugde ver-
vuld; ja, en ook Ammon was
verheugd.
29 Nochtans waren Ammon

en zijn broeders met droefenis
vervuld omdat zovelen van hun
broeders waren gedood;

30 en ook omdat koning Noach
en zijn priesters het volk zovele
zonden en ongerechtigheden
tegen God hadden laten be-
gaan; en zij treurden ook om
de adood van Abinadi; en ook
om het bvertrek van Alma en
de mensen die hem hadden
vergezeld, die een kerk van
God hadden gevormd door de
kracht en macht Gods, en door
geloof in de woorden die door
Abinadi waren gesproken.
31 Ja, zij treurden om hun

vertrek, want zij wisten niet
waarheen zij waren gevlucht.
Nu hadden zij zich gaarne bij
hen aangesloten, want zij had-
den zelf een verbond met God
aangegaan om Hem te dienen en
zijn geboden te onderhouden.

32 En nu, sedert de komst van
Ammon had ook koning Limhi
een verbond met God aange-
gaan, en ook velen van zijn volk,
om Hem te dienen en zijn gebo-
den te onderhouden.

33 En het geschiedde dat
koning Limhi en velen van zijn
volk verlangend waren om zich
te laten dopen; maar er was
niemand in het land die agezag
van God bezat. En Ammon
weigerde het te doen, omdat

hij zich een onwaardig dienst-
knecht achtte.

34 Daarom voegden zij zich
op dat moment niet bijeen tot
een kerk, maar wachtten op de
Geest des Heren. Nu verlang-
den zij te worden zoals Alma
en zijn broeders, die de wilder-
nis in waren gevlucht.

35 Zij verlangden zich te laten
dopen als teken en getuigenis
dat zij bereid waren God met
geheel hun hart te dienen; niet-
temin stelden zij het uit; en een
verslag van hun doop wordt
hierna agegeven.
36 En nu was het gehele stre-

ven van Ammon en zijn volk,
en van koning Limhi en zijn
volk, erop gericht zich uit de
handen der Lamanieten en uit
hun knechtschap te bevrijden.

HOOFDSTUK 22

Er worden plannen gemaakt om het
volk aan de Lamanitische knecht-
schap te laten ontkomen — De
Lamanieten worden dronken ge-
voerd — Het volk ontsnapt, keert
terug naar Zarahemla en wordt
onderdanig aan koning Mosiah.
Ongeveer 121–120 v.C.

En nu geschiedde het dat
Ammon en koning Limhi met
het volk begonnen te overleggen
hoe zij zich uit hun knechtschap
moesten bevrijden; en zij lieten
zelfs het gehele volk bijeenko-
men; en dat deden zij om de
stem van het volk in deze zaak
te vernemen.

30a Mos. 17:12–20.
b Mos. 18:34–35.

33a gs Gezag.
35a Mos. 25:17–18.
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2 En het geschiedde dat zij
geen wijze konden vinden om
zich uit hun knechtschap te
bevrijden, behalve om hun
vrouwen en hun kinderen te
nemen, en hun kleinvee en
hun runderen en hun tenten,
en de wildernis in te trek-
ken; want aangezien de Lama-
nieten zo talrijk waren, was
het onmogelijk voor het volk
van Limhi tegen hen te strij-
den, met de gedachte zich door
het zwaard uit hun knecht-
schap te bevrijden.

3 Nu geschiedde het dat
Gideon naar voren trad en voor
de koning stond en tot hem
zeide: Welnu, o koning, tot nu
toe hebt gij vele malen naar mijn
woorden geluisterd wanneer wij
streden tegen onze broeders,
de Lamanieten.
4 En nu, o koning, indien gij

mij geen onnutte dienstknecht
hebt bevonden, of indien gij
tot nu toe enigszins naar mijn
woorden hebt geluisterd, en die
u van nut zijn geweest, dan
verzoek ik u op dit moment
naar mijn woorden te willen
luisteren, en ik zal uw dienst-
knecht zijn en dit volk uit zijn
knechtschap bevrijden.

5 En de koning stond hem
toe te spreken. En Gideon zeide
tot hem:

6 Zie de achterweg door de
achtermuur aan de achterzijde
der stad. De Lamanieten, ofwel
de wachten der Lamanieten,
zijn des nachts dronken; laten
wij daarom een oproep tot dit
gehele volk laten uitgaan dat
zij hun kleinvee en runderen

verzamelen om het des nachts
de wildernis in te drijven.

7 En ik zal volgens uw bevel
heengaan en de laatste schatting
aan wijn aan de Lamanieten
betalen, en zij zullen dronken
zijn; en wij zullen langs de ge-
heime weg links van hun kamp
trekken terwijl zij dronken zijn
en slapen.

8 Aldus zullen wij met onze
vrouwen en onze kinderen, ons
kleinvee en onze runderen de
wildernis intrekken; en wij zul-
len om het land Shilom heen
reizen.

9 En het geschiedde dat de
koning naar de woorden van
Gideon luisterde.

10 En koning Limhi liet zijn
volk hun kudden verzamelen;
en hij zond de schatting aan
wijn naar de Lamanieten; en hij
zond daarnaast nog meer wijn
als geschenk aan hen; en zij
dronken overvloedig van de
wijn die koning Limhi hun had
gezonden.

11 En het geschiedde dat het
volk van koning Limhi des
nachts de wildernis introk met
hun kleinvee en hun runderen,
en zi j gingen om het land
Shilom heen de wildernis in en
richtten hun koers naar het
land Zarahemla, geleid door
Ammon en zijn broeders.

12 En zij hadden al hun goud
en zilver en hun waardevolle
zaken die zij konden dragen,
en tevens hun voorraad, mee-
genomen de wildernis in; en zij
zetten hun reis voort.

13 En na vele dagen in de wil-
dernis te zijn geweest, kwamen
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zij aan in het land Zarahemla,
en voegden zich bij het volk
van Mosiah en werden zijn
onderdanen.
14 En het geschiedde dat Mo-

siah hen met vreugde ontving;
en hij ontving ook hun akronie-
ken, en eveneens de bkronieken
die door het volk van Limhi
waren gevonden.
15 En nu geschiedde het, toen

de Lamanieten bemerkten dat
het volk van Limhi des nachts
uit het land was vertrokken, dat
zij een leger de wildernis inzon-
den om hen te achtervolgen;

16 en nadat zij hen twee dagen
lang hadden achtervolgd, kon-
den zij hun sporen niet langer
volgen; daarom raakten zij
verdwaald in de wildernis.

Een verslag van Alma en het
volk des Heren, die door het
volk van koning Noach de wil-
dernis in waren gedreven.
Dit beslaat de hoofdstukken 23 en 24.

HOOFDSTUK 23

Alma weigert koning te zijn —
Hij bekleedt het ambt van hoge-
priester — De Heer tuchtigt zijn
volk, en de Lamanieten veroveren
het land Helam — Amulon, de
leider van koning Noachs goddeloze
priesters, regeert onder de Lama-
nitische vorst. Ongeveer 145–121
v.C.

Alma nu was door de Heer

gewaarschuwd dat de legers
van koning Noach hen zouden
overvallen en had dit zijn volk
bekendgemaakt; daarom ver-
zamelden zij hun kudden, en
namen van hun graan, en trok-
ken de wildernis in, voor de
legers van koning Noach uit.

2 En de Heer versterkte hen,
zodat het volk van koning
Noach hen niet kon inhalen om
hen te vernietigen.

3 En zij vluchtten acht dagrei-
zen lang de wildernis in.

4 En zij kwamen bij een land,
ja, een zeer schoon en aange-
naam land, een land met zuiver
water.

5 En zij sloegen hun tenten op,
en begonnen de grond te bebou-
wen, en zij begonnen gebouwen
te bouwen; ja, zij waren nijver
en werkten zeer hard.

6 En het volk verlangde dat
Alma hun koning zou zijn, want
hij was geliefd bij zijn volk.

7 Maar hij zeide tot hen: Zie,
het is niet raadzaam dat wij een
koning hebben; want zo zegt
de Heer: Gij zult niet het ene
vlees hoger aachten dan het
andere, ofwel de ene mens zal
zichzelf niet boven een ander
schatten; daarom zeg ik u dat
het niet raadzaam is dat gij een
koning hebt.

8 Niettemin, indien het mo-
gelijk was dat gij altijd recht-
vaardige mannen hadt om uw
koning te zijn, dan zou het
goed voor u zijn een koning te
hebben.

9 Denkt echter aan de aonge-

22 14a Mos. 8:5.
b Mos. 8:9.

23 7a Mos. 27:3–5.
9a Spr. 16:12;

Mos. 11:1–15.
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rechtigheid van koning Noach
en zijn priesters; en ik was zelf
in een valstrik bgevangen en
deed vele dingen die gruwelijk
waren in de ogen des Heren,
hetgeen mij een pijnlijke beke-
ring bezorgde;

10 niettemin, na veel abeproe-
ving heeft de Heer mijn geroep
gehoord en mijn gebeden ver-
hoord en mij een werktuig in
zijn hand gemaakt om bzovelen
van u tot de kennis van zijn
waarheid te brengen.
11 Toch roem ik daar niet in,

want ik ben onwaardig om in
mijzelf te roemen.

12 En nu zeg ik u, gij zijt door
koning Noach verdrukt, en hebt
bij hem en zijn priesters in
knechtschap verkeerd en zijt
door hen tot ongerechtigheid
gebracht; daarom waart gij
gebonden met de abanden der
ongerechtigheid.
13 En nu gij door de macht

Gods van die boeien zijt bevrijd,
ja, namelijk uit de handen van
koning Noach en zijn volk, en
ook uit de boeien der onge-
rechtigheid, zo wil ik dat gij
astand houdt in die bvrijheid
waarmee gij zijt vrijgemaakt,
en dat gij cniemand vertrouwt
om koning over u te zijn.
14 En vertrouwt evenmin ie-

mand als uw aleraar of uw pre-
diker, tenzij het een man Gods

is, die in zijn wegen wandelt en
zijn geboden onderhoudt.

15 Aldus leerde Alma zijn
volk dat ieder mens zijn naaste
moest aliefhebben als zichzelf,
dat er geen btwist onder hen
moest zijn.

16 En nu was Alma, als grond-
legger van hun kerk, hun
ahogepriester.
17 En het geschiedde dat

niemand agezag ontving om te
prediken of te leren, behalve
door hem, van God. Daarom
wijdde hij al hun priesters en al
hun leraren; en niemand werd
gewijd, tenzij hij een rechtvaar-
dig man was.

18 Daarom waakten zij over
hun volk en avoedden hen met
dingen die verband hielden met
de gerechtigheid.

19 En het geschiedde dat zij
buitengewoon voorspoedig be-
gonnen te worden in het land;
en zij noemden het land Helam.

20 En het geschiedde dat zij
talrijk werden en buitengewoon
voorspoedig waren in het land
Helam; en zij bouwden een stad,
die zij de stad Helam noemden.

21 Niettemin acht de Heer het
goed zijn volk te akastijden; ja,
Hij beproeft hun bgeduld en hun
geloof.

22 Niettemin, wie zijn aver-
trouwen in Hem stelt, die zal
ten laatsten dage worden bver-

9b Mos. 17:1–4.
10a LV 58:4.

b Mos. 18:35.
12a 2 Ne. 28:19–22.
13a Gal. 5:1.

b gs Vrij, vrijheid.
c Mos. 29:13.

14a Mos. 18:18–22.
15a gs Liefde.

b 3 Ne. 11:28–29.
16a Mos. 26:7.
17a gs Gezag;

Priesterschap.
18a 1 Tim. 4:6.

21a Hel. 12:3;
LV 98:21.
gs Kastijden,
kastijding.

b gs Geduld.
22a gs Vertrouwen.

b 1 Ne. 13:37.
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hoogd. Ja, en zo was het met dit
volk.
23 Want zie, ik zal u tonen dat

zij geknecht werden, en nie-
mand kon hen bevrijden dan
de Heer, hun God, ja, namelijk
de God van Abraham en Isaak
en van Jakob.

24 En het geschiedde dat Hij
hen bevrijdde, en Hij toonde
hun zijn grote macht, en groot
was hun verblijding.

25 Want zie, het geschiedde,
terwijl zij in het land Helam
waren, ja, in de stad Helam,
terwijl zij het omliggende land
bebouwden, dat er een leger
Lamanieten in de grensstreek
was.

26 Nu geschiedde het dat de
broeders van Alma van hun
velden wegvluchtten en zich
verzamelden in de stad Helam;
en zij waren zeer bang wegens
de verschijning der Lamanieten.

27 Maar Alma trad naar voren
en stond in hun midden en
spoorde hen ertoe aan niet
bang te zijn, maar aan de Heer,
hun God, te denken, en Hij zou
hen verlossen.

28 Daarom onderdrukten zij
hun vrees en begonnen de
Heer aan te roepen dat Hij het
hart der Lamanieten zou ver-
zachten, zodat zij hen en hun
vrouwen en hun kinderen zou-
den sparen.

29 En het geschiedde dat de
Heer het hart der Lamanieten
verzachtte. En Alma en zijn
broeders trokken uit en gaven
zich over in hun handen; en de

Lamanieten namen bezit van
het land Helam.

30 Nu waren de legers der
Lamanieten, die het volk van
koning Limhi hadden achter-
volgd, vele dagen lang in de
wildernis verdwaald geweest.

31 En zie, zij hadden die pries-
ters van koning Noach gevon-
den op een plek die zij Amulon
noemden; en zij waren begon-
nen het land Amulon in bezit te
nemen, en waren begonnen de
grond te bebouwen.

32 Nu was de naam van de
leider van die priesters Amulon.

33 En het geschiedde dat Amu-
lon bij de Lamanieten pleitte; en
hij zond ook hun vrouwen, die
de adochters der Lamanieten
waren, om bij hun broeders er-
voor te pleiten dat zij hun man-
nen niet zouden vernietigen.

34 En de Lamanieten hadden
amedelijden met Amulon en zijn
broeders en vernietigden hen
niet, ter wille van hun vrouwen.

35 En Amulon en zijn broeders
sloten zich bij de Lamanieten
aan, en terwijl zij reisden in de
wildernis op zoek naar het
land Nephi, ontdekten zij het
land Helam, dat in het bezit
was van Alma en zijn broeders.

36 En het geschiedde dat de
Lamanieten Alma en zijn broe-
ders beloofden dat als zij hun
de weg wezen die naar het
land Nephi voerde, zij hun hun
leven en hun vrijheid zouden
schenken.

37 Maar toen Alma hun de
weg had gewezen die naar het

33a Mos. 20:3–5. 34a gs Medelijden.
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land Nephi voerde, weigerden
de Lamanieten hun belofte na te
komen; integendeel, zij zetten
awachten rondom het land He-
lam over Alma en zijn broeders.
38 En de rest van hen ging

naar het land Nephi; en een
gedeelte van hen keerde terug
naar het land Helam en bracht
ook de vrouwen en kinderen
mee van de wachten die in het
land waren achtergelaten.

39 En de koning der Lamanie-
ten had Amulon toegestaan
koning en heerser te zijn over
zijn volk dat in het land Helam
was; hij zou evenwel geen
macht hebben om iets te doen
tegen de wil van de koning der
Lamanieten.

HOOFDSTUK 24

Amulon vervolgt Alma en zijn volk
— Zij zullen ter dood worden
gebracht als zij bidden — De Heer
laat hun lasten licht lijken — Hij
bevrijdt hen uit hun knechtschap
en zij keren terug naar Zarahemla.
Ongeveer 145–120 v.C.

En het geschiedde dat Amulon
genade vond in de ogen van de
koning der Lamanieten; daarom
stond de koning der Lamanieten
hem en zijn broeders toe als
leraar over zijn volk te worden
aangesteld, ja, namelijk over
het volk dat in het land Shem-
lon en in het land Shilom en in
het land Amulon was.

2 Want de Lamanieten hadden
al die landen in bezit genomen;

daarom had de koning der
Lamanieten over al die landen
koningen aangesteld.

3 En nu was de naam van de
koning der Lamanieten Laman,
daar hij was genoemd naar de
naam van zijn vader; en daarom
werd hij koning Laman ge-
noemd. En hij was koning over
een talrijk volk.

4 En hij stelde uit de broeders
van Amulon leraren aan in ieder
land dat in het bezit van zijn
volk was; en aldus werd er
begonnen met het aanleren van
de taal van Nephi onder het
gehele volk der Lamanieten.

5 En zij waren onderling een
vriendelijk volk; evenwel ken-
den zij God niet; ook leerden
de broeders van Amulon hun
niets over de Heer, hun God,
noch over de wet van Mozes;
evenmin leerden zij hun de
woorden van Abinadi;

6 maar zij leerden hun dat zij
hun kroniek moesten bijhou-
den en dat zij elkaar konden
schrijven.

7 En zo begonnen de Lamanie-
ten in rijkdom toe te nemen, en
met elkaar handel te drijven en
machtig te worden, en zij be-
gonnen een geslepen en wijs
volk te worden wat de wijsheid
der wereld betreft, ja, een zeer
geslepen volk, dat behagen
schepte in allerlei goddeloos-
heid en roof, behalve onder
hun eigen broeders.

8 En nu geschiedde het dat
Amulon agezag over Alma en
zijn broeders begon uit te oefe-

37a Mos. 24:8–15. 24 8a LV 121:39.
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nen, en hem begon te vervolgen,
en zijn kinderen hun kinderen
liet vervolgen.
9 Want Amulon kende Alma

en wist dat hij aeen van de
priesters van de koning was
geweest, en dat hij het was die
de woorden van Abinadi geloof-
de en uit de tegenwoordigheid
van de koning was verdreven,
en daarom was hij verbolgen
op hem; want hoewel hij zelf
aan koning Laman onderdanig
was, oefende hij toch gezag
over hen uit en legde hun btaken
op en stelde opzichters over
hen aan.
10 En het geschiedde dat hun

ellende zo groot was, dat zij
God krachtig begonnen aan te
roepen.

11 En Amulon gebood hun
dat zij met hun geroep moesten
ophouden; en hij stelde wachten
over hen om op hen te letten,
opdat wie ook werd betrapt bij
het aanroepen van God, ter
dood zou worden gebracht.

12 En Alma en zijn volk verhie-
ven hun stem niet tot de Heer,
hun God, maar astortten hun
hart voor Hem uit; en Hij kende
de gedachten van hun hart.
13 En het geschiedde dat de

stem des Heren in hun ellende
tot hen kwam, zeggende: Heft
uw hoofd op en weest welge-
moed, want Ik ben mij bewust
van het verbond dat gij met
Mij hebt gesloten; en Ik zal
Mij jegens mijn volk verbinden

e n h e n b e v r i j d e n u i t h u n
knechtschap.

14 En tevens zal Ik de lasten
verlichten die op uw schouders
zijn gelegd, zodat gij ze zelfs
niet op uw rug kunt voelen, ja,
zolang gij in knechtschap leeft;
en dat zal Ik doen opdat gij
voortaan als agetuige voor Mij
zult staan, en opdat gij zeker
zult weten dat Ik, de Here God,
omzie naar mijn volk in hun
bellende.

15 En nu geschiedde het dat
de lasten die Alma en zijn
broeders waren opgelegd, licht
werden gemaakt; ja, de Heer
aversterkte hen, zodat zij hun
blasten met gemak konden dra-
gen, en zij onderwierpen zich
welgemoed en met cgeduld aan
de gehele wil des Heren.

16 En het geschiedde dat hun
geloof en hun geduld zo groot
waren, dat de stem des Heren
opnieuw tot hen kwam, zeggen-
de: Weest welgemoed, want
morgen zal Ik u uit uw knecht-
schap bevrijden.

17 En Hij zeide tot Alma: Gij
zult voor dit volk uitgaan, en Ik
zal met u meegaan en dit volk
uit zijn aknechtschap bevrijden.

18 Nu geschiedde het dat Alma
en zijn volk hun kudden, en
ook een gedeelte van hun
graan, des nachts verzamelden;
ja, zij waren er zelfs de gehele
nacht mee bezig hun kudden te
verzamelen.

19 En die ochtend deed de

9a Mos. 17:1–4; 23:9.
b Mos. 21:3–6.

12a gs Gebed.
14a gs Getuige, getuigen.

b gs Tegenspoed.
15a Matt. 11:28–30.

b Alma 31:38; 33:23.
c LV 54:10.

gs Geduld.
17a gs Gevangenschap.
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Heer een azware slaap op de
Lamanieten vallen, ja, en al hun
opzichters waren in een diepe
slaap verzonken.

20 En Alma en zijn volk trok-
ken de wildernis in; en toen
zij de gehele dag hadden ge-
reisd, sloegen zij hun tenten
op in een dal, en zij noemden
het dal Alma, omdat hij hun
op hun weg door de wildernis
voorging.

21 Ja, en in het dal Alma stort-
ten zij hun adank aan God uit,
omdat Hij jegens hen barmhar-
tig was geweest en hun lasten
had verlicht en hen uit hun
knechtschap had bevrijd; want
zij leefden in knechtschap, en
niemand kon hen bevrijden
dan alleen de Heer, hun God.

22 En zij dankten God, ja, al
hun mannen en al hun vrouwen
en al hun kinderen die konden
spreken, verhieven hun stem
tot lof van hun God.

23 En nu zeide de Heer tot
Alma: Haast u en zorg dat gij
en dit volk uit dit land wegko-
men, want de Lamanieten zijn
ontwaakt en achtervolgen u;
zorg daarom dat gij uit dit land
wegkomt, en Ik zal de Lama-
nieten in dit dal tegenhouden,
zodat zij niet verder komen bij
de achtervolging van dit volk.

24 En het geschiedde dat zij
uit het dal wegtrokken en de
wildernis inreisden.

25 En nadat zij twaalf dagen
in de wildernis waren geweest,
kwamen zij aan in het land

Zarahemla; en koning Mosiah
ontving ook hen met vreugde.

HOOFDSTUK 25

De afstammelingen van Mulek in
Zarahemla worden Nephieten —
Zij horen van het volk van Alma en
van Zeniff — Alma doopt Limhi en
zijn gehele volk — Mosiah mach-
tigt Alma om de kerk van God te
organiseren. Ongeveer 120 v.C.

En nu liet koning Mosiah alle
mensen bijeenkomen.

2 Nu waren de kinderen van
Nephi, ofwel de afstammelin-
gen van Nephi, minder talrijk
dan het avolk van Zarahemla,
die een afstammeling was van
bMulek en van hen die met
hem de wildernis waren inge-
trokken.

3 En het volk van Nephi en het
volk van Zarahemla waren min-
der talrijk dan de Lamanieten;
ja, zij waren niet half zo talrijk.

4 En nu was het gehele volk
van Nephi samengekomen, en
ook het gehele volk van Za-
rahemla, en zij waren in twee
groepen vergaderd.

5 E n h e t g e s c h i e d d e d a t
Mosiah de kronieken van Zeniff
voorlas en liet voorlezen aan
zijn volk; ja, hij las de kronie-
ken van het volk van Zeniff
voor, vanaf het tijdstip waarop
zij het land Zarahemla hadden
verlaten, tot zij wederom waren
teruggekeerd.

6 En hij las ook het verslag

19a 1 Sam. 26:12.
21a gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,

dankzegging.
25 2a Omni 1:13–19.

b Hel. 6:10.

gs Mulek.
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voor van Alma en zijn broeders,
en van al hun ellende vanaf het
tijdstip waarop zij het land
Zarahemla hadden verlaten tot
aan het tijdstip waarop zij
wederom waren teruggekeerd.
7 En nu, toen Mosiah zijn voor-

lezing van de kronieken had
beëindigd, was zijn volk dat in
het land was achtergebleven,
van verwondering en verbazing
vervuld.
8 Want zij wisten niet wat zij

ervan moesten denken; want
toen zij hen zagen die auit
hun knechtschap waren bevrijd,
werden zij vervuld met buiten-
gewoon grote vreugde.

9 En voorts, toen zij dachten
aan hun broeders die door
de Lamanieten waren gedood,
werden zij vervuld met verdriet
en vergoten zelfs vele tranen
van verdriet.

10 En voorts, toen zij dachten
aan de onmiddellijke goedheid
Gods en zijn macht bij de bevrij-
ding van Alma en zijn broeders
uit de handen der Lamanieten
en uit hun knechtschap, ver-
hieven zij hun stem en dankten
God.

11 En voorts, toen zij dachten
aan de Lamanieten — die hun
broeders waren — aan hun
zondige en bezoedelde staat,
werden zij vervuld met apijn
en smart wegens het welzijn
van hun bziel.
12 En het geschiedde dat zij

die de kinderen waren van
Amulon en zijn broeders, die
de dochters der Lamanieten tot

vrouw hadden genomen, mis-
noegd waren over het gedrag
van hun vaders, en zij wilden
niet langer met de naam van
hun vaders worden aangeduid,
daarom namen zij de naam
Nephi aan, zodat zij de kinderen
van Nephi zouden heten en
worden gerekend onder hen die
Nephieten werden genoemd.

13 En nu werd het gehele volk
van Zarahemla onder de Ne-
phieten agerekend, en wel om-
dat het koninkrijk aan niemand
anders was overgedragen dan
aan hen die afstammelingen
van Nephi waren.

14 En nu geschiedde het, toen
Mosiah was opgehouden met
spreken en met voorlezen
aan het volk, dat hij verlang-
de dat ook Alma het volk zou
toespreken.

15 En Alma sprak tot hen ter-
wijl zij in grote groepen tezamen
waren, en hij ging van de ene
groep naar de andere en pre-
dikte bekering en geloof in de
Heer tot het volk.

16 En hij spoorde het volk van
Limhi en zijn broeders aan, ja,
allen die uit hun knechtschap
waren bevrijd, te bedenken dat
het de Heer was die hen had
bevrijd.

17 En het geschiedde, nadat
Alma het volk vele dingen had
geleerd en opgehouden was met
spreken tot hen, dat koning
Limhi verlangde zich te laten
dopen; en zijn gehele volk ver-
langde eveneens zich te laten
dopen.

8a Mos. 22:11–13.
11a Mos. 28:3–4;

Alma 13:27.
b gs Ziel—Waarde

van zielen.
13a Omni 1:19.
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18 Daarom begaf Alma zich
in het water en adoopte hen; ja,
hij doopte hen op de wijze
waarop hij zijn broeders had
gedoopt in de bwateren van
Mormon; ja, en zovelen als hij
doopte behoorden tot de kerk
v a n G o d , e n w e l w e g e n s
hun geloof in de woorden van
Alma.

19 En het geschiedde dat ko-
ning Mosiah Alma toestond
overal in het land Zarahemla
kerken te vestigen, en hem
amachtigde priesters en leraren
voor iedere kerk te ordenen.
20 Nu werd dat gedaan omdat

er zovele mensen waren, dat zij
niet allen door één leraar te be-
sturen waren; evenmin konden
zij allen in één samenkomst het
woord Gods horen;

21 daarom kwamen zij bijeen
in verschillende groepen, die
kerken werden genoemd, waar-
bij iedere kerk haar priesters en
leraren had, en iedere priester
het woord predikte zoals het
hem bij monde van Alma werd
gegeven.

22 En zo, hoewel er vele kerken
waren, vormden zij alle één
akerk, ja, de kerk van God; want
er werd in alle kerken niets
anders gepredikt dan bekering
en geloof in God.
23 En nu waren er zeven

kerken in het land Zarahemla.
En het geschiedde dat wie
ook verlangde de anaam van
Christus, ofwel van God, op

zich te nemen, zich bij de kerk
van God aansloot;

24 en zij werden het avolk
van God genoemd. En de Heer
stortte zijn Geest op hen uit, en
zij werden gezegend en waren
voorspoedig in het land.

HOOFDSTUK 26

Vele leden van de kerk worden
door ongelovigen tot zonde over-
gehaald — Alma wordt het eeuwige
leven beloofd — Zij die zich beke-
ren en zich laten dopen, verkrijgen
vergeving — In zonde verkerende
kerkleden die zich bekeren en hun
zonde aan Alma en aan de Heer
belijden, zullen vergeving verkrij-
gen; anders zullen zij niet onder
het volk van de kerk worden gere-
kend. Ongeveer 120–100 v.C.

Nu geschiedde het dat er velen
waren van het opkomend ge-
slacht die de woorden van
koning Benjamin niet konden
begrijpen, omdat zij kleine kin-
deren waren toen hij tot zijn
volk had gesproken; en zij
geloofden de overlevering van
hun vaderen niet.

2 Zij geloofden niet wat er was
gezegd aangaande de opstan-
ding der doden, noch geloofden
zij wat er was gezegd aangaan-
de de komst van Christus.

3 En nu, wegens hun ongeloof
konden zij het woord Gods niet
abegrijpen; en hun hart was
verstokt.

18a Mos. 21:35.
b Mos. 18:8–17.

19a gs Priesterschap.
22a Mos. 18:17.

23a gs Jezus Christus—
De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.

24a gs Verbond.
26 3a gs Begrijpen,

begrip.
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4 En zij wilden zich niet laten
dopen; evenmin wilden zij zich
bij de kerk aansluiten. En wat
hun geloof aanging waren zij
een afgescheiden volk, en dat
bleven zij voor altijd, ja, in
hun avleselijke en zondige staat;
want zij wilden de Heer, hun
God, niet aanroepen.

5 En nu waren zij tijdens de
regering van Mosiah niet half
zo talrijk als het volk van God;
maar wegens de aonenigheden
onder de broeders werden zij
talrijker.

6 Want het geschiedde dat zij
velen die tot de kerk behoorden,
met hun vleiende woorden
misleidden en er de oorzaak
van waren dat zij vele zonden
bedreven; daarom werd het
noodzakelijk dat zij die tot de
kerk behoorden en zonde be-
dreven, door de kerk werden
aterechtgewezen.
7 En het geschiedde dat zij

voor de priesters werden ge-
bracht en door de leraren aan
de priesters werden overgele-
verd; en de priesters brachten
hen voor Alma, die de ahoge-
priester was.
8 Nu had koning Mosiah aan

Alma het gezag over de kerk
gegeven.

9 En het geschiedde dat Alma
onkundig was aangaande hen;
er waren echter vele getuigen
tegen hen; ja, de mensen ston-
den op en getuigden overvloe-
dig van hun ongerechtigheid.

10 Nu was zoiets nog nooit
voorgekomen in de kerk; daar-
om was Alma verontrust in de
geest, en hij liet hen voor de
koning brengen.

11 En hij zeide tot de koning:
Zie, hier zijn velen die wij voor
u hebben geleid, die door hun
broeders zijn aangeklaagd; ja, en
zij zijn op allerlei ongerechtig-
heden betrapt. En zij bekeren
zich niet van hun ongerechtig-
heden; daarom hebben wij hen
voor u geleid, opdat gij hen
overeenkomstig hun misdaden
zult berechten.

12 Maar koning Mosiah zeide
tot Alma: Zie, ik berecht hen
niet; daarom ageef ik hen over
in uw handen om te worden
berecht.

13 En nu was de geest van
Alma wederom verontrust; en
hij ging heen en vroeg de Heer
wat hij in deze zaak moest
doen, want hij vreesde dat hij
in de ogen Gods verkeerd zou
handelen.

14 En het geschiedde, nadat
hij zijn gehele ziel voor God
had uitgestort, dat de stem des
Heren tot hem kwam, zeggende:

15 Gezegend zijt gij, Alma, en
gezegend zijn zij die zich in de
awateren van Mormon hebben
laten dopen. Gij zijt gezegend
wegens uw buitengewone bge-
loof in enkel de woorden van
mijn dienstknecht Abinadi.

16 En gezegend zijn zij wegens
hun buitengewone geloof in

4a gs Natuurlijke mens.
5a gs Afval; Twist.
6a Alma 5:57–58; 6:3.

gs Waarschuwen,

waarschuwing.
7a Mos. 29:42.

12a LV 42:78–93.
15a Mos. 18:30.

b Mos. 17:2.
gs Geloof, geloven.
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enkel de woorden die gij tot
hen hebt gesproken.
17 En gezegend zijt gij omdat

gij een akerk onder dit volk hebt
gesticht; en zij zullen worden
versterkt, en zij zullen mijn
volk zijn.

18 Ja, gezegend is dit volk dat
gewillig is mijn anaam te dra-
gen; want in mijn naam zullen
zij worden geroepen; en zij zijn
de mijnen.
19 En omdat gij Mij hebt ge-

vraagd aangaande de overtre-
der, zijt gij gezegend.

20 Gij zijt mijn dienstknecht;
en Ik verbind Mij ertoe jegens u
dat gij het aeeuwige leven zult
hebben; en gij zult Mij dienen
en in mijn naam uitgaan en
mijn schapen bijeenvergaderen.

21 En hij die mijn stem wil
horen, zal mijn aschaap zijn;
en hem zult gij in de kerk
aannemen, en hem zal ook Ik
aannemen.

22 Want zie, dit is mijn kerk;
wie ook zich laat adopen, zal
tot bekering worden gedoopt.
En wie ook gij aanneemt, zal in
mijn naam geloven; en hem zal
Ik op milde wijze bvergeven.
23 Want Ik ben het die de zon-

den der wereld op Mij aneem;
want Ik ben het die hen heb
bgeschapen; en Ik ben het die

hem die tot het einde gelooft
een plaats aan mijn rechterhand
verleen.

24 Want zie, zij worden in
mijn naam geroepen; en als zij
Mij akennen, zullen zij tevoor-
schijn komen, en voor eeuwig
een plaats aan mijn rechterhand
hebben.

25 En het zal geschieden bij
het schallen van de atweede
bazuin dat zij die Mij nooit
hebben bgekend, tevoorschijn
zullen komen en voor Mij zul-
len staan.

26 En dan zullen zij weten dat
Ik de Heer, hun God, ben, dat
Ik hun Verlosser ben; maar zij
wilden niet worden verlost.

27 En dan zal Ik hun openlijk
zeggen dat Ik hen nooit heb
agekend; en zij zullen bheengaan
in het ceeuwigdurende vuur,
dat voor de duivel en zijn enge-
len is bereid.

28 Welnu, Ik zeg u dat gij hem
die mijn stem niet wil ahoren,
niet in mijn kerk zult aannemen,
want Ik zal hem ten laatsten
dage niet aannemen.

29 Welnu, Ik zeg u, ga heen;
en wie ook tegen Mij overtreedt,
hem zult gij aberechten bnaar
de zonden die hij heeft begaan;
en als hij zijn zonden voor u en
voor Mij cbelijdt en zich met

17a Mos. 25:19–24.
18a Mos. 1:11; 5:8.

gs Jezus Christus—
De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.

20a gs Eeuwig leven;
Uitverkoren;
Verkiezing.

21a gs Goede herder.
22a 2 Ne. 9:23.

gs Doop, dopen.
b gs Vergeven;

Vergeving van
zonden.

23a gs Verlosser.
b gs Scheppen,

schepping.
24a Joh. 17:3.
25a LV 88:99, 109.

b LV 76:81–86.
27a Matt. 7:21–23.

b Luc. 13:27.
c LV 76:43–44.

28a 2 Ne. 9:31;
LV 1:14.

29a gs Oordeel, oordelen.
b gs Verantwoordelijk,

verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

c 3 Ne. 1:25.
gs Belijden, belijdenis.
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een oprecht hart dbekeert, zult
gij hem evergeven, en Ik zal
hem ook vergeven.

30 Ja, en azo vaak als mijn
volk zich bbekeert, zal Ik hun
hun overtredingen jegens Mij
vergeven.

31 En gij zult ook elkaar uw
overtredingen avergeven; want
voorwaar, Ik zeg u, hij die de
overtredingen van zijn naaste
niet vergeeft wanneer die zegt
dat hij zich bekeert, die heeft
zichzelf onder veroordeling
gebracht.
32 Welnu, Ik zeg u, ga heen;

en wie ook zich niet van zijn
zonden wil bekeren, die zal
niet onder mijn volk worden
gerekend; en dit moet van nu af
aan in acht worden genomen.

33 En het geschiedde, toen
Alma deze woorden had ge-
hoord, dat hij ze opschreef om
erover te beschikken en om het
volk van die kerk naar de gebo-
den Gods te kunnen berechten.

34 En het geschiedde dat Alma
heenging en diegenen berechtte
die op ongerechtigheid waren
betrapt, naar het woord des
Heren.

35 En wie ook zich van hun
zonden bekeerden en ze abele-
den, rekende hij onder het volk
der kerk;

36 en zij die hun zonden niet
wilden belijden en zich niet van
hun ongerechtigheid wilden be-

keren, die werden niet onder
het volk der kerk gerekend, en
hun naam werd auitgewist.
37 En het geschiedde dat Alma

alle zaken der kerk regelde; en
zij begonnen wederom vrede te
hebben en buitengewoon voor-
spoedig te zijn wat de zaken der
kerk betreft, en zij wandelden
behoedzaam voor het aange-
zicht Gods, en namen velen aan,
en doopten velen.

38 En nu, al deze dingen deden
Alma en zijn medewerkers die
over de kerk waren gesteld, en
zij wandelden in alle ijver,
leerden het woord Gods in alle
aangelegenheden en ondergin-
gen allerlei ellende, omdat zij
werden vervolgd door allen
die niet tot de kerk van God
behoorden.

39 En zij wezen hun broeders
terecht; en zij werden eveneens
aterechtgewezen, eenieder door
het woord Gods, naar zijn zon-
den, ofwel naar de zonden die
hij had bedreven, en hun werd
door God geboden zonder op-
houden te bbidden en voor alles
te cdanken.

HOOFDSTUK 27

Mosiah verbiedt vervolging en eist
gelijkheid — Alma de jonge en de
vier zonen van Mosiah trachten de
kerk te vernietigen — Er verschijnt

29d gs Bekeren (zich),
bekering.

e gs Vergeven.
30a Mro. 6:8.

b Ez. 33:11, 15–16;
Hand. 3:19–20;
Mos. 29:19–20.

31a 3 Ne. 13:14–15;
LV 64:9–10.

35a gs Belijden, belijdenis.
36a Ex. 32:33;

Alma 1:24.
gs Boek des levens;
Excommunicatie.

39a gs Waarschuwen,
waarschuwing.

b 2 Ne. 32:8–9.
c gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.
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een engel die hun gebiedt hun on-
rechtvaardige gedrag te staken —
Alma wordt met stomheid geslagen
— Alle mensen moeten wederge-
boren worden om het heil te ver-
werven — Alma en de zonen van
Mosiah verkondigen blijde tijdin-
gen. Ongeveer 100–92 v.C.

En nu geschiedde het dat
de vervolgingen waaronder de
kerk door de ongelovigen te
lijden had, zo zwaar werden,
dat de kerk begon te morren en
over deze zaak begon te klagen
bij haar leiders; en zij klaagden
bij Alma. En Alma legde de zaak
voor aan hun koning, Mosiah.
En Mosiah beraadslaagde met
zijn priesters.

2 En het geschiedde dat ko-
ning Mosiah een oproep door
het gehele omliggende land liet
uitgaan, dat geen enkele onge-
lovige een ander mocht aver-
volgen die tot de kerk van God
behoorde.

3 En er was een streng gebod
in alle kerken dat er geen ver-
volgingen onder hen mochten
bestaan, dat er agelijkheid onder
alle mensen moest zijn;
4 dat zij hun avrede niet door

hoogmoed of eigenwaan moch-
ten laten verstoren; dat eenieder
zijn naaste moest bachten als
zichzelf, en met eigen handen
voor zijn onderhoud moest
werken.

5 Ja, en al hun priesters en le-
raren moesten met hun eigen

handen voor hun onderhoud
awerken, in alle gevallen, be-
halve bij ziekte of grote armoe-
de; en omdat zij die dingen
deden, waren zij overvloedig
in de bgenade Gods.

6 En er begon wederom grote
vrede in het land te heersen;
en de mensen begonnen zeer
talrijk te worden en zich alom
over het oppervlak der aarde te
verspreiden, ja, in het noorden
en in het zuiden, in het oosten
en in het westen, en zij bouw-
den grote steden en dorpen in
alle delen van het land.

7 En de Heer zag naar hen
om en maakte hen voorspoe-
dig, en zij werden een groot
en rijk volk.

8 Nu werden de zonen van
Mosiah gerekend onder de on-
gelovigen; en ook één van de
azonen van Alma werd onder
hen gerekend, die Alma heette,
naar zijn vader; niettemin werd
hij een zeer goddeloos en bafgo-
disch man. En hij was een man
van vele woorden en sprak veel
vleitaal tot het volk; daarom
bracht hij velen van het volk
ertoe naar zijn ongerechtighe-
den te handelen.

9 En hij werd een grote belem-
mering voor de bloei van de
kerk van God door het hart van
het volk aweg te stelen, veel
onenigheid onder het volk te
veroorzaken en de vijand van
God de kans te geven zijn
macht over hen uit te oefenen.

27 2a gs Vervolgen,
vervolging.

3a Mos. 23:7; 29:32.
4a gs Vrede.

b gs Achten.
5a Mos. 18:24, 26.

b gs Genade.
8a gs Alma, zoon van

Alma.
b gs Afgoderij.

9a 2 Sam. 15:1–6.
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10 En nu geschiedde het terwijl
hij rondging om de kerk van
God te vernietigen — want hij
ging in het geheim rond met de
zonen van Mosiah, ernaar stre-
vend de kerk te vernietigen
en het volk des Heren op het
verkeerde pad te brengen, in
weerwil van de geboden Gods,
of zelfs van die van de koning —

11 en zoals ik u zeide, terwijl
zij in averzet tegen God rond-
gingen, zie, bverscheen hun de
cengel des Heren; en hij daalde
als het ware in een wolk neer;
en hij sprak als het ware met de
stem des donders, die de aarde
waarop zij stonden deed beven;
12 en zo groot was hun verba-

zing, dat zij ter aarde neervie-
len en de woorden die hij tot
hen sprak niet begrepen.

13 Niettemin riep hij weder-
om, zeggende: Alma, sta op en
treed naar voren. Waarom ver-
volgt gij de kerk van God?
Want de Heer heeft gezegd:
aDit is mijn kerk, en Ik zal haar
vestigen; en niets zal haar ten
val brengen, dan de overtreding
van mijn volk.
14 En voorts zeide de engel:

Zie, de Heer heeft de agebeden
van zijn volk gehoord, en even-
eens de gebeden van zijn dienst-
knecht Alma, die uw vader is;
want hij heeft met veel geloof
aangaande u gebeden, dat gij
tot de kennis der waarheid
zoudt worden gebracht; daar-
om, met dat doel ben ik geko-
men om u te overtuigen van de

macht en het gezag van God,
opdat de bgebeden van zijn
dienstknechten zullen worden
verhoord, naar hun geloof.

15 En nu, zie, kunt gij de
macht Gods betwisten? Want
zie, doet mijn stem de aarde
niet beven? En kunt gij mij
bovendien niet voor u zien? En
ik ben door God gezonden.

16 Nu zeg ik u, ga heen, en
denk aan de gevangenschap
van uw vaderen in het land
Helam en in het land Nephi; en
bedenk welke grote dingen Hij
voor hen heeft gedaan; want zij
waren geknecht en Hij heeft
hen abevrijd. En nu zeg ik u,
Alma, ga uws weegs, en tracht
niet meer de kerk te vernieti-
gen, opdat hun gebeden zullen
worden verhoord, zelfs al wilt
gij zelf worden verworpen.

17 En nu geschiedde het dat
dit de laatste woorden waren
die de engel tot Alma sprak, en
hij vertrok.

18 En nu vielen Alma en zij
die bij hem waren wederom ter
aarde, want hun verbazing was
groot; want zij hadden met hun
eigen ogen een engel des Heren
gezien; en zijn stem was als
de donder, die de aarde deed
beven; en zij wisten dat er, op
de macht Gods na, niets was
dat de aarde kon doen beven
en haar doen sidderen alsof zij
uiteen zou scheuren.

19 En nu was de verbazing
van Alma zo groot, dat hij stom
werd, zodat hij zijn mond niet

11a gs Opstand.
b Hand. 9:1–9;

Alma 8:15.

c gs Engelen.
13a gs Jezus Christus—

Hoofd van de kerk.

14a Alma 10:22.
b Mrm. 9:36–37.

16a Mos. 23:1–4.
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kon opendoen; ja, en hij werd
zwak, zodat hij zelfs zijn han-
den niet kon bewegen; daarom
werd hij opgenomen door hen
die bij hem waren en als een
hulpeloze gedragen tot zij hem
voor zijn vader neerlegden.
20 En zij verhaalden zijn vader

alles wat hun was overkomen;
en zijn vader was verheugd,
want hij wist dat het de macht
Gods was.

21 En hij liet een menigte
bijeenkomen, opdat zij kon-
den getuigen van hetgeen de
Heer voor zijn zoon had ge-
daan, en ook voor hen die bij
hem waren.

22 En hij liet de priesters bij-
eenkomen; en zij begonnen te
vasten en tot de Heer, hun God,
te bidden dat Hij de mond van
Alma zou openen, zodat hij zou
kunnen spreken, en ook dat
zijn ledematen hun kracht zou-
den ontvangen, opdat de ogen
van het volk zouden worden
geopend om de goedheid en
heerlijkheid Gods te zien en te
kennen.

23 En het geschiedde, nadat zij
twee dagen en twee nachten
lang hadden gevast en gebeden,
dat de ledematen van Alma
hun kracht ontvingen, en hij
stond op en begon tot hen te
spreken, en verzocht hun wel-
gemoed te zijn:

24 Want, zeide hij, ik heb mij
van mijn zonden bekeerd en ben

door de Heer averlost; zie, ik
ben uit de Geest geboren.

25 En de Heer zeide tot mij:
Verwonder u niet dat het gehe-
le mensdom moet worden
awedergeboren, ja, mannen en
vrouwen, alle natiën, geslach-
ten, talen en volken; ja, geboren
uit God, bveranderd van hun
cvleselijke en gevallen staat
in een staat van rechtvaardig-
heid, waardoor zij, door God
verlost, zijn zonen en dochters
worden;

26 en aldus worden zij nieuwe
schepselen; en tenzij zij dat
doen, kunnen zij ageenszins het
koninkrijk Gods beërven.

27 Ik zeg u, tenzij dat het geval
is, moeten zij worden verwor-
pen; en dat weet ik, omdat ik op
het punt stond zelf te worden
verworpen.

28 Niettemin, na mij door veel
beproeving heen te hebben
geworsteld, en mij welhaast tot
stervens toe te hebben bekeerd,
heeft het de Heer in zijn barm-
hartigheid goedgedacht mij
aan een aeeuwigdurend vuur te
ontrukken, en ben ik uit God
geboren.

29 Mijn ziel is verlost uit de
gal van bitterheid en de boeien
der ongerechtigheid. Ik bevond
mij in de donkerste afgrond;
maar nu aanschouw ik het
wonderbare licht Gods. Mijn
ziel werd door eeuwige kwel-
ling agepijnigd, maar ik ben

24a 2 Ne. 2:6–7.
gs Verlossen,
verlossing, verlost.

25a Rom. 6:3–11;
Mos. 5:7;

Alma 5:14;
Moz. 6:59.
gs Wedergeboren,
uit God geboren.

b Mos. 3:19; 16:3.

c gs Vleselijk.
26a Joh. 3:5.
28a 2 Ne. 9:16.
29a Mos. 2:38.



251 Mosiah 27:30–37

weggerukt en mijn ziel wordt
niet langer gepijnigd.
30 Ik verwierp mijn Verlosser

en ontkende datgene waarover
onze vaderen hadden gespro-
ken; maar nu, opdat zij zullen
voorzien dat Hij zal komen en
dat Hij ieder wezen dat Hij ge-
schapen heeft, indachtig is, zal
Hij Zich aan allen openbaren.

31 Ja, aalle knie zal zich buigen
en alle tong Hem belijden.
Ja, namelijk ten laatsten dage,
wanneer alle mensen zullen
staan om door Hem te worden
bgeoordeeld, dan zullen zij
belijden dat Hij God is; dan
zullen zij die czonder God in de
wereld leven, belijden dat het
over hen gevelde vonnis van
een eeuwigdurende straf recht-
vaardig is; en zij zullen beven
en sidderen en ineenkrimpen
onder de blik van zijn daldoor-
dringend oog.
32 En nu geschiedde het dat

Alma, en zij die bij Alma waren
geweest toen de engel hun
verscheen, het volk vanaf dat
tijdstip begonnen te leren; en zij
reisden door het gehele land en
verkondigden het gehele volk
de dingen die zij hadden ge-
hoord en gezien; en zij predik-
ten het woord Gods onder vele
beproevingen, omdat zij hevig
werden vervolgd door hen die
ongelovig waren, en door velen
van hen werden geslagen.

33 Maar niettegenstaande dit

alles brachten zij de kerk veel
troost; zij versterkten hun geloof
en spoorden hen met lankmoe-
digheid en grote inspanning aan
om de geboden Gods te onder-
houden.

34 En vier van hen waren de
azonen van Mosiah; en hun na-
men waren Ammon, en Aäron,
en Omner, en Himni; dat wa-
ren de namen van de zonen van
Mosiah.

35 En zij reisden door het ge-
hele land Zarahemla, en onder
het gehele volk dat door koning
Mosiah werd geregeerd; en zij
trachtten ijverig alle schade
te herstellen die zij de kerk
hadden berokkend; beleden al
hun zonden, verkondigden alle
dingen die zij hadden gezien,
en legden de profetieën en de
Schriften uit aan allen die naar
hen wilden luisteren.

36 En aldus waren zij een
werktuig in de handen Gods
om velen tot de kennis der
waarheid te brengen, ja, tot de
kennis van hun Verlosser.

37 En hoe gezegend zijn zij!
Want zij averkondigden vrede;
zij verkondigden bgoede tij-
dingen van het goede; en zij
maakten het volk bekend dat de
Heer regeert.

HOOFDSTUK 28

De zonen van Mosiah gaan onder

31a Fil. 2:9–11;
Mos. 16:1–2;
LV 88:104.

b gs Jezus Christus—
Rechter.

c Alma 41:11.
d gs God.

34a gs Ammon, zoon
van Mos.

37a Jes. 52:7;

Mos. 15:14–17.
gs Prediken.

b gs Evangelie.
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de Lamanieten prediken — Met
behulp van de twee zienersstenen
vertaalt Mosiah de platen van de
Jaredieten. Ongeveer 92 v.C.

Nu geschiedde het, nadat de
azonen van Mosiah al deze din-
gen hadden gedaan, dat zij een
klein aantal meenamen en te-
rugkeerden naar hun vader, de
koning; en zij vroegen hem hun
te willen toestaan — samen met
hen die zij hadden gekozen —
naar het land bNephi op te gaan
om de dingen die zij hadden
gehoord te prediken en het
woord Gods mede te delen aan
hun broeders, de Lamanieten —

2 opdat zij hen misschien tot
de kennis van de Heer, hun
God, konden brengen en hen
overtuigen van de ongerech-
tigheid van hun vaderen; op-
dat zij hen misschien konden
genezen van hun ahaat tegen
de Nephieten, opdat ook zij
ertoe konden worden gebracht
zich in de Heer, hun God, te
verblijden, zodat zij elkaar
vriendschappelijk gezind zou-
den worden en er geen twisten
meer zouden zijn in het gehele
land dat de Heer, hun God,
hun had gegeven.

3 Nu hadden zij het verlangen
dat ieder schepsel het heil
zou worden verkondigd, want
zij konden niet averdragen dat
enige bmensenziel verloren zou
gaan; ja, alleen al de gedachte

dat enige ziel ceindeloze kwel-
ling zou moeten ondergaan,
deed hen beven en sidderen.

4 En aldus werkte de Geest
des Heren op hen in, want
zij waren aallerafschuwelijkste
zondaars geweest. En in zijn
oneindige bbarmhartigheid acht-
te de Heer het goed hen te
sparen; niettemin doorstonden
zij veel zielsangst wegens hun
ongerechtigheden; zij leden veel
en vreesden voor altijd te wor-
den verworpen.

5 En het geschiedde dat zij hun
vader vele dagen lang smeek-
ten om naar het land Nephi te
mogen opgaan.

6 En koning Mosiah ging heen
en vroeg de Heer of hij zijn
zonen onder de Lamanieten
moest laten opgaan om het
woord te prediken.

7 En de Heer zeide tot Mosiah:
Laat hen opgaan, want velen
zullen in hun woorden geloven,
en zij zullen het eeuwige leven
hebben; en Ik zal uw zonen
uit de handen der Lamanieten
abevrijden.
8 En het geschiedde dat Mosiah

hun toestond te gaan en volgens
hun verzoek te handelen.

9 En zij atrokken de wildernis
in om op te gaan en het woord
onder de Lamanieten te predi-
ken; en ik zal hierna bverslag van
hun handelingen uitbrengen.

10 Nu had koning Mosiah nie-
mand aan wie hij het koninkrijk

28 1a Mos. 27:34.
b Omni 1:12–13; Mos. 9:1.

2a Jakob 7:24.
3a Alma 13:27;

3 Ne. 17:14; Moz. 7:41.

b gs Ziel—Waarde
van zielen.

c Jakob 6:10;
LV 19:10–12.

4a Mos. 27:10.

b gs Barmhartig,
barmhartigheid.

7a Alma 19:22–23.
9a Alma 17:6–9.

b Alma 17–26.
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kon overdragen, want onder zijn
zonen was er niet één die het
koninkrijk wilde aanvaarden.
11 Daarom nam hij de kronie-

ken die op de aplaten van koper
waren gegraveerd, en ook de
platen van Nephi , en al le
voorwerpen die hij volgens de
geboden Gods had behoed en
bewaard — na de kronieken te
hebben vertaald en laten op-
schrijven die op de bplaten van
goud stonden, die het volk van
Limhi had gevonden en die
hem door de hand van Limhi
waren overhandigd;
12 en dat deed hij wegens het

grote ongeduld van zijn volk;
want zij waren bovenmatig ver-
langend kennis te verkrijgen
van het volk dat was vernietigd.

13 En nu had hij ze vertaald
door middel van die twee aste-
nen die in de twee randen van
een boog waren vastgezet.

14 Nu waren die voorwerpen
vanaf het begin bereid en van
geslacht op geslacht doorgege-
ven met het doel talen uit te
leggen;

15 en zij zijn door de hand des
Heren behoed en bewaard, op-
dat Hij aan ieder schepsel dat
het land zou bezitten, de onge-
rechtigheden en gruwelen van
zijn volk bekend zou kunnen
maken;

16 en wie ook die voorwerpen
bezit, wordt volgens oud ge-
bruik aziener genoemd.

17 Nu zie, toen Mosiah klaar
was met het ver ta len van
deze kronieken, bleken zij een
verslag te bevatten van het
volk dat was avernietigd, vanaf
de tijd van hun vernietiging
terug tot de bouw van de bgro-
te toren, in de tijd dat de Heer
de taal van het volk cverwarde
en het alom over het oppervlak
der gehele aarde werd ver-
strooid, ja, en zelfs vanaf die
tijd terug tot de schepping
van Adam.

18 Nu deed dat verslag het
volk van Mosiah buitengewoon
treuren, ja, zij waren met droe-
fenis vervuld; niettemin gaf het
hun veel kennis, waarin zij zich
verblijdden.

19 En dat verslag zal hierna
worden geschreven; want zie,
het is raadzaam dat alle mensen
bekend worden met de dingen
die in dat verslag staan.

20 En nu, zoals ik u heb ge-
zegd, toen koning Mosiah deze
dingen had gedaan, nam hij de
platen van akoper en alle voor-
werpen die hij had bewaard, en
droeg ze over aan Alma, die
de zoon van Alma was; ja, alle
kronieken, en ook de buitleg-
gers, en hij droeg ze aan hem
over en gebood hem ze te
behoeden en te cbewaren, en
tevens een kroniek van het volk
bij te houden, en ze van het ene
geslacht op het andere door te
geven, zoals ze waren doorge-

11a gs Platen van Koper.
b gs Gouden Platen.

13a gs Urim en Tummim.
16a Mos. 8:13–18.

gs Ziener.

17a Mos. 8:7–12.
b Ether 1:1–5.
c Gen. 11:6–9.

20a Alma 37:3–10.
b gs Urim en Tummim.

c gs Schriften,
Schriftuur—De
Schriften moeten
worden bewaard.
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geven vanaf het tijdstip waarop
Lehi Jeruzalem had verlaten.

HOOFDSTUK 29

Mosiah stelt voor dat er in plaats
van een koning rechters worden
gekozen — Onrechtvaardige ko-
ningen voeren hun volk tot zonde
— Alma de jonge wordt door de
stem van het volk tot opperrechter
gekozen — Hij is tevens de hoge-
priester van de kerk — Alma de
oude en Mosiah sterven. Ongeveer
92–91 v.C.

Welnu, toen Mosiah dat had
gedaan, liet hij door het gehele
land, onder al het volk, een
boodschap uitgaan, omdat hij
wilde weten wie zij als hun
koning wilden hebben.

2 En het geschiedde dat de
stem van het volk kwam, zeg-
gende: Wij willen dat Aäron,
uw zoon, onze koning en heer-
ser wordt.

3 Nu was Aäron naar het land
Nephi opgegaan, waardoor de
koning het koninkrijk niet aan
hem kon overdragen; boven-
dien wilde Aäron het koninkrijk
niet op zich nemen; evenmin
was een van de andere azonen
van Mosiah bereid het konink-
rijk op zich te nemen.

4 Daarom liet koning Mosiah
opnieuw een boodschap uitgaan
onder het volk; ja, een geschre-
ven woord zond hij uit onder
het volk. En dit waren de woor-
den die geschreven waren,
luidende:

5 Zie, o mijn volk, ofwel mijn
broeders — want zo beschouw
ik u — ik wil dat gij de zaak
overweegt die u ter overweging
is voorgelegd, want gij verlangt
een akoning te hebben.

6 Nu maak ik u bekend dat hij
aan wie het koninkrijk recht-
matig toebehoort, heeft gewei-
gerd, en het koninkrijk niet op
zich zal nemen.

7 En nu, indien er een ander in
zijn plaats wordt aangesteld,
zie, dan vrees ik dat er twisten
onder u zullen ontstaan. En
wie weet of mijn zoon, wie het
koninkrijk toebehoort, niet ver-
toornd wordt en een deel van
dit volk wegtrekt achter zich,
hetgeen oorlogen en twisten
onder u zou veroorzaken, wat
de oorzaak zou zijn van veel
bloedvergieten en het verdraai-
en van de weg des Heren, ja, en
de ziel van vele mensen zou
vernietigen.

8 Nu zeg ik u , la ten wi j
wijs zijn en deze dingen over-
wegen, want wij hebben het
recht niet mijn zoon te vernie-
tigen, evenmin hebben wij
enig recht een ander te vernie-
tigen als die in zijn plaats
wordt aangesteld.

9 En indien mijn zoon terug-
keert tot zijn hoogmoed en
ijdelheden, zou hij de dingen
herroepen die hij had gezegd en
zijn recht op het koninkrijk op-
eisen, wat hem en ook dit volk
veel zonde zou doen begaan.

10 En nu, laten wij wijs zijn en
die dingen voorzien en datgene

29 3a Mos. 27:34. 5a 1 Sam. 8:9–19.
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doen wat de vrede van dit volk
zal bevorderen.
11 Daarom zal ik voor de rest

van mijn dagen uw koning
zijn; laten wij echter arechters
baanstellen om dit volk volgens
onze wet te besturen; en wij
zullen de aangelegenheden van
dit volk opnieuw regelen, want
wij zullen wijze mannen als
rechter aanstellen, die dit volk
volgens de geboden Gods zullen
besturen.
12 Nu is het beter dat iemand

door God wordt bestuurd dan
door de mens, want de oorde-
len Gods zijn altijd rechtvaardig,
maar de oordelen van de mens
zijn niet altijd rechtvaardig.

13 Welnu, indien het mogelijk
was dat gi j a rechtvaardige
mannen als koning hadt, die
de wetten van God bekrachtig-
den en dit volk bestuurden vol-
gens zijn geboden, ja, indien
gij mannen als koning kondt
hebben die deden zoals mijn
vader bBenjamin voor dit volk
deed — ik zeg u, indien dat
altijd het geval kon zijn, dan
zou het raadzaam zijn dat gij
altijd een koning hadt om over
u te heersen.

14 En zelfs ik heb persoonlijk
gearbeid met alle macht en alle
vermogens die ik bezat om u de
geboden Gods te leren, en in het
gehele land vrede te stichten,
opdat er oorlogen noch twisten
zouden zijn, diefstal noch plun-

dering, noch moord, noch enige
vorm van ongerechtigheid;

15 en wie ook ongerechtigheid
heeft begaan, die heb ik agestraft
volgens de misdaad die hij heeft
begaan, volgens de wet die ons
door onze vaderen is gegeven.

16 Nu zeg ik u, omdat niet alle
mensen rechtvaardig zijn, is het
niet raadzaam dat gij een koning
of koningen hebt om over u te
heersen.

17 Want zie, hoeveel aonge-
rechtigheid doet één bgoddeloze
koning niet begaan, ja, en welk
een grote verwoesting veroor-
zaakt hij niet!

18 Ja, denkt aan koning Noach,
aan zijn agoddeloosheid en zijn
gruwelen, en ook aan de god-
deloosheid en gruwelen van
zijn volk. Ziet welk een grote
verwoesting hen trof; en tevens
werden zij wegens hun onge-
rechtigheden tot bknechtschap
gebracht.

19 En zonder de tussenkomst
van hun alwijze Schepper, en
wel wegens hun oprechte be-
kering, hadden zij onvermij-
delijk tot nu toe in knechtschap
moeten blijven.

20 Maar zie, Hij bevrijdde hen,
omdat zij zich voor zijn aange-
zicht averootmoedigden; en om-
dat zij Hem bkrachtig aanriepen,
bevri jdde Hij hen uit hun
knechtschap; en aldus werkt de
Heer in alle omstandigheden
met zijn macht onder de men-

11a Ex. 18:13–24.
b Mos. 29:25–27.

13a Mos. 23:8, 13–14.
b WvM. 1:17–18.

15a Alma 1:32–33.

17a Alma 46:9–10.
b Mos. 23:7–9.

18a Mos. 11:1–15.
b 1 Sam. 8:10–18;

Mos. 12:1–8;

Ether 6:22–23.
20a Mos. 21:13–15.

b Ex. 2:23–25;
Alma 43:49–50.
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senkinderen en strekt de arm
der cbarmhartigheid uit naar
hen die hun dvertrouwen in
Hem stellen.
21 En zie, nu zeg ik u, gij kunt

een onrechtvaardige koning
niet onttronen, behalve door
veel twist en het vergieten van
veel bloed.

22 Want zie, hij heeft zijn
avrienden in ongerechtigheid,
en hij houdt zijn lijfwacht om
zich heen; en hij verscheurt de
wetten van hen die vóór hem in
rechtvaardigheid hebben gere-
geerd; en hij treedt de geboden
Gods met voeten;

23 en hij vaardigt wetten uit
en zendt ze uit onder zijn volk,
ja, wetten volgens zijn eigen
agoddeloosheid; en wie ook zijn
wetten niet gehoorzaamt, laat
hij vernietigen; en hij zendt zijn
legers uit ten strijde tegen allen
die tegen hem opstaan, en zo
mogelijk zal hij hen vernietigen;
en aldus verdraait een onrecht-
vaardige koning de wegen van
alle gerechtigheid.
24 En nu zie, ik zeg u, het is

niet raadzaam dat zulke gru-
welen u treffen.

25 Daarom, kiest gij u rechters
door de stem van dit volk, opdat
gij zult worden bestuurd vol-
gens de wetten die u zijn gege-
ven door onze vaderen, die juist
zijn, en die hun werden gegeven
door de hand des Heren.

26 Nu is het niet gebruikelijk
dat de stem van het volk iets
verlangt in strijd met wat goed

is; integendeel, gebruikelijk is
dat de minderheid van het volk
verlangt wat niet goed is; daar-
om zult gij dit in acht nemen en
het tot uw wet maken: om uw
aangelegenheden door de stem
van het volk te laten beslissen.

27 En aindien de tijd komt dat
de stem van het volk ongerech-
tigheid kiest, dan is de tijd daar
dat de oordelen Gods u zullen
treffen; ja, dan is de tijd daar dat
Hij u met grote verwoesting zal
bezoeken, ja, zoals Hij tot dus-
ver dit land heeft bezocht.

28 En nu, indien gij rechters
hebt en zij u niet besturen vol-
gens de wet die is gegeven, kunt
gij hen door een hogere rechter
laten berechten.

29 Indien uw hogere rechters
geen rechtvaardige oordelen
uitspreken, zult gij een klein
aantal van uw lagere rechters
laten samenkomen, en zij zullen
uw hogere rechters berechten,
volgens de stem van het volk.

30 En ik gebied u deze dingen
te doen in de vreze des Heren;
en ik gebied u deze dingen te
doen, en geen koning te heb-
ben, opdat wanneer die mensen
zonden en ongerechtigheden
begaan, die op hun eigen hoofd
zullen neerkomen.

31 Want zie, ik zeg u, de zon-
den van vele volken zijn veroor-
zaakt door de ongerechtigheden
van hun koningen; daarom ko-
men hun ongerechtigheden neer
op het hoofd van hun koningen.

32 En nu verlang ik dat deze

20c Ez. 33:11, 15–16;
Mos. 26:30.

d gs Vertrouwen.

22a 1 Kon. 12:8–14.
23a gs Goddeloos,

goddeloosheid,

goddelozen.
27a Alma 10:19.



257 Mosiah 29:33–40
aongelijkheid niet meer voor-
komt in dit land, in het bijzon-
der onder dit, mijn volk; ik
verlang juist dat dit land een
land van bvrijheid is, en dat
cieder mens zijn rechten en
voorrechten in gelijke mate zal
kunnen genieten, voor zolang
het de Heer goeddunkt dat wij
leven en het land erfelijk bezit-
ten, ja, zelfs voor zolang er
nog iemand van ons nageslacht
overblijft op het oppervlak van
het land.

33 En nog veel meer dingen
schreef koning Mosiah hun en
ontvouwde hun alle beproe-
vingen en zorgen van een
rechtvaardig koning, ja, alle
zielenstrijd om hun volk, en
eveneens al het morren van het
volk tegen zijn koning; en hij
legde hun alles uit.

34 En hij vertelde hun dat
deze dingen niet behoorden te
bestaan, maar dat de last op
het gehele volk diende neer te
komen, zodat eenieder zijn deel
zou dragen.

35 En hij ontvouwde hun te-
vens alle nadelen waaronder zij
gebukt zouden gaan als er een
onrechtvaardig koning over hen
heerste —

36 ja, al zijn ongerechtigheden
en gruwelen, en al de oorlogen
en twisten en bloedbaden, en
het stelen en het plunderen en
het plegen van hoererij en al-
lerlei ongerechtigheden, te veel
om op te noemen — en hij ver-
telde hun dat deze dingen niet

behoorden te bestaan, dat zij
ten enenmale strijdig waren
met de geboden Gods.

37 En nu geschiedde het, nadat
koning Mosiah deze dingen on-
der het volk had uitgezonden,
dat zij overtuigd waren van de
waarheid van zijn woorden.

38 Daarom lieten zij hun ver-
langen naar een koning varen
en begonnen er buitengewoon
naar te verlangen dat eenieder
in het gehele land gelijke kan-
sen zou hebben; ja, en eenieder
verklaarde zich bereid de ver-
antwoording op zich te nemen
voor zijn eigen zonden.

39 Daarom geschiedde het dat
zij door het gehele land groeps-
gewijs bijeenkwamen om hun
stem uit te brengen over wie
hun rechters moesten worden,
om hen te oordelen volgens de
awet die hun was gegeven; en
zij waren buitengewoon ver-
heugd wegens de bvrijheid die
hun was geschonken.

40 En hun liefde voor Mosiah
nam sterk toe; ja, zij achtten
hem hoog, meer dan enig ander
mens; want zij beschouwden
hem niet als een tiran die uit
was op gewin, ja, dat gewin dat
de ziel bederft; want hij had
hun geen rijkdommen afge-
perst, evenmin had hij behagen
geschept in het vergieten van
bloed; integendeel, hij had
avrede gesticht in het land, en
hij had zijn volk gegund dat zij
werden bevrijd van allerlei
knechtschap; daarom achtten

32a Alma 30:11.
b 2 Ne. 1:7; 10:11.

gs Vrij, vrijheid.

c Alma 27:9.
39a Alma 1:14.

b gs Vrij, vrijheid.

40a gs Vredestichter.
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zij hem hoog, ja, buitengewoon
en bovenmatig.
41 En het geschiedde dat zij

arechters aanstelden om over
hen te heersen, ofwel hen te
oordelen volgens de wet; en
dat deden zij in het gehele land.

42 En het geschiedde dat Alma
als eerste opperrechter werd
aangesteld, en hij was tevens de
hogepriester, want zijn vader
had hem het ambt verleend en
had hem belast met de zorg
voor alle zaken der kerk.

43 En nu geschiedde het dat
Alma in de wegen des Heren
awandelde, en hij onderhield
diens geboden, en hij velde
rechtvaardige oordelen; en er
was blijvende vrede in het land.
44 En aldus begon de regering

der rechters in het gehele land
Zarahemla, onder het gehele

volk dat de Nephieten werd
genoemd; en Alma was de eer-
ste rechter en de opperrechter.

45 En nu geschiedde het dat
zijn vader stierf, en hij was
tweeëntachtig jaar oud en had
zijn leven lang de geboden Gods
volbracht.

46 En het geschiedde dat ook
Mosiah stierf, en wel in het
drieëndertigste jaar van zijn
regering, in de ouderdom van
adrieënzestig jaar, zodat er in
het geheel vijfhonderdnegen
jaar was verstreken vanaf het
tijdstip waarop Lehi Jeruzalem
had verlaten.

47 En aldus eindigde de rege-
ring der koningen over het volk
van Nephi; en aldus eindigden
de dagen van Alma, die de
grondlegger was van hun kerk.

Het boek Alma

DE ZOON VAN ALMA

Het verslag van Alma, die de zoon van Alma was, en de eerste
opperrechter over het volk van Nephi, en ook de hogepries-

ter van de kerk. Een verslag van de regering der rechters en van de
oorlogen en twisten onder het volk. En tevens een verslag van een
oorlog tussen de Nephieten en de Lamanieten, volgens het verslag
van Alma, de eerste opperrechter.

HOOFDSTUK 1

Nehor verkondigt valse leringen,
sticht een kerk, voert priesterlist
in en doodt Gideon — Nehor wordt
voor zijn misdaden terechtgesteld

— Priesterlisten en vervolgingen
verbreiden zich onder het volk —
De priesters voorzien in hun eigen
onderhoud, het volk zorgt voor de
armen en de kerk gedijt. Ongeveer
91–88 v.C.

41a Mos. 29:11.
43a gs Wandelen,

wandelen met God.
46a Mos. 6:4.



259 Alma 1:1–9

NU geschiedde het in het
eerste jaar van de regering

der rechters over het volk van
Nephi, vanaf die tijd, toen ko-
ning Mosiah de aweg van al het
aardse was gegaan, de goede
strijd had gestreden, in oprecht-
heid voor het aangezicht van
God had gewandeld, maar nie-
mand had aangewezen om in
zijn plaats te regeren; niette-
min had hij bwetten uitgevaar-
digd, en zij werden door het
volk erkend; daarom waren zij
verplicht zich te houden aan de
wetten die hij had gemaakt.

2 En het geschiedde in het
eerste jaar van de regering van
Alma op de rechterstoel dat
er een aman voor hem werd
gebracht om te worden berecht,
een man die fors was en bekend
stond om zijn grote kracht.
3 En hij was onder het volk

rondgegaan, hun predikend
wat hij het woord Gods anoem-
de, en zwaar drukkend bop de
kerk, en het volk verkondigend
dat iedere priester en leraar
zich cgewild moest maken, en
dat zij dniet met hun handen
moesten werken, maar dat zij
door het volk moesten worden
onderhouden.

4 En hij getuigde ook tot het
volk dat het gehele mensdom
ten laatsten dage behouden zou
worden, en dat zij niet behoef-
den te vrezen of te sidderen,
maar dat zij hun hoofd konden

opheffen en zich verblijden;
want de Heer had alle mensen
geschapen en Hij had ook alle
mensen verlost; en uiteindelijk
zouden alle mensen het eeuwi-
ge leven hebben.

5 En het geschiedde dat hij
deze dingen in die mate leerde,
dat velen zijn woorden geloof-
den, ja, zovelen, dat zij begon-
nen hem te onderhouden en
hem geld te geven.

6 En hij begon zich te verheffen
in de hoogmoed van zijn hart
en zeer kostbare kleding te dra-
gen, ja, en hij begon zelfs een
akerk volgens zijn prediking te
stichten.

7 En het geschiedde, terwijl hij
rondreisde om te prediken tot
hen die zijn woord geloofden,
dat hij een man tegenkwam die
tot de kerk van God behoorde,
ja, namelijk een van hun leraren;
en hij begon heftig met hem te
redetwisten om het volk der
kerk weg te kunnen leiden;
maar de man weerstond hem,
hem terechtwijzend met de
awoorden Gods.
8 Nu was de naam van die

man aGideon; en hij was het die
een werktuig in de handen Gods
was geweest om het volk van
Limhi uit zijn knechtschap te
bevrijden.

9 Welnu, omdat Gideon hem
met de woorden Gods weer-
stond, was hij verbolgen op
Gideon, en hij trok zijn zwaard

[alma]
1 1a Mos. 29:46.

b Jarom 1:5;
Alma 4:16;
Hel. 4:22.

2a Alma 1:15.
3a Ez. 13:3.

b gs Antichrist.
c Luc. 6:26;

1 Ne. 22:23.

d Mos. 18:24, 26; 27:5.
6a 1 Ne. 14:10.
7a gs Woord van God.
8a Mos. 20:17; 22:3.
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en begon hem te slaan. Nu was
Gideon hoogbejaard en niet in
staat zijn slagen af te weren,
zodat hij met het zwaard werd
agedood.
10 En de man die hem had

gedood, werd door het volk
der kerk gegrepen en voor Alma
gebracht om te worden abe-
recht naar de misdaden die hij
had begaan.

11 En het geschiedde dat hij
voor Alma stond en met grote
vrijmoedigheid voor zichzelf
pleitte.

12 Maar Alma zeide tot hem:
Zie, dit is de eerste maal dat er
apriesterlist onder dit volk is
ingevoerd. En zie, gij zijt niet
alleen schuldig aan priesterlist,
maar hebt ook getracht het
met het zwaard op te dringen;
en indien dit volk priesterlist
wordt opgedrongen, zou dat
hun algehele vernietiging bete-
kenen.

13 En gij hebt het bloed van
een rechtvaardig man vergoten,
ja, een man die veel goeds onder
dit volk heeft gedaan; en indien
wij u spaarden, zou zijn bloed
op ons worden agewroken.

14 Daarom wordt gij ter dood
veroordeeld volgens de wet die
ons is gegeven door Mosiah,
onze laatste koning; en zij is
door dit volk erkend; daarom
moet dit volk zich aaan de wet
houden.
15 En het geschiedde dat zij

hem grepen; en zijn naam was
aNehor; en zij voerden hem
naar de top van de heuvel
Manti, en daar, tussen hemel en
aarde, werd hij ertoe gebracht,
of liever gezegd, bekende hij
dat hetgeen hij het volk had
geleerd strijdig was met het
woord Gods; en daar onderging
hij een oneervolle bdood.
16 Dat maakte echter geen

eind aan de verbreiding van
priesterlist in het land; want er
waren er velen die de ijdelheden
der wereld aanhingen, en zij
gingen uit en predikten valse
leerstellingen; en dat deden zij
ter wille van arijkdom en eer.
17 Evenwel durfden zij uit

vrees voor de wet niet te aliegen
voor het geval het bekend raak-
te, want leugenaars werden
gestraft; daarom gaven zij voor
volgens hun geloof te prediken;
en de wet nu had op niemand
vat inzake bzijn geloof.

18 En zij durfden uit vrees
voor de wet niet te astelen,
want zulke lieden werden ge-
straft; evenmin durfden zij te
roven of te moorden, want hij
die bmoordde, werd met de
cdood gestraft.
19 Het geschiedde echter dat

zij die niet tot de kerk van God
behoorden, degenen die wél tot
de kerk van God behoorden en
de naam van Christus op zich
hadden genomen, begonnen te
vervolgen.

9a Alma 6:7.
10a Mos. 29:42.
12a 2 Ne. 26:29.

gs Priesterlisten.
13a gs Wraak.
14a gs Doodstraf.

15a Alma 1:2.
b Deut. 13:1–9.

16a gs IJdel, ijdelheid;
Rijkdom.

17a gs Eerlijk,
eerlijkheid; Liegen.

b Alma 30:7–12;
Art. 1:11.

18a gs Stelen.
b gs Moord.
c gs Doodstraf.
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20 Ja, zi j vervolgden hen
en kwelden hen met allerlei
woorden, en wel wegens hun
ootmoed; omdat zij niet hoog-
moedig waren in hun eigen
ogen, en omdat zij elkaar zon-
der ageld en zonder prijs het
woord Gods meedeelden.
21 Nu was er een strenge wet

onder het volk der kerk dat nie-
mand die tot de kerk behoorde,
hen mocht gaan avervolgen die
niet tot de kerk behoorden, en
dat er geen onderlinge vervol-
ging mocht zijn.

22 Niettemin waren er velen
onder hen die hoogmoedig be-
gonnen te worden en hevig met
hun tegenstanders begonnen te
redetwisten, zelfs tot vechtens
toe; ja, zij sloegen elkaar met
hun vuisten.

23 Nu vond dit plaats in het
tweede jaar van de regering
van Alma, en het was de oor-
zaak van veel ellende voor de
kerk; ja, het was de oorzaak van
grote beproeving voor de kerk.

24 Want het hart van velen
was verstokt, en hun namen
werden auitgewist, zodat ze niet
meer gekend waren onder het
volk van God. En ook btrokken
velen zich van hen terug.

25 Nu was dit een grote be-
proeving voor hen die in het
geloof standhielden; niettemin
waren zij standvastig en onver-
anderlijk in het onderhouden
van de geboden Gods; en zij

verdroegen met ageduld de ver-
volging waarmee zij overladen
werden.

26 En wanneer de priesters hun
aarbeid verlieten om het woord
Gods aan het volk mee te delen,
verlieten de mensen ook hun
arbeid om het woord Gods aan
te horen. En wanneer de pries-
ter hun het woord Gods had
meegedeeld, togen zij allen we-
derom ijverig aan hun arbeid;
en de priester achtte zich niet
boven zijn toehoorders, want
de prediker was niet beter dan
de toehoorder, evenmin was de
leraar beter dan de leerling; en
aldus waren zij allen gelijk en
arbeidden zij allen, ieder bnaar
zijn kracht.

27 En zij agaven van hun bezit,
ieder naar hetgeen hij had, aan
de barmen en de behoeftigen en
de zieken en de ellendigen; en
zij droegen geen kostbare kle-
ding, maar toch waren zij goed
verzorgd en aantrekkelijk.

28 En aldus regelden zij de aan-
gelegenheden der kerk; en zo
begonnen zij wederom blijven-
de vrede te genieten, niettegen-
staande al hun vervolgingen.

29 En nu, dankzij de bestendig-
heid van de kerk, begonnen zij
buitengewoon arijk te worden,
met een overvloed van alle
dingen waar zij maar behoefte
aan hadden: een overvloed van
kleinvee en runderen, en mest-
vee van iedere soort, en ook

20a Jes. 55:1–2.
21a gs Vervolgen,

vervolging.
24a Ex. 32:33; Mos. 26:36;

Alma 6:3.

gs Excommunicatie.
b Alma 46:7.

gs Afval.
25a gs Geduld.
26a Mos. 18:24, 26; 27:3–5.

b Mos. 4:27; LV 10:4.
27a gs Aalmoes.

b Luc. 18:22; Mos. 4:26;
LV 42:29–31.

29a gs Rijkdom.
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een overvloed van graan en
van goud en van zilver en van
kostbaarheden, en een over-
vloed van bzijde en getweernd
fijn linnen en allerlei goede,
eenvoudige stoffen.

30 En aldus zonden zij in hun
avoorspoedige omstandigheden
niemand weg die bnaakt was of
die honger had, of die dorst
had, of die ziek was, of die niet
was verzorgd; en zij zetten hun
hart niet op rijkdom; daarom
waren zij vrijgevig jegens allen,
zowel jong als oud, zowel ge-
knechten als vrijen, zowel man
als vrouw, zij het buiten of
binnen de kerk, zonder enig
caanzien des persoons jegens
hen die hulpbehoevend waren.

31 En zo waren zij voorspoedig
en werden veel rijker dan zij die
niet tot hun kerk behoorden.

32 Want zij die niet tot hun
kerk behoorden, gaven zich over
aan toverij en aan aafgoderij of
blediggang, en aan cgeklets en
aan dafgunst en strijd; zij droe-
gen kostbare kleding; zij waren
everheven in de hoogmoed van
hun eigen ogen; zij vervolgden,
logen, stalen, roofden, bedreven
hoererij en moord en allerlei
goddeloosheid; niettemin werd,
voor zoverre dat mogelijk was,
de wet toegepast op allen die
haar overtraden.
33 En het geschiedde, door

aldus de wet op hen toe te pas-
sen, zodat ieder mens werd

gestraft naar hetgeen hij had
gedaan, dat zij kalmer werden
en geen goddeloosheid durfden
te bedrijven voor het geval het
bekend raakte; daardoor was
er veel vrede onder het volk
van Nephi tot het vijfde jaar
van de regering der rechters.

HOOFDSTUK 2

Amlici streeft naar het koningschap
en wordt door de stem van het volk
afgewezen — Zijn volgelingen ma-
ken hem koning — De Amlicieten
voeren oorlog tegen de Nephieten
en worden verslagen — De Lama-
nieten en Amlicieten voegen hun
strijdkrachten bijeen en worden
verslagen — Alma doodt Amlici.
Ongeveer 87 v.C.

En het geschiedde in het begin
van het vijfde jaar van hun re-
gering dat er een twist onder
het volk ontstond; want een ze-
kere man die Amlici heette —
een zeer geslepen man, ja, een
wijs man wat de wijsheid der
wereld betreft, die van dezelf-
de orde was als de man die
aGideon met het zwaard had
gedood, die volgens de wet ter
dood was gebracht —

2 nu had deze Amlici door
zijn geslepenheid vele mensen
achter zich aan gelokt, zovelen
zelfs, dat zij zeer machtig begon-
nen te worden; en zij begonnen
ernaar te streven Amlici op te

29b Alma 4:6.
30a Jakob 2:17–19.

b gs Arm, armen.
c Alma 16:14;

LV 1:35.

32a gs Afgoderij.
b gs Lui, luiheid.
c gs Kwaadsprekerij.
d gs Afgunst.
e Jakob 2:13;

Alma 31:25;
Mrm. 8:28.
gs Hoogmoed.

2 1a Alma 1:8.
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werpen als koning over het
volk.
3 Nu was dit verontrustend

voor het volk der kerk, en ook
voor allen die niet door de
overredingen van Amlici waren
meegesleept; want zij wisten
dat volgens hun wet zulke aan-
gelegenheden door de astem
van het volk moesten worden
vastgesteld.

4 Welnu, als het mogelijk was
dat Amlici de stem van het
volk voor zich won, zou hij, als
goddeloos man, hun hun rech-
ten en voorrechten van de kerk
aontnemen; want het was zijn
voornemen de kerk van God te
vernietigen.
5 En het geschiedde dat het

volk overal in het land in afzon-
derlijke groepen bijeenkwam,
iedereen volgens zijn overtui-
ging, hetzij voor of tegen Amlici,
met veel woordenstrijd en ver-
bazingwekkende atwistgesprek-
ken onder elkaar.
6 En zo kwamen zij bijeen om

hun stem in deze kwestie uit te
brengen; en deze werd de rech-
ters voorgelegd.

7 En het geschiedde dat de
stem van het volk zich tegen
Amlici verklaarde, zodat hij
niet koning over het volk werd
gemaakt.

8 Nu veroorzaakte dat grote
vreugde in het hart van hen die
tegen hem waren; maar Amlici
hitste hen die voor hem waren
op tot toorn tegen hen die niet
voor hem waren.

9 En het geschiedde dat zij bij-
eenkwamen en Amlici tot hun
koning wijdden.

10 Toen nu Amlici koning
over hen was gemaakt, gebood
hij hun de wapens tegen hun
broeders op te nemen; en dat
deed hij om hen aan zich te
onderwerpen.

11 Nu werd het volk van Am-
lici door de naam van Amlici
onderscheiden en aAmlicieten
genoemd; en de rest werd
bNephieten genoemd, ofwel het
volk van God.

12 Welnu, het volk der Ne-
phieten was zich bewust van
het voornemen van de Amlicie-
ten en daarom bereidden zij
zich erop voor hen tegemoet te
trekken; ja, zij bewapenden zich
met zwaarden en met krom-
zwaarden en met bogen en met
pijlen en met stenen en met slin-
gers en met allerlei aoorlogs-
wapens van iedere soort.

13 En aldus waren zij gereed
om de Amlicieten bij hun komst
tegemoet te trekken. En er wer-
den naar hun aantal bevelheb-
bers en hoofdbevelhebbers en
opperbevelhebbers aangesteld.

14 En het geschiedde dat
Amlici zijn mannen bewapende
met allerlei oorlogswapens van
iedere soort; en hij stelde ook
regeerders en leiders over zijn
volk aan om hen tegen hun
broeders ten oorlog te voeren.

15 En het geschiedde dat de
Amlicieten bij de heuvel Amni-
hu aankwamen, die ten oosten

3a Mos. 29:25–27;
Alma 4:16.

4a Alma 10:19; Hel. 5:2.

5a 3 Ne. 11:29.
11a Alma 3:4.

b Jakob 1:13–14;

Mos. 25:12;
Alma 3:11.

12a Mos. 10:8; Hel. 1:14.
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van de aSidon lag, die langs het
bland Zarahemla stroomde; en
daar begonnen zij de Nephieten
slag te leveren.
16 Daar nu Alma de aopper-

rechter en regeerder van het
volk van Nephi was, trok hij met
zijn volk, ja, met zijn bevelheb-
bers en opperbevelhebbers, ja,
aan het hoofd van zijn legers,
tegen de Amlicieten ten strijde.

17 En zij begonnen de Amli-
cieten te doden op de heuvel
ten oosten van de Sidon. En de
Amlicieten streden met grote
kracht tegen de Nephieten, zo-
dat velen der Nephieten voor
de Amlicieten vielen.

18 Niettemin versterkte de
Heer de hand der Nephieten,
zodat zij een grote slachting
onder de Amlicieten aanricht-
ten, waardoor dezen voor hen
begonnen te vluchten.

19 En het geschiedde dat de
Nephieten die gehele dag de
Amlicieten achtervolgden en
hen in een grote slachting dood-
den, zodat er van de Amlicieten
twaalfduizend vijfhonderd-
tweeëndertig zielen asneuvel-
den; en van de Nephieten
sneuvelden er zesduizend vijf-
honderdtweeënzestig zielen.
20 En het geschiedde, toen

Alma de Amlicieten niet langer
kon achtervolgen, dat hij zijn
volk hun tenten liet opslaan in
het adal Gideon, het dal dat
genoemd was naar die Gideon
die door de hand van bNehor
was gedood met het zwaard; en

in dat dal sloegen de Nephieten
hun tenten op voor de nacht.

21 En Alma zond verspieders
uit om het overblijfsel der Amli-
cieten te volgen teneinde hun
plannen en hun komplotten te
weten te komen, waardoor hij
zich tegen hen zou kunnen
beschermen en zijn volk voor
vernietiging bewaren.

22 Nu heetten zij die hij had
uitgezonden om het kamp der
Amlicieten te bespieden, Zeram
en Amnor en Manti en Limher;
zij waren het die met hun man-
nen uitgingen om het kamp der
Amlicieten te bespieden.

23 En het geschiedde dat zij
de volgende dag in grote haast
in het kamp der Nephieten
terugkeerden, zeer ontsteld en
door grote angst bevangen,
zeggende:

24 Zie, wij zijn het leger der
aAmlicieten gevolgd, en tot onze
grote ontsteltenis zagen wij in
het land Minon, boven het land
Zarahemla, op weg naar het
land bNephi, een talrijke me-
nigte Lamanieten; en zie, de
Amlicieten hebben zich bij hen
aangesloten;

25 en zij hebben onze broeders
in dat land aangevallen; en zij
vluchten voor hen uit naar onze
stad met hun kudden en hun
vrouwen en hun kinderen; en
tenzij wij ons haasten, zullen zij
onze stad in bezit nemen, en
zullen onze vaders en onze
vrouwen en onze kinderen wor-
den gedood.

15a Alma 3:3.
b Omni 1:13–15.

16a Mos. 29:42.

19a Alma 3:1–2, 26; 4:2.
20a Alma 6:7.

b Alma 1:7–15; 14:16.

24a Alma 3:4, 13–18.
b 2 Ne. 5:8.
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26 En het geschiedde dat het
volk van Nephi hun tenten
opbrak en wegtrok uit het dal
Gideon naar zijn stad, die de
stad aZarahemla was.

27 En zie, terwijl zij de Sidon
overstaken, vielen de Amlicie-
ten en de Lamanieten, die als het
ware bijna even atalrijk waren
als het zand der zee, hen aan
om hen te vernietigen.

28 Niettemin werden de Ne-
phieten door de hand des
Heren aversterkt, daar zij vurig
tot Hem hadden gebeden dat
Hij hen uit de handen van hun
vijanden zou verlossen; daarom
verhoorde de Heer hun smeek-
beden en versterkte hen; en de
Lamanieten en de Amlicieten
stortten voor hen neer.

29 En het geschiedde dat Alma
met het zwaard tegen Amlici
vocht, man tegen man; en zij
streden uit alle macht tegen
elkaar.

30 En het geschiedde dat Alma,
als man Gods, uitriep, door
groot ageloof gedreven, zeggen-
de: O Heer, wees barmhartig
jegens mij en spaar mijn leven,
opdat ik een werktuig in uw
handen mag zijn om dit volk te
redden en te bewaren.

31 Toen nu Alma deze woor-
den had gesproken, streed hij
wederom tegen Amlici; en hij
werd versterkt, zodat hij Amlici
met het zwaard doodde.

32 En hij streed ook tegen de
koning der Lamanieten; maar de
koning der Lamanieten vluchtte
voor Alma weg en zond zijn

lijfwachten om tegen Alma te
strijden.

33 Maar Alma met zijn lijfwach-
ten streed tegen de lijfwachten
van de koning der Lamanieten
totdat hij hen doodde en terug-
dreef.

34 En zo maakte hij het terrein
vrij, of liever de oever die ten
westen van de Sidon was, en
wierp de lichamen der Lama-
nieten die waren gedood in de
wateren van de Sidon, opdat
zijn volk daardoor ruimte zou
hebben om over te steken en te
strijden tegen de Lamanieten
en Amlicieten op de westelijke
oever van de Sidon.

35 En het geschiedde, toen zij
allen de Sidon waren overge-
stoken, dat de Lamanieten en de
Amlicieten voor hen uit begon-
nen te vluchten, niettegenstaan-
de zij zo talrijk waren dat zij
niet konden worden geteld.

36 En zij vluchtten voor de
Nephieten uit naar de wildernis,
die in het westen en in het noor-
den was, ver voorbij de grenzen
van het land; en de Nephieten
achtervolgden hen uit alle macht
en doodden hen.

37 Ja, zij werden aan alle kan-
ten aangevallen en gedood en
verdreven, totdat zij in het
westen en in het noorden waren
verstrooid, totdat zij de wilder-
nis hadden bereikt, die Her-
mounts werd genoemd; en het
was dat deel van de wildernis
dat onveilig werd gemaakt door
wilde en vraatzuchtige dieren.

38 En het geschiedde dat velen

26a Omni 1:14, 18.
27a Jarom 1:6.

28a Deut. 31:6.
30a gs Geloof, geloven.
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in de wildernis stierven aan
hun verwondingen, en werden
verslonden door die dieren, en
ook door de gieren des hemels;
en hun beenderen zijn gevon-
den en zijn op de aardbodem
opgehoopt.

HOOFDSTUK 3

De Amlicieten hadden op zichzelf
een teken aangebracht zoals was
geprofeteerd — De Lamanieten wa-
ren vervloekt wegens hun opstan-
digheid — De mensen brengen zelf
vervloeking over zich — De Ne-
phieten verslaan nog een Lamani-
tisch leger. Ongeveer 87–86 v.C.

En het geschiedde, nadat zij de
gesneuvelden hadden begra-
ven — en het aantal van de ge-
sneuvelden was zo groot dat
zij hen niet telden — ja, toen
zij klaar waren met het begra-
ven van hun doden, dat alle
Nephieten die niet door de
oorlogswapens waren agedood,
terugkeerden naar hun landerij-
en en naar hun huizen en hun
vrouwen en hun kinderen.

2 Nu waren er vele vrouwen
en kinderen met het zwaard
gedood, en ook vele van hun
kleinvee en runderen; en ook
waren vele van hun korenvel-
den vernield, want ze waren
door de legerscharen vertrapt.

3 En nu werden zovelen van
de Lamanieten en Amlicieten
als er op de oever van de Sidon

waren gedood, in de awateren
van de Sidon geworpen; en zie,
hun beenderen bevinden zich in
de diepten der bzee, en het zijn
er vele.

4 En de aAmlicieten onder-
scheidden zich van de Nephie-
ten, want zij hadden met rood
een teken op hun voorhoofd
baangebracht, zoals de Lamanie-
ten; zij hadden echter niet hun
hoofd kaalgeschoren zoals de
Lamanieten.

5 Welnu, het hoofd der Lama-
nieten was kaalgeschoren; en zij
waren anaakt, op een vel na, dat
om hun lendenen was gegord,
en ook hun harnas waarmee zij
waren omgord, en hun bogen
en hun pijlen en hun stenen en
hun slingers enzovoort.

6 En de huid der Lamanieten
was donker, volgens het teken
dat aan hun vaderen was ge-
steld, dat een avervloeking op
hen was wegens hun overtre-
ding en opstandigheid jegens
hun broeders, namelijk Nephi,
Jakob, en Jozef en Sam, die
rechtvaardige en heilige man-
nen waren.

7 En hun broeders trachtten
hen te vernietigen, daarom wer-
den zij vervloekt; en de Here
God stelde een ateken aan hen,
ja, aan Laman en Lemuël, en
ook aan de zonen van Ismaël
en de Ismaëlitische vrouwen.

8 En dat werd gedaan opdat
hun nageslacht zou worden on-
derscheiden van het nageslacht

3 1a Alma 2:19; 4:2.
3a Alma 2:15.

b Alma 44:22.
4a Alma 2:11.

b Alma 3:13–19.
5a Enos 1:20;

Mos. 10:8;
Alma 42:18–21.

6a 2 Ne. 5:21; 26:33.
gs Vervloeken,
vervloeking.

7a 1 Ne. 12:23.
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van hun broeders, opdat de
Here God daardoor zijn volk
zou bewaren, opdat zij zich niet
zouden avermengen en geloven
in onjuiste boverleveringen, het-
geen hun vernietiging zou be-
tekenen.

9 En het geschiedde dat wie
zijn zaad vermengde met dat
van de Lamanieten, dezelfde
vervloeking over zijn nageslacht
bracht.

10 Daarom, wie zich liet weg-
voeren door de Lamanieten,
werd met die naam aangeduid
en er werd een teken aan hem
gesteld.

11 En het geschiedde dat allen
die niet wilden geloven in de
aoverleveringen der Lamanieten,
maar geloofden in die kronieken
die uit het land Jeruzalem waren
gebracht, en ook in de overle-
veringen van hun vaderen, die
juist waren, en die geloofden in
de geboden Gods en ze onder-
hielden, vanaf die tijd Nephie-
ten werden genoemd, ofwel het
volk van Nephi —
12 en zij zijn het die de kronie-

ken hebben bijgehouden, die
awaar zijn, van hun eigen volk,
en ook van het volk der Lama-
nieten.
13 Nu zullen wij wederom

terugkeren naar de Amlicieten,
want ook aan hen was een ate-
ken gesteld, ja, zij stelden het te-
ken aan zichzelf, ja, namelijk een
teken in rood op hun voorhoofd.

14 Aldus wordt het woord
Gods vervuld, want dit zijn de
woorden die Hij tot Nephi
sprak: Zie, Ik heb de Lamanieten
vervloekt en Ik zal een teken
aan hen stellen, opdat zij en
hun nageslacht van u en uw
nageslacht gescheiden zullen
zijn, van nu af aan en voor eeu-
wig, tenzij zij zich bekeren van
hun goddeloosheid en zich tot
Mij awenden, zodat Ik barmhar-
tig zal kunnen zijn jegens hen.

15 En voorts, Ik zal een teken
stellen aan hem die zijn zaad
vermengt met uw broeders, op-
dat ook zij vervloekt zullen zijn.

16 En voorts, Ik zal een teken
stellen aan hem die tegen u en
uw nageslacht strijdt.

17 En voorts zeg Ik dat hij die
zich van u afscheidt, niet lan-
ger uw nageslacht zal heten; en
Ik zal u zegenen, en wie ook uw
nageslacht zal heten, van nu af
aan en voor eeuwig; en dit wa-
ren de beloften des Heren aan
Nephi en aan zijn nageslacht.

18 Nu wisten de Amlicieten
niet dat zij de woorden Gods
vervulden toen zij een teken op
hun voorhoofd begonnen aan
te brengen; zij waren echter
in openlijke aopstand tegen
God gekomen; daarom was het
noodzakelijk dat de vervloe-
king over hen kwam.

19 Nu wil ik dat gij inziet dat
zij de avervloeking zelf over
zich heen brachten; en zo brengt

8a gs Huwelijk,
huwen—Gemengd
huwelijk.

b Mos. 10:11–18;
Alma 9:16.

11a Alma 17:9–11.
12a Mos. 1:6;

Ether 4:6–11.
13a Alma 3:4.
14a 2 Ne. 30:4–6.

18a 4 Ne. 1:38.
gs Opstand.

19a 2 Ne. 5:21–25;
Alma 17:15.
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ieder mens die wordt vervloekt
zijn eigen veroordeling over
zich heen.
20 Nu geschiedde het niet

vele dagen na de slag die door
de Lamanieten en de Amlicieten
w a s g e l e v e r d i n h e t l a n d
Zarahemla, dat een ander leger
Lamanieten het volk van Nephi
tegemoet trok, op adezelfde
plaats waar het eerste leger
de Amlicieten het hoofd had
geboden.

21 En het geschiedde dat er
een leger werd uitgezonden om
hen uit hun land te verdrijven.

22 Daar nu Alma zelf aletsel
had opgelopen, trok hij deze
keer niet ten strijde tegen de
Lamanieten;
23 hij zond echter een talrijk

leger tegen hen uit; en zij trok-
ken op en doodden vele Lama-
nieten, en de rest dreven zij uit
de grensstreken van hun land.

24 En toen keerden zij weer
terug en begonnen vrede in het
land te stichten, zodat zij een
tijdlang niet meer werden las-
tig gevallen door hun vijanden.

25 Nu vonden al die dingen
plaats, ja, al die oorlogen en
twisten begonnen en eindigden
in het vijfde jaar van de regering
der rechters.

26 En in één jaar werden
er duizenden en tienduizenden
zielen naar de eeuwige wereld
gezonden om hun abeloning te
oogsten naar hun werken, hetzij
die goed, hetzij die kwaad

waren, om eeuwig geluk of eeu-
wige ellende te oogsten volgens
de geest die zij hadden beliefd
te gehoorzamen, hetzij een
goede geest hetzij een kwade.

27 Want iedereen ontvangt
aloon van hem die hij belieft te
bgehoorzamen, en dit volgens
de woorden van de geest van
profetie; laat het dus geschie-
den volgens de waarheid. En
zo eindigt het vijfde jaar van de
regering der rechters.

HOOFDSTUK 4

Alma doopt duizenden bekeerlin-
gen — Ongerechtigheid doet haar
intrede in de kerk waardoor zij in
haar vooruitgang wordt belemmerd
— Nephihah wordt aangesteld als
opperrechter — Alma wijdt zich
als hogepriester aan de bediening.
Ongeveer 86–83 v.C.

Nu geschiedde het in het zesde
jaar van de regering der rech-
ters over het volk van Nephi,
dat er twisten noch oorlogen in
het aland Zarahemla waren;

2 maar het volk leed, ja zij
leden zeer wegens het averlies
van hun broeders , en ook
wegens het verlies van hun
kudden kleinvee en runderen,
en ook wegens het verlies van
hun graanvelden, die door de
Lamanieten waren vertrapt en
vernield.

3 En zo groot was hun lijden
dat iedere ziel reden had om

20a Alma 2:24.
22a Alma 2:29–33.
26a gs Werken.
27a Mos. 2:31–33;

Alma 5:41–42.
b Rom. 6:16;

Hel. 14:29–31.
gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

4 1a Omni 1:12–19.
2a Alma 2:19; 3:1–2, 26.
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te treuren; en zij geloofden dat
het de oordelen Gods waren
die hun waren gezonden we-
gens hun goddeloosheid en hun
gruwelen; daarom werden zij
wakker geschud tot een herin-
nering aan hun plicht.
4 En zij begonnen de kerk ste-

viger te vestigen; ja, en velen
lieten zich adopen in de wate-
ren van Sidon en sloten zich
aan bij de kerk van God; ja, zij
lieten zich dopen door de hand
van Alma, die was gewijd tot
bhogepriester over het volk der
kerk door de hand van zijn
vader Alma.
5 En het geschiedde in het ze-

vende jaar van de regering der
rechters dat ongeveer driedui-
zend vijfhonderd zielen zich
aansloten bij de akerk van God
en zich lieten dopen. En zo ein-
digde het zevende jaar van de
regering der rechters over het
volk van Nephi; en er was blij-
vende vrede in al die tijd.
6 En het geschiedde in het

achtste jaar van de regering der
rechters dat het volk der kerk
hoogmoedig begon te worden
wegens hun buitengewone arijk-
dommen, en hun bfijne zijden
stoffen, en hun getweernd fijn
linnen, en wegens hun vele
kleinvee en runderen, en hun
goud en hun zilver, en allerlei
waardevolle zaken, die zij door
hun noeste arbeid hadden ver-
kregen; en in al die dingen ver-
hieven zij zich in de hoogmoed

van hun ogen, want zij begon-
nen zeer kostbare kleding te
dragen.

7 Nu was dit de oorzaak van
groot leed voor Alma, ja, en
voor vele van de mensen die
Alma had agewijd om leraren
en priesters en ouderlingen over
de kerk te zijn; ja, velen van
hen waren zeer bedroefd over
de goddeloosheid die zij onder
hun volk zagen ontstaan.

8 Want zi j zagen en aan-
schouwden met grote droefe-
nis dat het volk der kerk zich in
de ahoogmoed van hun ogen
begon te verheffen en hun hart
op rijkdommen en op de ijdelhe-
den der wereld begon te zetten;
dat zij elkaar begonnen te min-
achten en diegenen begonnen
te vervolgen die bniet naar hun
wil en welbehagen geloofden.

9 En aldus begonnen er, in dit
achtste jaar van de regering der
rechters, grote atwisten onder
het volk der kerk te ontstaan;
ja, er was bafgunst en strijd en
kwaadwilligheid en vervolging
en hoogmoed, die zelfs de hoog-
moed overtrof van hen die niet
tot de kerk van God behoorden.

10 En aldus eindigde het acht-
ste jaar van de regering der
rechters; en de goddeloosheid
der kerk was een groot struikel-
blok voor hen die niet tot de
kerk behoorden; en aldus begon
de vooruitgang van de kerk af
te nemen.

11 En het geschiedde in het

4a Mos. 18:10–17.
b Mos. 29:42.

5a Mos. 25:18–23;
3 Ne. 26:21.

6a gs Rijkdom.
b Alma 1:29.

7a gs Gezag.
8a gs Hoogmoed;

IJdel, ijdelheid.
b Alma 1:21.

9a gs Twist.
b gs Afgunst.
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begin van het negende jaar dat
Alma de goddeloosheid der
kerk zag, en hij zag ook dat het
avoorbeeld van de kerk diege-
nen die niet geloofden van de
ene ongerechtigheid naar de an-
dere begon te voeren, hetgeen
leidde tot de vernietiging van
het volk.
12 Ja, hij zag grote ongelijk-

heid onder het volk, waarbij
sommigen zich verhieven in
hun hoogmoed, anderen ver-
achtten en de abehoeftigen en
de naakten en hen die bhonger
en dorst hadden en hun die
ziek en lijdende waren, de rug
toekeerden.

13 Nu was dit een grote oor-
zaak van weeklagen onder het
volk, terwijl anderen zich ver-
ootmoedigden en diegenen te
hulp kwamen die hun hulp no-
dig hadden, bijvoorbeeld door
de armen en de behoeftigen te
ageven van hun bezit, de hon-
gerigen te voeden en allerlei
bleed te verdragen ter cwille van
Christus die volgens de geest
van profetie zou komen;
14 want zij zagen uit naar die

dag, en abehielden aldus verge-
ving van hun zonden; en zij
waren met grote bvreugde ver-
vuld wegens de opstanding der
doden, volgens de wil en de
macht van Jezus Christus en zijn
bevrijding uit de banden des
doods.

15 En nu geschiedde het dat
Alma, toen hij het leed had
gezien van de ootmoedige vol-
gelingen van God, en de vervol-
gingen waarmee zij door het
overige deel van zijn volk
werden overstelpt, en al hun
aongelijkheid, zeer bedroefd
werd; evenwel verliet de Geest
des Heren hem niet.

16 En hij koos een wijs man,
die zich onder de ouderlingen
der kerk bevond, en machtigde
hem volgens de astem van het
volk, zodat hij de macht zou
hebben om bwetten uit te vaar-
digen volgens de wetten die al
gegeven waren, en om die uit
te voeren naargelang de godde-
loosheid en de misdaden van
het volk.

17 Nu was de naam van deze
man Nephihah, en hij werd
aangesteld als aopperrechter; en
hij zat op de rechterstoel om
recht te spreken en het volk te
regeren.

18 Nu verleende Alma hem
niet het ambt van hogepriester
over de kerk, maar behield
het ambt van hogepriester voor
zichzelf; de rechterstoel droeg
hij echter over aan Nephihah.

19 En dat deed hij om azelf
onder zijn volk, ofwel onder
het volk van Nephi, te kunnen
uitgaan om hun het bwoord
Gods te prediken, om hen ertoe
cop te wekken hun plicht din-

11a 2 Sam. 12:14;
Alma 39:11.

12a Jes. 3:14; Jakob 2:17.
b Mos. 4:26.

13a gs Aalmoes.
b gs Tegenspoed.
c 2 Kor. 12:10.

14a Mos. 4:12;
Alma 5:26–35.
gs Rechtvaardigen,
rechtvaardiging.

b gs Vreugde.
15a LV 38:27; 49:20.
16a Alma 2:3–7.

b Alma 1:1, 14, 18.
17a Alma 50:37.
19a Alma 7:1.

b Alma 31:5;
LV 11:21–22.

c Enos 1:23.
d Mos. 1:17; Hel. 12:3.
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dachtig te zijn, en om, door het
woord Gods, alle hoogmoed en
listigheid en alle twisten die er
onder zijn volk waren, uit te
roeien; want hij zag geen andere
wijze om hen terug te winnen
dan door hen onder druk te
zetten met een onvervalst ege-
tuigenis tegen hen.

20 En aldus droeg Alma de
rechterstoel over aan aNephihah
in het begin van het negende
jaar van de regering der rechters
over het volk van Nephi, en
zelf wijdde hij zich geheel aan
het bhoge priesterschap van de
heilige orde Gods, en aan het
getuigenis van het woord, vol-
gens de geest van openbaring
en profetie.

De woorden die Alma, de hoge-
priester, volgens de heilige orde
Gods, het volk heeft verkondigd
in hun steden en dorpen in het
gehele land.

Dit beslaat hoofdstuk 5.

HOOFDSTUK 5

Om voor redding in aanmerking
te komen, moeten de mensen zich
bekeren en de geboden onderhou-
den, wedergeboren worden, hun
klederen reinigen door middel van
het bloed van Christus, ootmoedig
zijn en zich ontdoen van hoog-
moed en afgunst, en rechtvaardige
werken doen — De goede herder

roept zijn volk — Zij die boze
werken doen, zijn kinderen van de
duivel — Alma getuigt van de
waarachtigheid van zijn leer en
gebiedt de mensen zich te bekeren
— De naam van de rechtvaardigen
zal in het boek des levens worden
geschreven. Ongeveer 83 v.C.

Nu geschiedde het dat Alma
het woord aGods aan het volk
begon te bverkondigen, eerst in
het land Zarahemla, en vandaar
uit door het gehele land.

2 En dit zijn, volgens zijn
eigen verslag, de woorden die
hij sprak tot het volk in de kerk
die in de stad Zarahemla was
gevestigd, zeggende:

3 Ik, Alma, die door mijn vader
Alma ben agewijd tot bhoge-
priester over de kerk van God —
en hij had de macht en het cge-
zag van God om die dingen te
doen — zie, ik zeg u dat hij een
kerk begon te vestigen in het
dland dat in de grensstreek van
Nephi lag; ja, het land dat het
land Mormon werd genoemd;
ja, en hij doopte zijn broeders
in de wateren van Mormon.

4 En zie, ik zeg u: zij werden
door de barmhartigheid en de
kracht Gods uit de handen
van het volk van koning Noach
abevrijd.
5 En zie, daarna werden zij

door de hand der Lamanieten in
de wildernis tot aknechtschap
gebracht; ja, ik zeg u, zij waren
in gevangenschap, en wederom

19e gs Getuigenis.
20a Alma 8:12.

b Mos. 29:42;
Alma 5:3, 44, 49.

5 1a Alma 5:61.

b Alma 4:19.
3a gs Ordenen,

ordening.
b Alma 4:4, 18, 20.
c Mos. 18:13;

3 Ne. 11:25.
d Mos. 18:4; 3 Ne. 5:12.

4a Mos. 23:1–3.
5a Mos. 23:37–39;

24:8–15.
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bevrijdde de Heer hen uit hun
bknechtschap door de kracht
van zijn woord; en wij werden
in dit land gebracht, en hier be-
gonnen wij de kerk van God ook
in geheel dit land te vestigen.

6 En nu, zie, ik zeg u, mijn
broeders, gij die tot deze kerk
behoort, zijt gij u voldoende
bewust gebleven van de gevan-
genschap van uw vaderen? Ja,
en zijt gij u zijn barmhartigheid
en lankmoedigheid jegens hen
voldoende bewust gebleven? En
voorts, zijt gij u er voldoende
van bewust gebleven dat Hij
hun ziel uit de hel heeft bevrijd?

7 Zie, Hij veranderde hun
hart; ja, Hij wekte hen uit een
diepe slaap en zij ontwaakten
tot God. Zie, zij bevonden zich
te midden van duisternis; niet-
temin werd hun ziel door het
licht van het eeuwigdurende
woord verhelderd; ja, zij waren
met de abanden des doods en
de bketenen der hel omsloten,
en er wachtte hun een eeuwig-
durende vernietiging.
8 En nu vraag ik u, mijn broe-

ders: werden zij vernietigd?
Zie, ik zeg u, neen, dat werden
zij niet.

9 En voorts vraag ik: werden
de banden des doods en de
ketenen der hel, waarmee zij
waren omsloten, losgemaakt?
Ik zeg u: ja, die werden losge-
maakt, en hun ziel werd ver-

ruimd, en zij bezongen de ver-
lossende liefde. En ik zeg u dat
zij gered zijn.

10 En nu vraag ik u: op welke
voorwaarden zijn zij dan age-
red? Ja, welke redenen hadden
zij om op redding te hopen?
Door welke oorzaak zijn zij
losgemaakt uit de banden des
doods, ja, en ook uit de ketenen
der hel?

11 Zie, ik kan het u vertellen:
geloofde mijn vader Alma niet
in de woorden die door de
mond van aAbinadi werden ver-
kondigd? En was dat niet een
heilige profeet? Sprak hij niet
de woorden Gods en geloofde
mijn vader Alma die niet?

12 En naar zijn geloof werd er
een machtige averandering in
zijn hart teweeggebracht. Zie,
ik zeg u dat dit alles waar is.

13 En zie, hij apredikte het
woord tot uw vaderen, en in hun
hart werd er ook een machtige
verandering teweeggebracht, en
zij verootmoedigden zich en
stelden hun bvertrouwen in de
ware en clevende God. En zie,
zij waren getrouw tot het deind;
daarom werden zij gered.

14 En nu, zie, ik vraag u, mijn
broeders der kerk: zijt gij gees-
telijk uit God ageboren? Hebt
gij zijn beeld in uw gelaat ont-
vangen? Hebt gij die machtige
bverandering in uw hart onder-
vonden?

5b Mos. 24:17.
7a Mos. 15:8.

b Alma 12:11;
LV 138:23.

10a gs Heil;
Verlossingsplan.

11a Mos. 17:1–4.

12a gs Bekeren (zich),
bekering.

13a Mos. 18:7.
b gs Vertrouwen.
c Mrm. 9:28; LV 20:19.
d gs Volharden.

14a Mos. 27:24–27;

Alma 22:15.
gs Wedergeboren,
uit God geboren.

b Rom. 8:11–17;
Mos. 5:2; Moz. 6:65.
gs Bekeren (zich),
bekering.
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15 Oefent gij geloof in de ver-
lossing door Hem die u heeft
ageschapen? Blikt gij vooruit
met een oog vol geloof en ziet gij
dit sterfelijke lichaam opgewekt
in onsterfelijkheid, en deze ver-
derfelijkheid bopgewekt in on-
verderfelijkheid, om voor God
te staan en te worden cgeoor-
deeld naar de werken die in het
sterfelijk lichaam zijn verricht?

16 Ik zeg u, kunt gij u voorstel-
len de stem des Heren te dien
dage tot u te horen zeggen:
Komt tot Mij, gij agezegenden,
want zie, uw werken op het op-
pervlak der aarde zijn de wer-
ken der gerechtigheid geweest?

17 Of verbeeldt gij u dat gij te
dien dage tegen de Heer kunt
liegen en azeggen: Heer, onze
werken op het oppervlak der
aarde zijn rechtvaardige wer-
ken geweest — en dat Hij u zal
redden?

18 Of anders, kunt gij u voor-
stellen hoe gij voor de rechter-
stoel Gods wordt gebracht met
uw ziel vol schuld en wroeging,
met de herinnering aan al uw
schuld, ja, een volmaakte aher-
innering aan al uw goddeloos-
heid, ja, de herinnering dat gij
de geboden Gods hebt getrot-
seerd?

19 Ik zeg u: kunt gij te dien
dage met een zuiver hart en
reine handen naar God opblik-
ken? Ik zeg u, kunt gij opblik-

ken met het abeeld van God ge-
grift in uw gelaat?

20 Ik zeg u: kunt gij u indenken
te worden gered wanneer gij u
hebt overgegeven om aonder-
daan van de duivel te worden?

21 Ik zeg u, te dien dage zult
gij weten dat gij niet kunt wor-
den agered; want niemand kan
worden gered, tenzij zijn bkle-
deren zijn witgewassen; ja, zijn
klederen moeten worden cge-
reinigd, totdat zij van alle smet
zijn gezuiverd door het bloed
van Hem over wie gesproken is
door onze vaderen — die zou
komen om zijn volk van hun
zonden te verlossen.

22 En nu vraag ik u, mijn broe-
ders, hoe zult gij u voelen als
gij voor het gerecht van God
staat en uw klederen met
abloed en allerlei bvuilheid be-
vlekt zijn? Zie, wat zullen die
dingen tegen u getuigen?

23 Zie, zullen ze niet agetui-
gen dat gij moordenaars zijt, ja,
en ook dat gij schuldig zijt aan
allerlei goddeloosheid?

24 Zie, mijn broeders, denkt
gij dat zo iemand een plaats
kan hebben in het koninkrijk
Gods om aan te zitten met
aAbraham, met Isaak, en met
Jakob, en ook met alle heilige
profeten, van wie de klederen
gezuiverd zijn, en vlekkeloos,
rein en wit zijn?

25 Ik zeg u, neen; tenzij gij van

15a gs Scheppen,
schepping.

b gs Opstanding.
c gs Oordeel, laatste.

16a Matt. 25:31–46.
17a 3 Ne. 14:21–23.
18a Ez. 20:43;

2 Ne. 9:14;
Mos. 3:25;
Alma 11:43.

19a 1 Joh. 3:1–3.
20a Mos. 2:32.
21a gs Heil.

b 1 Ne. 12:10;

Alma 13:11–13;
3 Ne. 27:19–20.

c gs Zuiver, zuiverheid.
22a Jes. 59:3.

b gs Vuil, vuiligheid.
23a Jes. 59:12.
24a Luc. 13:28.
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onze Schepper een leugenaar
vanaf het begin maakt, of denkt
dat Hij een leugenaar vanaf het
begin is geweest, kunt gij niet
denken dat zodanigen een
plaats in het koninkrijk van de
hemel kunnen hebben; inte-
gendeel, zij zullen worden uit-
geworpen, want zij zijn de
akinderen van het koninkrijk
van de duivel.

26 En nu zie, ik zeg u, mijn
broeders: indien gij een averan-
dering van hart hebt ondergaan,
en indien gij gestemd waart het
blied der verlossende liefde te
zingen, zou ik willen vragen:
ckunt gij nu zo gestemd zijn?
27 Hebt gij zo gewandeld dat

gij u aschuldeloos voor God hebt
gehouden? Zoudt gij, indien gij
werdt geroepen om nu te ster-
ven, bij uzelf kunnen zeggen
dat gij bootmoedig genoeg zijt
geweest? Dat uw klederen zijn
gezuiverd en witgemaakt door
het bloed van Christus, die ko-
men zal om zijn volk van hun
zonden te cverlossen?

28 Zie, zijt gij van ahoogmoed
ontdaan? Ik zeg u: indien niet,
dan zijt gij niet gereed om God
te ontmoeten. Zie, gij moet u
snel voorbereiden, want het
koninkrijk van de hemel is nabij
en zo iemand heeft het eeuwige
leven niet.

29 Zie, ik zeg: is er iemand on-
der u die niet van aafgunst is
ontdaan? Ik zeg u, zo iemand is
niet gereed; en ik wil dat hij
zich snel voorbereidt, want het
uur is nabij en hij weet niet wan-
neer de tijd zal komen; want zo
iemand wordt niet onschuldig
bevonden.

30 En voorts zeg ik u: is er ie-
mand onder u die de aspot drijft
met zijn broeder, of die hem
met vervolgingen overstelpt?

31 Wee zo iemand, want hij is
niet gereed, en de tijd is nabij
dat hij zich moet bekeren of hij
kan niet worden gered!

32 Ja, wee u, allen, gij awerkers
der ongerechtigheid; bekeert u,
bekeert u, want de Here God
heeft het gesproken!

33 Zie, Hij nodigt aalle men-
sen uit, want de barmen der
barmhartigheid zijn naar hen
uitgestrekt, en Hij zegt: Bekeert
u, en Ik zal u aannemen.

34 Ja, Hij zegt: aKomt tot Mij
en gij zult nemen van de bvrucht
van de boom des levens; ja, gij
zult com niet eten en drinken
van het dbrood en de wateren
des levens;

35 ja, komt tot Mij en brengt
werken der gerechtigheid voort,
en gij zult niet worden omge-
hakt en in het vuur geworpen —

36 want zie, de tijd is nabij dat

25a 2 Ne. 9:9.
26a gs Bekeren (zich),

bekering.
b Alma 26:13.
c Mos. 4:12;

LV 20:31–34.
27a gs Rechtvaardigen,

rechtvaardiging.
b gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

c gs Verlossen,
verlossing, verlost.

28a gs Hoogmoed.
29a gs Afgunst.
30a gs Kwaadsprekerij.
32a Ps. 5:5.
33a Alma 19:36;

3 Ne. 18:25.
b Jakob 6:5;

3 Ne. 9:14.
34a 2 Ne. 26:24–28;

3 Ne. 9:13–14.
b 1 Ne. 8:11; 15:36.
c 2 Ne. 9:50–51;

Alma 42:27.
d gs Brood des levens.
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iedereen die geen goede vrucht
avoortbrengt of niet de werken
der gerechtigheid doet, reden
zal hebben om te jammeren en
te treuren.
37 O gij werkers der ongerech-

tigheid, gij die zijt opgeblazen
in de aijdelheden der wereld, gij
die hebt beweerd de wegen der
gerechtigheid te hebben gekend,
zijt niettemin bafgedwaald als
cschapen die geen herder heb-
ben, hoewel een herder u heeft
dgeroepen en u nog steeds roept,
maar gij wilt niet eluisteren naar
zijn stem!
38 Zie, ik zeg u dat de goede

aherder u roept; ja, en met zijn
eigen naam roept Hij u, welke
de naam van Christus is; en
indien gij niet wilt bluisteren
naar de stem van de cgoede
herder, naar de dnaam waarmee
gij wordt geroepen, zie, dan zijt
gij niet de schapen van de goede
herder.

39 En nu, indien gij niet de
schapen van de goede herder
zijt, van welke akudde zijt gij
dan? Zie, ik zeg u dat de bdui-
vel uw herder is en gij van zijn
kudde zijt; en nu, wie kan dat
ontkennen? Zie, ik zeg u, wie
dat ontkent, is een cleugenaar
en een dkind van de duivel.
40 Want ik zeg u dat al het

agoede van God komt, en al het
kwade komt van de duivel.

41 Daarom, indien iemand
agoede werken voortbrengt,
luistert hij naar de stem van de
goede herder en volgt hij Hem;
maar wie kwade werken voort-
brengt die wordt een bkind van
de duivel, want hij luistert naar
diens stem en volgt hem na.

42 En wie dat doet, moet zijn
aloon wel van hem ontvangen;
daarom ontvangt hij als bloon
de cdood met betrekking tot de
dingen der gerechtigheid, om-
dat hij dood is voor alle goede
werken.

43 En nu, mijn broeders, wil ik
dat gij naar mij luistert, want ik
spreek met de kracht van mijn
ziel; want zie, ik heb duidelijk
tot u gesproken, zodat gij u niet
kunt vergissen, ofwel, ik heb
gesproken volgens de geboden
Gods.

44 Want ik ben geroepen
om op deze wijze te spreken,
volgens de aheilige orde Gods,
die in Christus Jezus is; ja, mij
is geboden voor dit volk te
staan en te getuigen van de
dingen die onze vaderen over
toekomstige dingen hebben
gesproken.

45 En dat is niet alles. Denkt
gij niet dat ik die dingen voor

36a Matt. 3:10; 7:15–20;
3 Ne. 14:19; LV 97:7.

37a gs IJdel, ijdelheid.
b 2 Ne. 12:5; 28:14;

Mos. 14:6.
c Matt. 9:36.
d Spr. 1:24–27;

Jes. 65:12.
e Jer. 26:4–5; Alma 10:6.

38a gs Goede herder.

b Lev. 26:14–20; LV 101:7.
c 3 Ne. 15:24; 18:31.
d Mos. 5:8; Alma 34:38.

39a Matt. 6:24; Luc. 16:13.
b Mos. 5:10.

gs Duivel.
c 1 Joh. 2:22.
d 2 Ne. 9:9.

40a Omni 1:25; Ether 4:12;
Mro. 7:12, 15–17.

41a 3 Ne. 14:16–20.
gs Werken.

b Mos. 16:3–5;
Alma 11:23.

42a Alma 3:26–27;
LV 29:45.

b Rom. 6:23.
c Hel. 14:16–18.

gs Dood, geestelijke.
44a Alma 13:6.
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mijzelf aweet? Zie, ik getuig
tot u te weten dat deze dingen
waarover ik heb gesproken,
waar zijn. En hoe denkt gij dat
ik dit zo zeker weet?
46 Zie, ik zeg u: ze worden

mij abekendgemaakt door de
Heilige Geest Gods. Zie, ik heb
vele dagen bgevast en gebeden
om deze dingen voor mijzelf te
kunnen weten. En nu weet ik
inderdaad voor mijzelf dat ze
waar zijn, want de Here God
heeft ze mij door zijn Heilige
Geest geopenbaard; en dat is
de geest van copenbaring die in
mij is.

47 En wederom zeg ik u, aldus
is het mij geopenbaard dat
de woorden die onze vaderen
hebben gesproken, waar zijn,
ja, volgens de geest van profe-
tie die in mij is, die eveneens
volgens de openbaring van de
Geest Gods is.

48 Ik zeg u dat ik voor mijzelf
weet dat alles wat ik u zal zeg-
gen over hetgeen gaat komen,
waar is; en ik zeg u dat ik weet
dat Jezus Christus zal komen,
ja, de Zoon, de Eniggeborene
des Vaders, vol genade en barm-
hartigheid en waarheid. En zie,
Hij is het die komt om de zon-
den der wereld weg te nemen,
ja, de zonden van ieder mens die
standvastig in zijn naam gelooft.

49 En nu zeg ik u dat dat de

aorde is waarnaar ik geroepen
ben, ja, om tot mijn geliefde
broeders te prediken, ja, en tot
eenieder die in het land woont;
ja, om tot allen te prediken,
zowel jong als oud, zowel
geknechten als vrijen; ja, ik
spreek tot u, de bejaarden, en
ook tot die van middelbare
leeftijd, en tot het opkomend
geslacht; ja, om hen toe te roe-
pen dat zij zich moeten bekeren
en worden bwedergeboren.
50 Ja, aldus zegt de Geest: Be-

keert u, al gij einden der aarde,
want het koninkrijk van de
hemel is nabij; ja, de Zoon Gods
komt in zijn aheerlijkheid, in
zijn macht, majesteit, kracht en
heerschappij. Ja, mijn geliefde
broeders, ik zeg u dat de Geest
zegt: Ziet de heerlijkheid van
de bKoning der gehele aarde; en
ook zal de Koning des hemels
zeer spoedig zijn licht laten
schijnen onder alle mensenkin-
deren.

51 En de Geest zegt ook tot
mij — ja, roept mij toe met een
machtige stem, zeggende: Ga
heen en zeg tot dit volk: Bekeert
u, want tenzij gij u bekeert,
kunt gij geenszins het koninkrijk
van de ahemel beërven.

52 En wederom zeg ik u dat
de Geest zegt: Zie, de abijl ligt
aan de wortel van de boom;
daarom zal iedere boom die geen

45a gs Getuigenis.
46a 1 Kor. 2:9–16.

b gs Vasten.
c gs Openbaring.

49a gs Priesterschap;
Roepen, roeping,
door God geroepen.

b gs Wedergeboren,

uit God geboren.
50a gs Heerlijkheid;

Wederkomst van
Jezus Christus.

b Ps. 24; Matt. 2:2;
Luc. 23:2; 2 Ne. 10:14;
LV 38:21–22;
128:22–23;

Moz. 7:53.
gs Jezus Christus;
Koninkrijk van God
of Koninkrijk van
de hemel.

51a gs Hemel.
52a Luc. 3:9; LV 97:7.
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goede vruchten voortbrengt,
worden bomgehakt en in het
vuur geworpen, ja, een vuur
dat niet kan uitbranden, ja, een
onuitblusbaar vuur. Ziet en
bedenkt dat de Heilige het heeft
gesproken.
53 En nu, mijn geliefde broe-

ders, zeg ik u: kunt gij die woor-
den weerstaan; ja, kunt gij die
dingen terzijde leggen en de
Heilige onder de voeten atreden;
ja, kunt gij opgeblazen zijn in de
bhoogmoed van uw hart; ja, blijft
gij er nog steeds bij ckostbare
kleding te dragen en uw hart
te zetten op de ijdelheden der
wereld, op uw drijkdommen?
54 Ja, blijft gij bij de veronder-

stelling dat de een beter is dan
de ander; ja, blijft gij uw broe-
ders vervolgen die zich veroot-
moedigen en wandelen volgens
de heilige orde Gods, waardoor
zij tot deze kerk zijn gebracht
na door de Heilige Geest te zijn
ageheiligd, en zij brengen goede
werken voort die aan de beke-
ring beantwoorden —
55 ja, blijft gij de aarmen en de

behoeftigen de rug toekeren en
hun uw bezit onthouden?
56 En ten slotte, gij allen die

in uw goddeloosheid blijft vol-
harden, ik zeg u dat dezen het
zijn die zullen worden omge-
hakt en in het vuur geworpen,
tenzij zij zich spoedig bekeren.

57 En nu zeg ik u, gij allen die

verlangend zijt de stem van de
agoede herder te volgen: Gaat
weg uit het midden der godde-
lozen, en bzondert u af, en raakt
hun onreine dingen niet aan;
en zie, hun naam zal worden
cuitgewist, zodat de namen der
onrechtvaardigen niet onder
de namen der rechtvaardigen
zullen worden gerekend, opdat
het woord Gods zal worden ver-
vuld dat zegt: De namen der
goddelozen zullen niet worden
vermengd met de namen van
mijn volk;

58 want de namen der recht-
vaardigen zullen in het aboek
des levens worden geschreven,
en hun zal Ik een erfdeel aan
mijn rechterhand schenken. En
nu, mijn broeders, wat hebt gij
daartegen in te brengen? Ik
zeg u, het doet er niet toe of
gij er iets tegen inbrengt, want
het woord Gods moet worden
vervuld.

59 Want welke herder onder u
die vele schapen heeft, waakt
niet over hen, opdat de wolven
niet binnendringen en zijn kud-
de verslinden? En zie, indien
een wolf zijn kudde binnen-
dringt, verdrijft hij hem dan
niet? Ja, en tot slot zal hij hem,
als hij dat kan, vernietigen.

60 En nu zeg ik u dat de goede
herder u roept; en indien gij
naar zijn stem luistert, zal Hij
u in zijn kudde brengen en zijt

52b Jakob 5:46; 6:7;
3 Ne. 27:11–12.

53a 1 Ne. 19:7.
b gs Hoogmoed.
c 2 Ne. 28:11–14;

Mrm. 8:36–39.
d Ps. 62:10;

LV 56:16–18.
54a gs Heiliging.
55a Ps. 109:15–16;

Jakob 2:17;
Hel. 6:39–40.

57a gs Goede herder.
b Ezr 6:21; 9:1;

Neh. 9:2;
2 Tess. 3:6;
LV 133:5, 14.

c Deut. 29:20;
Mro. 6:7;
LV 20:8.

58a gs Boek des levens.
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gij zijn schapen; en Hij gebiedt
u geen vraatzuchtige wolf onder
u toe te laten, opdat gij niet
vernietigd wordt.
61 En nu gebied ik, Alma, u

met de taal van aHem die mij
heeft geboden, de woorden die
ik tot u gesproken heb nauwge-
zet na te komen.

62 Ik spreek bij wijze van
gebod tot u die tot de kerk
behoort; en tot hen die niet tot
de kerk behoren, spreek ik bij
wijze van uitnodiging, zeggen-
de: komt en laat u dopen tot
bekering, opdat ook gij zult
nemen van de vrucht van de
aboom des levens.

HOOFDSTUK 6

De kerk in Zarahemla wordt gezui-
verd en op orde gebracht — Alma
gaat naar Gideon om er te prediken.
Ongeveer 83 v.C.

En nu geschiedde het, toen
Alma opgehouden was met
spreken tot het volk der kerk,
die in de stad Zarahemla was
gevestigd, dat hij priesters en
aouderlingen bordende door zijn
chanden op te leggen volgens
de orde Gods, om de kerk te
presideren en erover te dwaken.
2 En het geschiedde dat allen

die niet tot de kerk behoorden,
maar zich van hun zonden be-
keerden, werden agedoopt tot

bekering en in de kerk werden
opgenomen.

3 En het geschiedde ook dat
allen die wél tot de kerk be-
hoorden, maar zich niet van
hun goddeloosheid abekeerden
en zich niet voor het aangezicht
van God verootmoedigden —
ik bedoel hen die in de bhoog-
moed van hun hart verheven
waren — zij werden verworpen
en hun naam werd cuitgewist,
zodat hun naam niet onder die
van de rechtvaardigen werd
gerekend.

4 En aldus begonnen zij de
orde der kerk te vestigen in de
stad Zarahemla.

5 Nu wil ik dat gij begrijpt dat
het woord Gods voor allen vrij
was, dat niemand het recht
werd ontzegd bijeen te komen
om het woord Gods te horen.

6 Niettemin werd de kinderen
Gods geboden dikwijls samen
te komen en zich te verenigen
in avasten en machtig gebed
voor het welzijn van de ziel
van hen die God niet kenden.

7 En nu geschiedde het, toen
Alma deze reglementen had
opgesteld, dat hij uit hun mid-
den vertrok, ja, uit de kerk die
in de stad Zarahemla was, en
oostwaarts over de Sidon trok
het adal Gideon in, waar een
stad was gebouwd, die de stad
Gideon heette, die zich bevond
in het dal dat Gideon heette,
genoemd naar de man die

61a Alma 5:44.
62a 1 Ne. 8:10; 11:21–23.
6 1a gs Ouderling.

b gs Ordenen,
ordening.

c gs Handoplegging.
d LV 52:39.

2a gs Doop, dopen.
3a Mos. 26:6.

b gs Hoogmoed.

c Ex. 32:33; Mos. 26:36;
Alma 1:24; 5:57–58.
gs Excommunicatie.

6a gs Vasten.
7a Alma 2:20.
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was bgedood door de hand van
Nehor met het zwaard.
8 En Alma ging heen en begon

het woord Gods te verkondigen
aan de kerk die was gevestigd
in het dal Gideon, volgens de
openbaring van de waarheid
van het woord dat door zijn
vaderen was gesproken, en
volgens de geest van profetie
die in hem was, volgens het
agetuigenis van Jezus Christus,
de Zoon Gods, die zou komen
om zijn volk van hun zonden te
verlossen, en volgens de heilige
orde waarmee hij was geroepen.
En aldus staat het geschreven.
Amen.

De woorden van Alma die hij,
volgens zijn eigen verslag, tot het
volk in Gideon heeft gesproken.

Dit beslaat hoofdstuk 7.

HOOFDSTUK 7

Christus zal uit Maria worden
geboren — Hij zal de boeien des
doods losmaken en de zonden van
zijn volk dragen — Wie zich beke-
ren, zich laten dopen en de geboden
onderhouden, zullen het eeuwige
leven hebben — Vuilheid kan het
koninkrijk Gods niet beërven —
Ootmoed, geloof, hoop en naasten-
liefde zijn vereist. Ongeveer 83 v.C.

Zie, mijn geliefde broeders, daar
het mij is toegestaan tot u te
komen, tracht ik u in mijn taal
atoe te spreken; ja, met mijn

eigen mond, aangezien dit de
eerste maal is dat ik u met de
woorden van mijn mond toe-
spreek; want ik werd geheel en
al door de brechterstoel in beslag
genomen en had zoveel werk dat
ik niet naar u toe kon komen.

2 En ik had zelfs nu niet kun-
nen komen, indien de rechter-
stoel niet aan een ander was
aovergedragen om in mijn plaats
te regeren; en in zijn grote
barmhartigheid heeft de Heer
mij toegestaan tot u te komen.

3 En zie, ik ben gekomen met
de grote hoop en het sterke ver-
langen te kunnen vaststellen dat
gij u voor God hebt verootmoe-
digd, en dat gij zijt voortgegaan
in het afsmeken van zijn genade,
te kunnen vaststellen dat gij
schuldeloos voor Hem staat, te
kunnen vaststellen dat gij niet
voor de vreselijke keuze staat
waar onze broeders te Zarahem-
la voor stonden.

4 Maar gezegend zij de naam
Gods, dat Hij het mij heeft
gegeven te weten, ja, mij de
buitengewoon grote vreugde
heeft gegeven te weten dat zij
zich wederom op de weg van
zijn gerechtigheid bevinden.

5 En ik vertrouw erop, volgens
de Geest Gods die in mij is, dat
ik ook vreugde over u zal heb-
ben; niettemin wil ik niet dat
mijn vreugde over u het gevolg
zal zijn van zoveel ellende en
smart als ik over de broeders in
Zarahemla heb gehad, want
zie, mijn vreugde over hen is

7b Alma 1:9.
8a Op. 19:10.

7 1a Alma 4:19.
b Mos. 29:42.

2a Alma 4:16–18.



Alma 7:6–13 280

gekomen na het doorworstelen
van veel ellende en smart.
6 Maar zie, ik vertrouw erop

dat gij u niet in een staat van
even groot ongeloof bevindt
als destijds uw broeders; ik
vertrouw erop dat gij niet in
de hoogmoed van uw hart ver-
heven zijt; ja, ik vertrouw erop
dat gij uw hart niet op de rijk-
dommen en de ijdelheden der
wereld hebt gezet; ja, ik ver-
trouw erop dat gij geen aafgo-
den aanbidt, maar dat gij de
ware en blevende God aanbidt,
en dat gij met een eeuwigdu-
rend geloof uitziet naar de
vergeving van uw zonden, die
komen zal.

7 Want zie, ik zeg u, er moeten
nog vele dingen komen; en zie,
er is één ding dat van groter
belang is dan alle andere —
want zie, de atijd is niet ver weg
dat de Verlosser zal leven en
onder zijn volk komen.

8 Zie, ik zeg niet dat Hij onder
ons zal komen tijdens zijn ver-
blijf in zijn sterfelijke tabernakel;
want zie, de Geest heeft mij niet
gezegd dat dit het geval zal zijn.
Nu, wat die zaak betreft ben ik
onkundig; maar wél weet ik
dat de Here God macht heeft
alle dingen te doen die volgens
zijn woord zijn.

9 Maar zie, dit heeft de Geest
wél tot mij gezegd: Roep dit

volk toe, zeggende: aBekeert u
en bereidt de weg des Heren,
en wandelt op zijn paden, die
recht zijn; want zie, het konink-
rijk van de hemel is nabij, en de
Zoon Gods bkomt op het opper-
vlak der aarde.

10 En zie, Hij wordt ageboren
uit bMaria in Jeruzalem, dat het
cland van onze voorvaderen is;
en zij is een dmaagd, een kost-
baar en uitverkoren vat; en
zij zal worden overschaduwd
en ezwanger worden door de
macht van de Heilige Geest, en
een zoon baren, ja, namelijk de
Zoon Gods.

11 En Hij zal uitgaan en pijnen
en abenauwingen en allerlei ver-
zoekingen doorstaan; en wel
opdat het woord wordt vervuld
dat zegt dat Hij de pijnen en
ziekten van zijn volk op Zich
zal nemen.

12 En Hij zal de adood op Zich
nemen, om de banden des
doods, die zijn volk binden, los
te maken; en Hij zal hun zwak-
heden op Zich nemen, opdat
zijn binnenste met barmhartig-
heid zal worden vervuld, naar
het vlees, opdat Hij naar het
vlees zal weten hoe zijn volk te
bhulp te komen naargelang hun
zwakheden.

13 Nu aweet de Geest alle din-
gen; niettemin lijdt de Zoon
Gods naar het vlees om de

6a 2 Ne. 9:37; Hel. 6:31.
b Dan. 6:26.

7a Alma 9:26.
9a Matt. 3:2–4;

Alma 9:25.
b Mos. 3:5; 7:27;

15:1–2.
10a Jes. 7:14; Luc. 1:27.

b Mos. 3:8.
gs Maria, moeder
van Jezus.

c 1 Kron. 9:3;
2 Kron. 15:9;
1 Ne. 1:4; 3 Ne. 20:29.

d 1 Ne. 11:13–21.
e Matt. 1:20; Mos. 15:3.

11a Jes. 53:3–5;
Mos. 14:3–5.

12a 2 Ne. 2:8;
Alma 12:24–25.
gs Kruisiging.

b Hebr. 2:18; 4:15;
LV 62:1.

13a gs God, Godheid.
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zonden van zijn volk bop Zich
te nemen, om hun overtredin-
gen uit te wissen volgens zijn
macht ter bevrijding; en nu, zie,
dit is het getuigenis dat in mij is.
14 Nu zeg ik u dat gij u moet

bekeren en worden awedergebo-
ren; want de Geest zegt: Indien
gij niet wordt wedergeboren,
kunt gij het koninkrijk van de
hemel niet beërven; komt dus
en laat u dopen tot bekering,
opdat gij van uw zonden zult
worden gewassen, opdat gij
geloof zult hebben in het Lam
Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt, dat machtig is om te
redden en te reinigen van alle
onrechtvaardigheid.
15 Ja, ik zeg u, komt en vreest

niet, en legt iedere zonde terzij-
de die u zo gemakkelijk aover-
valt, die u tot vernietiging
vastbindt; ja, komt en gaat uit,
en toont uw God dat gij gewillig
zijt u van uw zonden te bekeren
en een verbond met Hem aan te
gaan om zijn geboden te onder-
houden, en dat heden tot Hem
te getuigen door af te dalen in
de wateren des doops.

16 En wie dat doet en vanaf
dat moment de geboden Gods
onderhoudt, die zal eraan den-
ken dat ik tot hem zeg, ja, hij
zal eraan denken dat ik tot hem
heb gezegd, dat hij het eeuwige
leven zal hebben, volgens het
getuigenis van de Heilige Geest,
die in mij getuigt.

17 En nu, mijn geliefde broe-

ders, gelooft gij deze dingen?
Zie, ik zeg u, ja, ik weet dat gij ze
gelooft; en het is door openba-
ring van de Geest die in mij is
dat ik weet dat gij ze gelooft. En
nu, omdat uw geloof dienaan-
gaande sterk is, ja, aangaande
de dingen die ik heb gesproken,
is mijn vreugde groot.

18 Want, zoals ik u vanaf het
begin heb gezegd, had ik een
groot verlangen dat gij niet
voor dezelfde vreselijke keuze
zoudt staan als uw broeders, en
ik heb gezien dat er aan mijn
verlangens is voldaan.

19 Want ik bemerk dat gij u
op het pad der gerechtigheid
bevindt; ik bemerk dat gij u
bevindt op het pad dat naar
het koninkrijk Gods voert; ja,
ik bemerk dat gij zijn apaden
recht maakt.

20 Ik bemerk dat het u is be-
kendgemaakt, door het getui-
genis van zijn woord, dat Hij
niet op kromme paden kan
awandelen; noch wijkt Hij af
van hetgeen Hij heeft gezegd;
noch wendt Hij Zich in de ge-
ringste mate naar rechts of naar
links, of van hetgeen goed is
naar hetgeen verkeerd is; daar-
om is zijn gang één eeuwige
ronde.

21 En Hij woont niet in aonhei-
lige tempels; noch kan vuilheid
of iets wat onrein is in het
koninkrijk Gods worden ont-
vangen; daarom zeg ik u, de
tijd komt, ja, en het zal ten laat-

13b Mos. 15:12.
gs Verzoenen,
verzoening.

14a gs Wedergeboren,

uit God geboren.
15a 2 Ne. 4:18.
19a Matt. 3:3.
20a 1 Ne. 10:19;

Alma 37:12; LV 3:2.
21a 1 Kor. 3:16–17; 6:19;

Mos. 2:37;
Alma 34:36.
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sten dage zijn, dat wie bvuil is
in zijn vuilheid zal blijven.
22 En nu, mijn geliefde broe-

ders, ik heb u deze dingen ge-
zegd om u wakker te schudden
tot een besef van uw plicht
jegens God, opdat gij schulde-
loos voor zijn aangezicht zult
wandelen, opdat gij zult wande-
len naar de heilige orde Gods,
waardoor gij zijt ontvangen.

23 En nu wil ik dat gij aoot-
moedig zijt, en onderworpen en
zachtmoedig, gezeggelijk, een
en al geduld en lankmoedig-
heid, matig in alle dingen, te
allen tijde nauwgezet in het
onderhouden van de geboden
Gods; dat gij om alle dingen
vraagt die gij nodig hebt, zowel
geestelijke als stoffelijke; en God
altijd dankt voor alle dingen
die gij ontvangt.

24 En ziet toe dat gij ageloof,
hoop en naastenliefde hebt,
want dan zult gij altijd over-
vloedig zijn in goede werken.

25 En moge de Heer u zegenen,
en houdt uw klederen vlekke-
loos, opdat gij tot slot in het
koninkrijk van de hemel zult
worden gebracht om aan te
zitten met Abraham, Isaak en
Jakob, en met de heilige profe-
ten die er vanaf het begin der
wereld zijn geweest — uw kle-
deren avlekkeloos, zoals ook
hun klederen vlekkeloos zijn —
om er nooit meer weg te gaan.
26 En nu, mijn geliefde broe-

ders, ik heb deze woorden tot

u gesproken volgens de Geest
die in mij getuigt; en mijn
ziel is buitengewoon verheugd
wegens de buitengewone ijver
en aandacht waarmee gij naar
mijn woorden hebt geluisterd.

27 En nu, moge de avrede Gods
op u rusten, en op uw huizen
en landerijen, en op uw kleinvee
en runderen, en op alles wat gij
bezit, op uw vrouwen en uw
kinderen, volgens uw geloof en
goede werken, van nu af aan en
voor eeuwig. En aldus heb ik
gesproken. Amen.

HOOFDSTUK 8

Alma predikt en doopt in Melek —
Hij wordt in Ammonihah verwor-
pen en vertrekt — Een engel ge-
biedt hem terug te keren en het
volk bekering toe te roepen — Hij
wordt door Amulek ontvangen en
gezamenlijk prediken zij in Am-
monihah. Ongeveer 82 v.C.

En nu geschiedde het dat Alma,
na het volk van Gideon vele
dingen te hebben geleerd die
niet kunnen worden opgeschre-
ven, en de orde van de kerk te
hebben gevestigd zoals hij dat
eerder in het land Zarahemla
had gedaan, uit het aland Gi-
deon terugkeerde, ja, hij keerde
terug naar zijn eigen huis in
Zarahemla om uit te rusten van
de arbeid die hij had verricht.

2 En aldus eindigde het negen-

21b 1 Ne. 15:33–35;
2 Ne. 9:16;
Mrm. 9:14; LV 88:35.

23a gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

24a 1 Kor. 13:1–13;
Ether 12:30–35;

Mro. 7:33–48.
25a 2 Pet. 3:14.
27a gs Vrede.
8 1a Alma 2:20; 6:7.
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de jaar van de regering der rech-
ters over het volk van Nephi.
3 En het geschiedde aan het

begin van het tiende jaar van
de regering der rechters over
het volk van Nephi, dat Alma
vandaar vertrok en naar het
land Melek reisde, ten westen
van de aSidon, in het westen,
bij de grens van de wildernis.

4 En hij begon de mensen in
het land Melek te leren volgens
de aheilige orde Gods, waardoor
hij was geroepen; en hij begon
de mensen in het gehele land
Melek te leren.

5 En het geschiedde dat de
mensen vanuit alle grensstreken
van het land dat naast de
wildernis lag, tot hem kwamen.
En zij lieten zich in het gehele
land dopen;

6 zodoende, toen hij zijn werk
in Melek had beëindigd, vertrok
hij vandaar en reisde drie dagen
lang ten noorden van het land
Melek; en hij kwam bij een stad
die Ammonihah heette.

7 Nu was het de gewoonte on-
der het volk van Nephi om hun
landen en hun steden en hun
dorpen, ja, zelfs al hun kleine
dorpen, te noemen naar degene
die ze het eerst had bezeten;
en zo was het met het land
Ammonihah.

8 En het geschiedde, toen Alma
in de stad Ammonihah was ge-
komen, dat hij hun het woord
Gods begon te prediken.

9 Nu had Satan veel avat gekre-

gen op het hart van de inwoners
van de stad Ammonihah; daar-
om wilden zij niet luisteren
naar de woorden van Alma.

10 Niettemin verrichtte Alma
veel aarbeid in de geest, met
God bworstelend in cmachtig
gebed, opdat Hij zijn Geest zou
uitstorten over de mensen die
zich in de stad bevonden; opdat
Hij eveneens zou vergunnen
dat hij hen tot bekering zou
kunnen dopen.

11 Niettemin verstokten zij
hun hart, tot hem zeggende:
Zie, wij weten dat gij Alma zijt;
en wij weten dat gij hogepriester
zijt over de kerk die gij in vele
delen van het land volgens uw
overlevering hebt gevestigd; en
wij zijn niet van uw kerk, en wij
geloven niet in zulke dwaze
overleveringen.

12 En nu weten wij dat gij,
omdat wij niet van uw kerk
zijn, geen macht over ons hebt;
en gij hebt de rechterstoel
overgedragen aan aNephihah;
daarom zijt gij niet de opper-
rechter over ons.

13 Toen nu het volk dit had
gezegd, en al zijn woorden
had weerstreefd en hem had
beschimpt en bespuwd en hem
uit hun stad had laten werpen,
vertrok hij vandaar en ging op
reis naar de stad die Aäron
heette.

14 En het geschiedde tijdens
zijn reis daarheen, terwijl hij
onder smart gebukt ging en

3a Alma 16:6–7.
4a LV 107:2–4.

gs Melchizedeks
priesterschap.

9a 2 Ne. 28:19–22;
LV 10:20.

10a Alma 17:5.
b Enos 1:1–12.

c 3 Ne. 27:1.
gs Gebed.

12a Alma 4:20.
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veel abeproeving en zielsangst
doorworstelde wegens de god-
deloosheid van de mensen die
in de stad Ammonihah waren,
ja, zie, het geschiedde, terwijl
Alma aldus onder smart gebukt
ging, dat hem een bengel des
Heren verscheen, zeggende:

15 Gezegend zijt gij, Alma; hef
daarom uw hoofd op en verblijd
u, want gij hebt grote reden om
u te verblijden; want gij zijt
getrouw geweest in het onder-
houden van de geboden Gods
vanaf het moment dat gij uw
eerste boodschap van Hem
ontving. Zie, ik ben het die u
die heeft aovergebracht.

16 En zie, ik ben gezonden
om u te gebieden naar de stad
Ammonihah terug te keren en
opnieuw tot het volk van de
stad te prediken; ja, predik tot
hen. Ja, zeg hun dat indien zij
zich niet bekeren, de Here God
hen zal avernietigen.
17 Want zie, op dit moment

bedenken zij hoe zij de vrij-
heid van uw volk kunnen ver-
nietigen (want aldus zegt de
Heer), hetgeen strijdig is met
de inzettingen en gerichten
en geboden die Hij zijn volk
heeft gegeven.

18 Nu geschiedde het, nadat
Alma zijn boodschap van de en-
gel des Heren had ontvangen,
dat hij met spoed terugkeerde
naar het land Ammonihah. En
hij ging de stad binnen langs
een andere weg, ja, langs de

weg die ten zuiden van de stad
Ammonihah loopt.

19 En toen hij de stad binnen-
ging, had hij honger, en hij zeide
tot een man: Wilt gij een oot-
moedige dienstknecht van God
iets te eten geven?

20 En de man zeide tot hem: Ik
ben Nephiet, en ik weet dat gij
een heilige profeet van God zijt,
want gij zijt de man over wie
een aengel in een visioen heeft
gezegd: Die zult gij ontvangen.
Daarom, ga met mij mee naar
mijn huis en ik zal mijn voedsel
met u delen; en ik weet dat gij mij
en mijn huis tot zegen zult zijn.

21 En het geschiedde dat de
man hem in zijn huis ontving;
en de man heette aAmulek; en
hij haalde brood en vlees tevoor-
schijn en zette Alma dit voor.

22 En het geschiedde dat Alma
brood at en verzadigd werd; en
hij azegende Amulek en zijn
huis en dankte God.

23 En nadat hij had gegeten en
was verzadigd, zeide hij tot
Amulek: Ik ben Alma, en ik ben
ahogepriester over de kerk van
God in het gehele land.

24 En zie, ik ben geroepen om
het woord Gods onder dit ge-
hele volk te prediken volgens de
geest van openbaring en profe-
tie; en ik was al eerder in dit
land en zij wilden mij niet ont-
vangen, maar awierpen mij uit;
en ik stond op het punt dit land
voor altijd de rug toe te keren.

25 Maar zie, mij werd geboden

14a gs Tegenspoed.
b Alma 10:7–10, 20.

gs Engelen.
15a Mos. 27:11–16.

16a Alma 9:12, 18, 24.
20a Alma 10:7–9.
21a gs Amulek.
22a Alma 10:11.

23a Alma 5:3, 44, 49;
13:1–20.

24a Alma 8:13.
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terug te keren en tot dit volk te
profeteren, ja, en tegen hen te
getuigen van hun ongerechtig-
heden.
26 En nu, Amulek, omdat gij

mij hebt gevoed en in huis
genomen, zijt gij gezegend; want
ik had honger, daar ik vele
dagen had gevast.

27 En Alma vertoefde vele
dagen bij Amulek eer hij tot het
volk begon te prediken.

28 En het geschiedde dat het
volk nog grover werd in zijn
ongerechtigheden.

29 En het woord kwam tot
Alma, zeggende: Ga, en zeg
ook tot mijn dienstknecht Amu-
lek: Ga uit en profeteer tot dit
volk, zeggende: aBekeert u,
want aldus zegt de Heer, tenzij
gij u bekeert, zal Ik dit volk in
mijn toorn bezoeken; ja, en Ik
zal mijn brandende toorn niet
afwenden.

30 En Alma ging uit onder het
volk, evenals Amulek, om hun
de woorden Gods te verkondi-
gen; en zij waren vervuld met
de Heilige Geest.

31 En hun werd amacht gege-
ven, zodat zij niet in een kerker
opgesloten konden worden;
evenmin was het mogelijk dat
iemand hen doodde; evenwel
oefenden zij hun bmacht niet
uit totdat zij met banden wer-
den gebonden en in de gevan-
genis werden geworpen. Nu
geschiedde dit opdat de Heer
in hen zijn macht zou kunnen
tonen.

32 En het geschiedde dat zij

uitgingen en tot het volk begon-
nen te prediken en te profeteren
volgens de geest en de macht
die de Heer hun had gegeven.

De woorden van Alma, en ook
de woorden van Amulek, die
zij aan het volk in het land Am-
monihah hebben verkondigd.
En ook worden zij in de gevan-
genis geworpen en, volgens de
kroniek van Alma, bevrijd door
de wonderbare kracht Gods
die in hen was.

Dit beslaat de hoofdstukken
9 tot en met 14.

HOOFDSTUK 9

Alma gebiedt het volk van Ammo-
nihah zich te bekeren — De Heer
zal barmhartig zijn jegens de
Lamanieten in de laatste dagen —
Als de Nephieten het licht verwer-
pen, zullen de Lamanieten hen
vernietigen — De Zoon Gods komt
spoedig — Hij zal hen die zich
bekeren, zich laten dopen en geloof
hebben in zijn naam, verlossen.
Ongeveer 82 v.C.

En voorts, nadat mij, Alma,
door God was geboden Amu-
lek mee te nemen en uit te gaan
en wederom te prediken tot
dit volk, ofwel de mensen die
in de stad Ammonihah waren,
geschiedde het, toen ik tot hen
begon te prediken, dat zij met
mij begonnen te redetwisten,
zeggende:

2 Wie zijt gij? Denkt gij dat wij

29a Alma 9:12, 18.
gs Bekeren (zich),

bekering.
31a 1 Ne. 1:20.

b Alma 14:17–29.
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het getuigenis van aéén man
zullen geloven, ook al zou hij
tot ons prediken dat de aarde
zal voorbijgaan?

3 Nu begrepen zij de woorden
die zij spraken niet; want zij
wisten niet dat de aarde inder-
daad zou voorbijgaan.

4 En ook zeiden zij: Wij zullen
uw woorden niet geloven, al
zoudt gij profeteren dat deze
grote stad in a één dag zal
worden verwoest.
5 Nu wisten zij niet dat God

zulke wonderbare werken kon
verrichten, want zij waren een
verstokt en halsstarrig volk.

6 En zij zeiden: aWie is God,
die niet eens bméér gezag onder
dit volk zendt dan één man om
hun de waarheid van zulke
grote en wonderbare dingen te
verkondigen?
7 En zij traden naar voren om

de hand aan mij te slaan; maar
zie, zij deden het niet. En ik
stond hun stoutmoedig toe te
spreken, ja, stoutmoedig getuig-
de ik tot hen, zeggende:

8 Zie, o gij goddeloos en ver-
keerd ageslacht, hoe hebt gij de
overleveringen van uw vade-
ren kunnen vergeten; ja, hoe
vlug zijt gij de geboden Gods
vergeten.

9 Weet gij niet meer dat onze
vader Lehi door de ahand Gods
uit Jeruzalem is gebracht? Weet
gij niet meer dat zij allen door
Hem door de wildernis zijn
geleid?

10 En zijt gij zo spoedig verge-
ten hoevele malen Hij onze
vaderen uit de handen van
hun vijanden heeft bevrijd en
hen voor vernietiging heeft
bewaard, ja, zelfs vernietiging
door de handen van hun eigen
broeders?

11 Ja, en zonder zijn weerga-
loze kracht en zijn barmhartig-
heid en zijn lankmoedigheid
jegens ons, zouden wij on-
vermijdelijk lang voor deze
tijd van het oppervlak der aar-
de zijn weggevaagd, en wel-
licht zijn verwezen naar een
staat van aeindeloze ellende
en wee.

12 Zie, nu zeg ik u, Hij gebiedt
u u te bekeren; en tenzij gij u
bekeert, kunt gij geenszins het
koninkrijk Gods beërven. Maar
zie, dat is niet alles; Hij heeft u
geboden u te bekeren, anders
zal Hij u volkomen van het
oppervlak der aarde awegva-
gen; ja, Hij zal u bezoeken in
zijn toorn, en in zijn bbran-
dende toorn zal Hij Zich niet
afwenden.

13 Zie, herinnert gij u niet
de woorden die Hij gespro-
ken heeft tot Lehi, zeggende:
aVoor zoverre gij mijn geboden
onderhoudt, zult gi j voor-
spoedig zijn in het land? En
voorts is er gezegd: Voor zo-
verre gij mijn geboden niet
onderhoudt, zult gij van de
tegenwoordigheid des Heren
worden afgesneden.

9 2a Deut. 17:6.
4a Alma 16:9–10.
6a Ex. 5:2; Mos. 11:27;

Moz. 5:16.

b Alma 10:12.
8a Alma 10:17–25.
9a 1 Ne. 2:1–7.

11a Mos. 16:11.

12a Alma 8:16; 10:19, 23, 27.
b Alma 8:29.

13a 2 Ne. 1:20; Mos. 1:7;
Alma 37:13.
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14 Nu wil ik dat gij bedenkt
dat voor zoverre de Lamanieten
de geboden Gods niet hebben
onderhouden, zij van de tegen-
woordigheid des Heren zijn
aafgesneden. Nu zien wij dat
het woord des Heren in deze
aangelegenheid is bewaarheid,
en dat de Lamanieten van zijn
tegenwoordigheid zijn afgesne-
den vanaf het begin van hun
overtredingen in het land.

15 Niettemin zeg ik u dat het
voor hen in de dag des oor-
deels adraaglijker zal zijn dan
voor u, indien gij in uw zonden
blijft, ja, en zelfs draaglijker
voor hen in dit leven dan voor
u, tenzij gij u bekeert.

16 Want er zijn de Lamanieten
vele beloften aaangeboden; want
het is wegens de boverleverin-
gen van hun vaderen dat zij in
hun staat van conwetendheid
zijn gebleven; daarom zal de
Heer barmhartig jegens hen
zijn en hun bestaan in het land
dverlengen.
17 En eens zullen zij ertoe

worden agebracht in zijn woord
te geloven en de onjuistheid
van de overleveringen van hun
vaderen in te zien; en velen van
hen zullen worden gered, want
de Heer zal barmhartig zijn
jegens allen die zi jn naam
baanroepen.

18 Maar zie, ik zeg u dat indien
gij in uw goddeloosheid vol-

hardt, uw dagen in het land niet
zullen worden verlengd, want
de aLamanieten zullen op u
worden losgelaten; en indien gij
u niet bekeert, zullen zij komen
op een moment waarvan gij
geen weet hebt, en gij zult met
bvolkomen vernietiging worden
bezocht; en het zal zijn volgens
de brandende ctoorn des Heren.

19 Want Hij staat niet toe dat
gij in uw ongerechtigheden
leeft, ter vernietiging van zijn
volk. Ik zeg u, neen; eerder zou
Hij toestaan dat de Lamanieten
zijn gehele volk, dat het volk
van Nephi wordt genoemd,
avernietigden, indien het mo-
gelijk was dat zij tot zonden en
overtredingen bvervielen, na-
dat hun zoveel licht en zoveel
kennis was gegeven door de
Heer, hun God;

20 ja, na een dermate hoogbe-
gunstigd volk des Heren te zijn
geweest; ja, na boven iedere
andere natie, geslacht, taal of
volk te zijn begunstigd; nadat
hun alle dingen zijn abekendge-
maakt, volgens hun verlangens
en hun geloof en hun gebeden,
aangaande hetgeen is geweest,
en hetgeen nu is, en hetgeen zal
komen;

21 na door de Geest Gods te
zijn bezocht; na met engelen te
hebben gesproken en door de
stem des Heren te zijn toege-
sproken; en de geest van profe-

14a 2 Ne. 5:20–24;
Alma 38:1.

15a Matt. 11:22, 24.
16a Alma 17:15.

b Mos. 18:11–17.
c Mos. 3:11.

d Hel. 15:10–12.
17a Enos 1:13.

b Alma 38:5;
LV 3:8.

18a Alma 16:2–3.
b Alma 16:9.

c Alma 8:29.
19a 1 Ne. 12:15, 19–20;

Alma 45:10–14.
b Alma 24:30.

20a gs Openbaring.
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tie, en de geest van openbaring,
en ook vele gaven te hebben: de
gave van spreken in tongen, en
de gave van prediking, en de
gave van de Heilige Geest, en
de gave van avertalen;

22 ja, en na door God uit het
land Jeruzalem te zijn abevrijd,
door de hand des Heren; te zijn
gered van hongersnood en van
ziekte en van allerlei kwalen
van iedere soort; en na in de
strijd sterk te zijn geworden,
zodat zij niet zouden worden
vernietigd; na keer op keer uit
bknechtschap te zijn gevoerd,
en tot op dit moment te zijn be-
houden en bewaard; en zij zijn
voorspoedig gemaakt totdat zij
in allerlei opzichten rijk zijn
geworden —

23 en nu, zie, ik zeg u dat in-
dien dit volk, dat zovele zege-
ningen heeft ontvangen uit
de hand des Heren, overtreedt
tegen het licht en de kennis die
het bezit — ik zeg u, indien dat
het geval is en zij tot overtreding
vervallen, het veel adraaglijker
zal zijn voor de Lamanieten
dan voor hen.
24 Want zie, de abeloften des

Heren worden de Lamanieten
aangeboden, maar niet u, indien
gij overtreedt; want heeft de
Heer niet uitdrukkelijk beloofd
en onwrikbaar besloten, dat
indien gij tegen Hem opstaat,
gij volkomen van het oppervlak

der aarde zult worden wegge-
vaagd?

25 En nu, om die reden, dat gij
niet zult worden weggevaagd,
heeft de Heer zijn engel gezon-
den om naar velen van zijn volk
om te zien, om hun te verkondi-
gen dat zij moeten uitgaan en
dit volk krachtig toeroepen,
zeggende: aBekeert u, want het
koninkrijk van de hemel is nabij;

26 en over aniet vele dagen zal
de Zoon Gods komen in zijn
heerlijkheid; en zijn heerlijkheid
zal de heerlijkheid zijn van de
bEniggeborene des Vaders, vol
cgenade, billijkheid en waar-
heid, vol geduld, dbarmhartig-
heid en lankmoedigheid, snel
bereid om het geroep van zijn
volk te ehoren en hun gebeden
te verhoren.

27 En zie, Hij komt om hen te
averlossen die zich tot bekering
laten bdopen door geloof in zijn
naam.

28 Daarom, bereidt de weg
des Heren, want de tijd is nabij
dat alle mensen een beloning
voor hun awerken zullen oog-
sten, naar de aard daarvan —
indien die rechtvaardig zijn ge-
weest, zullen zij de behoudenis
van hun ziel boogsten, volgens
de macht van Jezus Christus en
de bevrijding door Hem; en in-
dien die kwaad zijn geweest,
zullen zij de cverdoemenis van
hun ziel oogsten, volgens de

21a Omni 1:20;
Mos. 8:13–19;
28:11–17.

22a 2 Ne. 1:4.
b Mos. 27:16.

23a Matt. 11:22–24.
24a 2 Ne. 30:4–6;

LV 3:20.
25a Alma 7:9; Hel. 5:32.
26a Alma 7:7.

b gs Eniggeborene.
c gs Genade.
d gs Barmhartig,

barmhartigheid.

e Deut. 26:7.
27a gs Verlossen,

verlossing, verlost.
b gs Doop, dopen.

28a LV 1:10; 6:33.
b Ps. 7:16.
c gs Verdoemenis.
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macht van de duivel en de ge-
vangenneming door hem.
29 Nu zie, dit is de stem van

de engel die het volk toeroept.
30 En nu, mijn ageliefde broe-

ders, want gij zijt mijn broeders,
en gij behoort geliefd te zijn, en
gij behoort goede werken voort
te brengen die aan de bekering
beantwoorden, aangezien uw
hart ten zeerste verstokt is tegen
het woord Gods, en aangezien
gij een bverloren en gevallen
volk zijt.

31 Nu zie, het geschiedde, toen
ik, Alma, deze woorden had
gesproken, dat de mensen
verbolgen op mij waren, omdat
ik hun had gezegd dat zij een
verstokt en ahalsstarrig volk
waren.
32 En ook omdat ik hun had

gezegd dat zij een verloren
en gevallen volk waren, waren
zij vertoornd op mij, en zij
trachtten de hand aan mij te
slaan om mij in de gevangenis
te werpen.

33 Maar het geschiedde dat de
Heer hun niet toestond mij op
dat tijdstip te grijpen en in de
gevangenis te werpen.

34 En het geschiedde dat Amu-
lek naar voren trad en even-
eens tot hen begon te prediken.
Nu zijn niet alle awoorden van
Amulek opgeschreven, niette-
min is een gedeelte van zijn
woorden opgeschreven in dit
boek.

HOOFDSTUK 10

Lehi stamt af van Manasse —
Amulek vertelt hoe een engel hem
gebood voor Alma te zorgen —
Het volk wordt gespaard dankzij
de gebeden van de rechtvaardigen
— Onrechtvaardige wetgeleerden
en rechters leggen het fundament
voor de vernietiging van het volk.
Ongeveer 82 v.C.

Dit nu zijn de awoorden die
bAmulek predikte tot de men-
sen die in het land Ammonihah
waren, zeggende:

2 Ik ben Amulek; ik ben de
zoon van Giddonah, die de zoon
was van Ismaël, die een af-
stammeling was van Aminadi;
en het was diezelfde Aminadi
die het schrift uitlegde dat zich
op de muur van de tempel be-
vond, dat door de vinger Gods
was geschreven.

3 En Aminadi was een afstam-
meling van Nephi, die de zoon
was van Lehi, die uit het land
Jeruzalem kwam, die een af-
stammeling was van aManasse,
die de zoon was van bJozef, die
door de hand van zijn broeders
naar Egypte werd cverkocht.

4 En zie, ik ben ook een man
van geen geringe naam onder
allen die mij kennen; ja, en
zie, ik heb vele verwanten en
avrienden, en ik heb tevens gro-
te rijkdom verworven door mijn
bedrijvigheid.

30a 1 Joh. 4:11.
b Alma 12:22.

31a 2 Ne. 25:28;
Mos. 3:14.

34a Alma 10.

10 1a Alma 9:34.
b Alma 8:21–29.

3a Gen. 41:51;
1 Kron. 9:3.

b gs Jozef, zoon

van Jakob.
c Gen. 37:29–36.

4a Alma 15:16.
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5 Toch heb ik, ondanks dit
alles, nooit veel geweten van de
wegen des Heren, en van zijn
averborgenheden en wonder-
bare macht. Ik zeide nooit veel
van deze dingen te hebben
geweten; maar zie, ik vergis mij,
want ik heb veel gezien van zijn
verborgenheden en zijn won-
derbare macht; ja, en wel in het
bewaren van het leven van dit
volk.
6 Niettemin verstokte ik mijn

hart, want ik werd menigmaal
ageroepen, maar wilde niet
bluisteren; daarom wist ik van
deze dingen, maar toch wilde
ik niet weten; daarom bleef ik
mij in de goddeloosheid van
mijn hart tegen God verzetten,
ja, tot de vierde dag van deze
zevende maand, die in het tien-
de jaar van de regering der
rechters is.
7 Toen ik op reis was om een

naaste bloedverwant te bezoe-
ken, zie, daar verscheen mij een
aengel des Heren, die zeide:
Amulek, keer terug naar uw
eigen huis, want gij zult een
profeet des Heren voeden; ja,
een heilig man, die een uitver-
koren man Gods is; want hij
heeft vele dagen bgevast we-
gens de zonden van dit volk, en
hij heeft honger, en gij zult hem
in uw huis contvangen en hem
voeden, en hij zal u en uw huis
zegenen; en de zegen des He-
ren zal op u en uw huis rusten.

8 En het geschiedde dat ik
de stem van de engel gehoor-
zaamde en naar mijn huis
terugkeerde. En terwijl ik daar-
heen onderweg was, ontmoette
ik de aman van wie de engel mij
had gezegd: Gij zult hem in uw
huis ontvangen — en zie, het
was dezelfde man die tot u
heeft gesproken aangaande de
dingen Gods.

9 En de engel zeide tot mij dat
hij een aheilig man was; daar-
om weet ik dat hij een heilig
man is, want een engel Gods
heeft het gezegd.

10 En voorts weet ik dat de
dingen waarvan hij heeft ge-
tuigd, waar zijn; want zie, ik
zeg u dat zowaar de Heer leeft,
zo heeft Hij zijn aengel gezon-
den om mij deze dingen te
openbaren; en dat heeft Hij
gedaan, terwijl deze Alma in
mijn huis bverbleef.
11 Want zie, hij heeft mijn huis

agezegend, hij heeft mij geze-
gend, en de vrouwen in mijn
huis, en mijn kinderen, en mijn
vader en mijn verwanten; ja, al
mijn verwanten heeft hij geze-
gend, en de zegen des Heren
heeft op ons gerust volgens de
woorden die hij sprak.

12 En nu, toen Amulek deze
woorden had gesproken, begon
het volk zich te verbazen, omdat
er ameer dan één getuige was die
getuigde van de dingen waar-
van zij werden beschuldigd,

5a gs Verborgenheden
van God.

6a Alma 5:37.
b LV 39:9.

7a Alma 8:20.

b Alma 5:46; 6:6.
gs Vasten.

c Hand. 10:30–35.
8a Alma 8:19–21.
9a gs Heilig.

10a Alma 11:30–31.
b Alma 8:27.

11a Alma 8:22.
12a Alma 9:6.
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en ook van de dingen die moes-
ten komen, volgens de geest
van profetie die in hen was.

13 Niettemin waren er onder
hen die hen wilden ondervragen
om hen met hun alistigheden in
hun woorden te kunnen van-
gen, opdat zij getuigenis tegen
hen konden vinden en hen aan
hun rechters konden overleve-
ren om volgens de wet te wor-
den berecht, opdat zij konden
worden gedood of in de gevan-
genis geworpen, volgens de
misdaad die zij valselijk tegen
hen in konden brengen of
waarvan zij tegen hen konden
getuigen.

14 Nu waren de mannen die
hen trachtten te vernietigen
awetgeleerden, die door het
volk in dienst waren genomen
of aangesteld om de wet toe
te passen bij hun rechtszaken,
ofwel bij de strafzaken van de
mensen voor de rechters.
15 Nu waren deze wetgeleer-

den onderlegd in alle listen
en geslepenheden van het volk;
en dit was om hen in staat te
stellen bekwaam te zijn in hun
beroep.

16 En het geschiedde dat zij
Amulek begonnen te ondervra-
gen om hem zo ertoe te bren-
gen zichzelf tegen te spreken,
ofwel tegenstrijdige uitspraken
te doen.

17 Nu wisten zij niet dat
Amulek hun boze plannen kon
doorzien. Het geschiedde echter

toen zij hem begonnen te onder-
vragen, dat hij hun gedachten
awaarnam, en hij zeide tot hen:
O gij goddeloos en verkeerd
bgeslacht, gij wetgeleerden en
huichelaars, want gij legt het
fundament van de duivel; want
gij legt cstrikken en netten om
de heiligen Gods te vangen.

18 Gij beraamt plannen om de
wegen der rechtvaardigen te
averdraaien en de verbolgen-
heid Gods over uw hoofd neer
te halen, ja, tot de volkomen
vernietiging van dit volk.

19 Ja, terecht zeide Mosiah,
die onze laatste koning was,
toen hij op het punt stond het
koninkrijk over te dragen, maar
niemand had om het aan te
geven, waardoor dit volk door
zijn eigen stem zou worden
bestuurd — ja, terecht zeide hij
dat indien er een tijd kwam dat
de stem van dit volk ongerech-
tigheid akoos, dat wil zeggen,
indien er een tijd kwam dat dit
volk tot overtreding verviel, het
rijp voor vernietiging zou zijn.

20 En nu zeg ik u: terecht oor-
deelt de Heer over uw onge-
rechtigheden; terecht roept Hij
dit volk bij monde van zijn
aengelen toe: Bekeert u, bekeert
u, want het koninkrijk van de
hemel is nabij.

21 Ja, terecht roept Hij bij
monde van zijn engelen: aIk zal
onder mijn volk neerdalen met
billijkheid en gerechtigheid in
mijn handen.

13a Alma 11:21.
14a Alma 10:24;

11:20–21; 14:18.
17a Alma 12:3; 20:18, 32;

LV 6:16.
b Matt. 3:7; Alma 9:8.
c LV 10:21–27.

18a Hand. 13:10.

19a Mos. 29:27;
Alma 2:3–7; Hel. 5:2.

20a Alma 8:14–16; 13:22.
21a Mos. 13:34.
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22 Ja, en ik zeg u dat indien de
agebeden der rechtvaardigen die
zich nu in het land bevinden, er
niet waren, gij dan op ditzelfde
tijdstip met volkomen vernieti-
ging zoudt worden bezocht;
het zou echter niet zijn door
een bwatervloed, zoals het volk
in de tijd van Noach, maar het
zou zijn door hongersnood, en
door pestilentie, en door het
zwaard.

23 Maar het is door de agebe-
den der rechtvaardigen dat gij
wordt gespaard; welnu, indien
gij de rechtvaardigen uit uw
midden werpt, dan zal de Heer
zijn hand niet weerhouden;
maar in zijn hevige toorn zal
Hij Zich tegen u keren; dan zult
gij worden geslagen door hon-
gersnood, en door pestilentie,
en door het zwaard; en de btijd
is nabij, tenzij gij u bekeert.

24 En nu geschiedde het dat
het volk nog toorniger werd op
Amulek, en zij riepen, zeggen-
de: Deze man beschimpt onze
wetten, die rechtvaardig zijn, en
onze wijze wetgeleerden, die
wij hebben gekozen.

25 Maar Amulek strekte zijn
hand uit en riep des te krachti-
ger tot hen, zeggende: O gij god-
deloos en verkeerd geslacht,
waarom heeft Satan zoveel vat
op uw hart? Waarom geeft gij u
over aan hem, zodat hij macht
over u heeft om uw ogen te
averblinden, zodat gij weigert
de woorden te begrijpen die

gesproken zijn volgens hun
waarheid?

26 Want zie, heb ik tegen uw
wet getuigd? Gij begrijpt het
niet; gij zegt dat ik tegen uw wet
heb gesproken, maar dat heb ik
niet; integendeel, ik heb ten
gunste van uw wet gesproken,
tot uw veroordeling.

27 En nu zie, ik zeg u dat het
fundament van de vernietiging
van dit volk nu wordt gelegd
door de onrechtvaardigheid
van uw awetgeleerden en uw
rechters.

28 En nu geschiedde het, toen
Amulek deze woorden had
gesproken, dat het volk zich
uitsprak tegen hem, zeggende:
Nu weten wij dat deze man een
kind van de duivel is, want hij
heeft tegen ons agelogen; want
hij heeft tegen onze wet ge-
sproken. En nu zegt hij dat hij
er niet tegen heeft gesproken.

29 En voorts heeft hij onze
wetgeleerden en onze rechters
beschimpt.

30 En het geschiedde dat de
wetgeleerden zich voornamen
deze zaken ten laste van hem in
gedachte te houden.

31 En er was één onder hen
wiens naam Zeëzrom was. Nu
was hij de belangrijkste die
Amulek en Alma aaanklaagde,
omdat hij een van de bekwaam-
ste onder hen was, en vele zaken
te doen had onder het volk.

32 Nu was het oogmerk van
deze wetgeleerden gewin; en zij

22a Jakobus 5:16;
Mos. 27:14–16.

b Gen. 8:21;
3 Ne. 22:8–10.

gs Watervloed ten
tijde van Noach.

23a gs Gebed.
b Alma 34:32–35.

25a 2 Kor. 4:4; Alma 14:6.
27a Luc. 11:45–52.
28a Alma 14:2.
31a Alma 11:20–36.
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verkregen gewin naargelang de
hoeveelheid van hun werk.

HOOFDSTUK 11

Het Nephitische muntstelsel wordt
uiteengezet — Amulek redetwist
met Zeëzrom — Christus zal de
mensen niet redden in hun zonden
— Alleen zij die het koninkrijk
van de hemel beërven, zijn gered
— Alle mensen staan tot onster-
felijkheid op — Er is geen dood na
de opstanding. Ongeveer 82 v.C.

Nu stond er in de wet van
Mosiah dat eenieder die rechter
van de wet was, ofwel zij die als
rechter waren aangesteld, loon
behoorden te ontvangen naarge-
lang de tijd die zij arbeidden om
hen te berechten die ter berech-
ting voor hen werden gebracht.
2 Indien nu een man bij een

ander in de schuld stond en
hetgeen hij schuldig was niet
wilde betalen, werd hij bij de
rechter aangeklaagd; en de rech-
ter oefende gezag uit en zond
gerechtsdienaren uit om de man
voor hem te laten brengen; en
hij berechtte de man volgens de
wet en de bewijzen die tegen
hem werden aangevoerd, en
aldus werd de man gedwongen
te betalen wat hij schuldig was,
of hem werd alles ontnomen,
of hij werd als dief en rover
uit het midden van het volk
uitgeworpen.

3 En de rechter ontving loon
naargelang zijn tijd: een senine
goud voor een dag, of een

senum zilver, hetgeen gelijk is
aan een senine goud; en dit is
volgens de wet die gesteld was.

4 Dit nu zijn de namen van hun
verschillende goud- en zilver-
stukken, volgens hun waarde.
En de namen zijn gegeven door
de Nephieten, want zij reken-
den niet op de wijze der Joden
die in Jeruzalem waren; ook
maten zij niet op de wijze der
Joden; maar zij hebben hun
geldstelsel en hun maten in ie-
der geslacht veranderd volgens
de inzichten en omstandigheden
van het volk, tot aan de regering
der rechters die door koning
Mosiah waren aaangesteld.

5 Nu is hun geldstelsel als
volgt: een senine goud, een seon
goud, een shum goud en een
limna goud.

6 Een senum zilver, een amnor
zilver, een ezrom zilver en een
onti zilver.

7 Een senum zilver was gelijk
aan een senine goud, die ieder
gelijk waren aan een maat gerst,
en ook aan een maat van alle
soorten graan.

8 Nu was het bedrag van een
seon goud tweemaal de waarde
van een senine.

9 En een shum goud was twee-
maal de waarde van een seon.

10 En een limna goud was de
waarde van alle tezamen.

11 En een amnor zilver was
evenveel als twee senum.

12 En een ezrom zilver was
evenveel als vier senum.

13 En een onti was evenveel
als alle tezamen.

11 4a Mos. 29:40–44.
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14 Dit nu is de waarde van de
kleinere munten van hun geld-
stelsel —

15 een shiblon is een halve
senum; daarom, een shiblon
voor een halve maat gerst.

16 En een shiblum is een halve
shiblon.

17 En een lea is de helft van
een shiblum.

18 Dat nu is hun waarde, vol-
gens hun geldstelsel.

19 Nu is een antion goud
gelijk aan drie shiblon.

20 Nu was het hun uitsluitend
om gewin te doen, want zij
ontvingen hun loon naar de
hoeveelheid van hun werk,
daarom hitsten zij het volk op
tot rellen en allerlei beroerin-
gen en goddeloosheid, zodat
zij meer werk zouden hebben,
zodat zij geld zouden akrijgen,
naargelang de rechtszaken die
voor hen werden gebracht;
daarom hitsten zij het volk op
tegen Alma en Amulek.
21 En deze Zeëzrom begon

Amulek te ondervragen, zeg-
gende: Wilt gi j mij enkele
vragen beantwoorden die ik u
zal stellen? Nu was Zeëzrom
iemand die zeer bedreven was
in de alisten van de duivel om
het goede te vernietigen; daar-
om zeide hij tot Amulek: Wilt
gij de vragen beantwoorden
die ik u zal stellen?

22 En Amulek zeide tot hem:
Jawel, indien het volgens de
aGeest des Heren is, die in mij
is; want ik zal niets zeggen dat

tegen de Geest des Heren is. En
Zeëzrom zeide tot hem: Zie, hier
zijn zes onti zilver, en ik geef ze
u alle indien gij het bestaan van
een opperwezen wilt loochenen.

23 Nu zeide Amulek: O, gij
akind der hel, waarom bverzoekt
gij mij? Weet gij niet dat de
rechtvaardige voor zulke ver-
zoekingen niet zwicht?

24 Gelooft gij dat er geen God
is? Ik zeg u, neen; gij weet dat er
wél een God is, maar gij bemint
dat agewin meer dan Hem.

25 En nu hebt gij voor het aan-
gezicht van God tegen mij ge-
logen. Gij hebt tot mij gezegd:
Zie, deze zes onti, die van grote
waarde zijn, zal ik u geven —
terwijl gij in uw hart van plan
waart ze mij te onthouden; en
uw enige verlangen was dat ik
de ware en levende God zou
loochenen, opdat gij aanleiding
zoudt hebben mij te vernieti-
gen. En nu, zie, voor dat grote
kwaad zult gij uw vergelding
ontvangen.

26 En Zeëzrom zeide tot hem:
Gij zegt dat er een ware en
levende God is?

27 En Amulek zeide: Jawel, er
is een ware en levende God.

28 Waarop Zeëzrom zeide: Is
er meer dan één God?

29 En hij antwoordde: Neen.
30 Nu zeide Zeëzrom verder

tot hem: Hoe weet gi j die
dingen?

31 En hij zeide: Een aengel
heeft ze mij bekendgemaakt.

32 En voorts vroeg Zeëzrom:

20a Alma 10:32.
21a Alma 10:13.
22a gs Heilige Geest.

23a Alma 5:41.
b gs Verzoeken,

verzoeking.

24a 1 Tim. 6:10;
Titus 1:11.

31a Alma 10:7–10.
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Wie is hij die komen zal? Is het
de Zoon Gods?
33 En hij zeide tot hem: Jawel.
34 En voorts zeide Zeëzrom:

Zal Hij zijn volk ain hun zonden
redden? En Amulek antwoord-
de en zeide tot hem: Ik zeg u
dat zal Hij niet doen, want het
is Hem onmogelijk zijn woord
te herroepen.
35 Daarop zeide Zeëzrom tot

het volk: Let erop dat gij deze
dingen onthoudt, want hij heeft
gezegd dat er slechts één God
is; maar toch zegt hij dat de
Zoon Gods zal komen, maar dat
Hij zijn volk niet zal redden —
alsof hij gezag heeft om God te
gebieden.

36 Nu zeide Amulek wederom
tot hem: Zie, gij hebt gelogen,
want gij zegt dat ik heb gespro-
ken alsof ik gezag had God te
gebieden, omdat ik gezegd heb
dat Hij zijn volk niet in hun
zonden zal redden.

37 En ik zeg u nogmaals dat
Hij hen niet in hun azonden kan
redden, want ik kan zijn woord
niet loochenen, en Hij heeft
gezegd dat bniets onreins het
ckoninkrijk van de hemel kan
beërven; welnu, hoe kunt gij
worden gered, tenzij gij het
koninkrijk van de hemel beërft?
Daarom kunt gij niet in uw
zonden worden gered.

38 Nu zeide Zeëzrom weder-
om tot hem: Is de Zoon Gods
waarlijk de eeuwige Vader?

39 En Amulek zeide tot hem:
Ja, Hij is waarlijk de aeeuwige
Vader van de hemel en de aar-
de, en van balle dingen die daar-
in zijn; Hij is het begin en het
einde, de eerste en de laatste;

40 en Hij komt in de awereld
om zijn volk te bverlossen; en Hij
zal de overtredingen cop Zich
nemen van hen die in zijn naam
geloven; en die zijn het die het
eeuwige leven zullen hebben,
en niemand anders zal het heil
deelachtig worden.

41 Daarom blijven de godde-
lozen alsof er ageen verlossing
was teweeggebracht, uitgezon-
derd de verbreking van de
banden des doods; want zie,
de dag komt dat ballen uit de
doden zullen opstaan en voor
God zullen staan om naar hun
werken te worden cgeoordeeld.

42 Welnu, er is een dood die
een stoffelijke dood wordt ge-
noemd; en de dood van Christus
zal de abanden van die stoffelij-
ke dood verbreken, zodat allen
uit die stoffelijke dood zullen
worden opgewekt.

43 De geest en het lichaam zul-
len opnieuw worden averenigd
in hun volmaakte gedaante;
zowel ledematen als gewrich-

34a Hel. 5:10–11.
37a 1 Kor. 6:9–10.

b 1 Ne. 15:33;
Alma 40:26;
3 Ne. 27:19.
gs Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.

c gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

39a Jes. 9:6.
b Kol. 1:16; Mos. 4:2.

40a gs Wereld.
b Rom. 11:26–27.
c Ex. 34:6–7; Jes. 53:5;

1 Joh. 2:2;
Mos. 14:5; 15:12;

LV 19:16–19.
41a Alma 12:18;

LV 88:33.
b Op. 20:12–13;

Alma 42:23.
c gs Oordeel, laatste.

42a Alma 12:16.
43a 2 Ne. 9:13;

Alma 40:23.
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ten zullen worden hersteld tot
hun eigen gestalte, namelijk
zoals wij nu op dit tijdstip zijn;
en wij zullen voor God worden
gebracht, en weten zoals wij
nu weten, en een levendige
bherinnering aan al onze cschuld
hebben.

44 Welnu, die herstelling zal
tot allen komen, zowel jong als
oud, zowel geknechten als vrij-
en, zowel man als vrouw, zowel
goddelozen als rechtvaardigen;
en er zal zelfs niet zoveel als een
haar van hun hoofd verloren
gaan; integendeel, alles zal tot
zijn volmaakte gestalte worden
ahersteld, zoals die nu is, ofwel
in het lichaam, en worden voor-
geleid en ter verantwoording
geroepen voor het gerecht van
Christus de Zoon, en God de
bVader, en de Heilige Geest, die
céén eeuwige God is, om te
worden dgeoordeeld naar hun
werken, hetzij die goed, hetzij
die kwaad zijn.

45 Welnu, zie, ik heb tot u
gesproken over de dood van
het sterfelijke lichaam, en ook
over de aopstanding van het
sterfelijke lichaam. Ik zeg u dat
dit sterfelijke lichaam wordt
bopgewekt tot een consterfelijk
lichaam, dat wil zeggen uit de
dood, ja, vanuit de eerste dood
tot het leven, zodat zij niet meer
kunnen dsterven; hun geest
verenigt zich met hun lichaam,

om nooit meer gescheiden te
worden; aldus wordt het geheel
egeestelijk en onsterfelijk, zodat
zij geen verderf meer kunnen
ervaren.

46 Toen nu Amulek deze woor-
den had beëindigd, begon het
volk zich wederom te verbazen,
en ook Zeëzrom begon te sidde-
ren. En zo eindigden de woor-
den van Amulek, ofwel, dit is
alles wat ik heb geschreven.

HOOFDSTUK 12

Alma redetwist met Zeëzrom —
De verborgenheden Gods kunnen
alleen aan de getrouwen worden
gegeven — De mensen worden ge-
oordeeld naar hun gedachten, over-
tuigingen, woorden en werken —
De goddelozen zullen de geestelijke
dood ondergaan — Dit sterfelijke
leven is een proeftijd — Het ver-
lossingsplan brengt de opstanding
teweeg en, door middel van geloof,
vergeving van zonden — Wie zich
bekeert, heeft door de eniggeboren
Zoon aanspraak op barmhartigheid.
Ongeveer 82 v.C.

Toen nu Alma zag dat de
woorden van Amulek Zeëzrom
tot zwijgen hadden gebracht,
want deze bemerkte dat Amu-
lek hem had betrapt op zijn
aleugens en bedrog om hem
te vernietigen, en zag dat hij
door het bbesef van zijn schuld

43b 2 Ne. 9:14;
Mos. 3:25;
Alma 5:18.

c gs Schuld.
44a Alma 41:12–15.

b gs God, Godheid—
God de Vader.

c 3 Ne. 11:27, 36.
gs God, Godheid.

d Op. 20:12–13.
45a Alma 40:23;

LV 88:16.
b gs Opstanding.
c gs Onsterfelijk,

onsterfelijkheid.
d Op. 21:4;

LV 63:49; 88:116.
e 1 Kor. 15:44.

12 1a Alma 11:20–38.
b gs Geweten.
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begon te sidderen, opende hij
zijn mond en begon tot hem te
spreken en de woorden van
Amulek te bevestigen en nog
meer dingen uit te leggen,
ofwel de Schriften nog verder
te ontvouwen dan Amulek had
gedaan.
2 Nu werden de woorden die

Alma tot Zeëzrom sprak door
het volk om hen heen gehoord;
want de menigte was groot, en
hij sprak als volgt:

3 Welnu, Zeëzrom, gij ziet dat
gij zijt betrapt op uw leugens
en listigheid, want gij hebt niet
alleen tegen mensen gelogen,
maar gij hebt tegen God gelo-
gen; want zie, Hij kent al uw
agedachten, en gij ziet dat uw
gedachten ons worden bekend-
gemaakt door zijn Geest;
4 en gij ziet dat wij weten dat

uw plan een zeer sluw plan was,
naar de sluwheid van de duivel,
om te liegen en dit volk te mis-
leiden om het tegen ons op te
zetten, ons te beschimpen en
ons uit te werpen —

5 nu was dat een plan van uw
ategenstander, en hij heeft zijn
macht in u uitgeoefend. Nu wil
ik dat gij bedenkt dat ik hetgeen
ik tot u zeg, tot allen zeg.
6 En zie, ik zeg tot u allen dat

dit een valstrik was van de te-
genstander, die hij heeft gelegd
om dit volk te vangen, u aan
hem te onderwerpen, u met
zijn aketenen te omsluiten en
u aan eeuwigdurende vernieti-

ging vast te ketenen volgens de
macht van zijn gevangenschap.

7 Toen nu Alma deze woorden
had gesproken, begon Zeëzrom
nog heviger te sidderen, want
hij raakte steeds meer overtuigd
van de macht Gods; en hij was
er ook van overtuigd dat Alma
en Amulek hem doorzagen,
want hij was ervan overtuigd
dat zij de gedachten en overleg-
gingen van zijn hart kenden;
want er werd hun macht gege-
ven om deze dingen volgens
de geest van profetie te kunnen
weten.

8 En Zeëzrom begon hen zorg-
vuldig te ondervragen om meer
te weten te komen over het
koninkrijk Gods. En hij zeide
tot Alma: Wat betekent hetgeen
Amulek heeft gesproken over
de opstanding der doden, dat
allen uit de doden zullen op-
staan, zowel de rechtvaardigen
als de onrechtvaardigen, en
voor God worden gebracht om
naar hun werken te worden
geoordeeld?

9 En nu begon Alma hem deze
dingen uit te leggen, zeggende:
Het wordt velen gegeven de
averborgenheden Gods te ken-
nen; niettemin wordt hun een
streng gebod opgelegd bslechts
dat gedeelte van zijn woord
mee te delen wat Hij de men-
senkinderen toekent volgens de
aandacht en ijver die zij Hem
schenken.

10 En daarom ontvangt hij die

3a Jakob 2:5;
Alma 10:17;
LV 6:16.

5a gs Duivel.

6a Alma 5:7–10.
9a Alma 26:22.

gs Verborgenheden
van God.

b Joh. 16:12;
Alma 29:8;
3 Ne. 26:8–11;
Ether 4:7.
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zijn hart averstokt, een bkleiner
deel van het woord; en hij die
zijn hart cniet verstokt, hem
wordt een groter deel van het
woord dgeschonken, totdat het
hem wordt gegeven de verbor-
genheden Gods te kennen tot-
dat hij die ten volle kent.
11 En zij die hun hart verstok-

ken, hun wordt een kleiner adeel
van het woord gegeven, totdat
zij bniets weten van zijn verbor-
genheden; en dan worden zij
gevangengenomen door de dui-
vel en door zijn wil ter vernieti-
ging afgevoerd. Dit nu wordt
er bedoeld met de cketenen
der dhel.

12 En Amulek heeft duidelijk
gesproken over de adood, en de
opwekking uit deze sterfelijk-
heid tot een toestand van onster-
felijkheid, en de voorgeleiding
voor het gerecht van God om
naar onze werken te worden
bgeoordeeld.

13 Indien dan ons hart is ver-
stokt, ja, indien wij ons hart te-
gen het woord hebben verstokt,
zodat het niet meer in ons te
vinden is, dan zal onze toestand
vreselijk zijn, want dan worden
wij veroordeeld.

14 Want onze awoorden zullen
ons veroordelen, ja, al onze
werken zullen ons veroorde-
len; wij zullen niet vlekkeloos

worden bevonden; en ook onze
gedachten zullen ons veroor-
delen; en in die vreseli jke
toestand zullen wij niet naar
onze God durven opzien; en
wij zouden het liefst willen
dat wij de rotsen en de bbergen
konden gebieden op ons te
vallen om ons voor zijn tegen-
woordigheid te cverbergen.
15 Dat kan echter niet; wij

moeten naar voren treden en
voor Hem staan in zijn heerlijk-
heid, en in zijn macht, en in zijn
kracht, majesteit en heerschap-
pij, en tot onze eeuwigdurende
aschande erkennen dat al zijn
boordelen rechtvaardig zijn; dat
Hij rechtvaardig is in al zijn
werken en dat Hij barmhartig
is jegens de mensenkinderen
en dat Hij alle macht bezit om
ieder mens te redden die in
zijn naam gelooft en vruchten
voortbrengt die aan de bekering
beantwoorden.

16 En nu zie, ik zeg u, dan
komt er een dood, ja, een tweede
adood, die een geestelijke dood
is; dan komt er een tijd dat wie
in zijn zonden sterft wat de stof-
felijke bdood betreft, ook een
geestelijke dood zal csterven; ja,
hij zal sterven met betrekking
tot de dingen der gerechtigheid.

17 Dan is de tijd daar dat hun
kwellingen zullen zijn als een

10a 2 Ne. 28:27; Ether 4:8.
b LV 93:39.
c gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

d 2 Ne. 28:30; LV 50:24.
11a Matt. 25:29.

b gs Afval.
c Joh. 8:34; 2 Ne. 28:19.

d Spr. 9:18; 2 Ne. 2:29.
gs Hel.

12a Alma 11:41–45.
b gs Oordeel, laatste.

14a Matt. 12:36;
Jakobus 3:6;
Mos. 4:29–30.

b Hosea 10:8;
2 Ne. 26:5.

c Job 34:22;
2 Ne. 12:10.

15a Mos. 3:25.
b 2 Pet. 2:9.

gs Gerechtigheid.
16a gs Dood, geestelijke.

b Alma 11:40–45.
c 1 Ne. 15:33;

Alma 40:26.
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apoel van vuur en zwavel,
waarvan de vlam voor eeuwig
en altijd opstijgt; en dan is de
tijd daar dat zij geketend zullen
worden aan een eeuwigduren-
de vernietiging, volgens de
macht en gevangenschap van
Satan, daar hij hen volgens zijn
wil heeft onderworpen.

18 Dan, zeg ik u, zullen zij zijn
alsof er ageen verlossing was
teweeggebracht; want volgens
de gerechtigheid Gods kunnen
zij niet worden verlost; en zij
kunnen niet bsterven, daar er
geen verderf meer is.

19 Nu geschiedde het, toen
Alma een eind aan deze woor-
den had gemaakt, dat het volk
zich nog meer begon te verbazen;

20 er was echter een zekere
Antionah, die een hoofdregeer-
der onder hen was, die naar
voren trad en tot hem zeide:
Wat betekent dit wat gij hebt
gezegd, dat de mens zal op-
staan uit de doden en worden
veranderd van adeze sterfelijke
in een onsterfelijke staat, dat de
ziel nimmer kan sterven?

21 Wat betekent het schriftge-
deelte waarin staat dat God ten
oosten van de hof van aEden
bcherubs met een vlammend
zwaard stelde, opdat onze eer-
ste ouders niet zouden ingaan
en nemen van de vrucht van de
boom des levens en voor eeuwig

leven? En zo zien wij dat er geen
enkele mogelijkheid was dat zij
voor eeuwig zouden leven.

22 Nu zeide Alma tot hem:
Dat is het wat ik juist wilde uit-
leggen. Nu zien wij dat Adam
aviel door te nemen van de
verboden bvrucht, volgens het
woord Gods; en zo zien wij dat
door zijn val het gehele mens-
dom een cverloren en gevallen
volk werd.

23 En nu, zie, ik zeg u dat
indien Adam op dat tijdstip
van de vrucht van de boom des
levens had kunnen anemen, er
geen dood zou zijn geweest, en
het woord ledig zou zijn ge-
weest, waardoor God tot een
leugenaar zou zijn gemaakt,
want Hij had gezegd: bIndien gij
eet, zult gij voorzeker sterven.

24 En wij zien dat de adood
over het mensdom komt, ja, de
dood waarover Amulek heeft
gesproken, die de stoffelijke
dood is; niettemin werd de
bmens een tijdspanne toegestaan
waarin hij zich kon bekeren; zo
werd dit leven een proefstaat,
een tijd om zich cvoor te berei-
den om God te ontmoeten, een
tijd om zich voor te bereiden op
die eindeloze staat waarover wij
hebben gesproken, die volgt op
de opstanding der doden.

25 Welnu, zonder het aver-
lossingsplan, dat vanaf de

17a Op. 19:20; 21:8;
Mos. 3:27.

18a Alma 11:41.
b Op. 21:4; Alma 11:45;

LV 63:49.
20a gs Onsterfelijk,

onsterfelijkheid.
21a gs Eden.

b Gen. 3:24; Alma 42:2;
Moz. 4:31.
gs Cherubs.

22a gs Val van Adam
en Eva.

b Gen. 3:6;
2 Ne. 2:15–19;
Mos. 3:26.

c Mos. 16:4–5.
23a Alma 42:2–9.

b Gen. 2:17.
24a gs Dood, lichamelijke.

b 2 Ne. 2:21;
Moz. 5:8–12.

c Alma 34:32–35.
25a gs Verlossingsplan.
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grondlegging der wereld was
beraamd, had er geen bopstan-
ding der doden kunnen zijn;
maar er was wél een verlos-
singsplan beraamd, dat de
opstanding der doden, waar-
over gesproken is, teweeg zal
brengen.
26 En nu, zie, indien onze

eerste ouders hadden kunnen
heengaan en nemen van de
aboom des levens, dan zouden
zij voor eeuwig ellendig zijn
geweest door gebrek aan een
voorbereidende staat; en zo zou
het bverlossingsplan zijn verij-
deld en het woord Gods zou
ledig zijn geweest, zonder
enige uitwerking.

27 Maar zie, zo was het niet;
want er werd abeschikt dat de
mensen moeten sterven; en na
de dood moeten zij bgeoordeeld
worden, ja, in datzelfde oordeel
waarover wij gesproken heb-
ben, dat het einde is.
28 En nadat God had beschikt

dat deze dingen over de mensen
zouden komen, zie, toen zag
Hij dat het raadzaam was dat
de mensen zouden weten aan-
gaande de dingen die Hij voor
hen had beschikt;

29 daarom zond Hij aengelen
om met hen te spreken, die de
mensen van zijn heerlijkheid
lieten aanschouwen.

30 En vanaf die tijd begonnen
zij zijn naam aan te roepen;
daarom asprak God met de men-
sen en maakte Hij hun het bver-
lossingsplan bekend, dat sedert
de cgrondlegging der wereld
was bereid; en Hij maakte hun
dat bekend volgens hun geloof
en bekering en hun heilige
werken.

31 Daarom gaf Hij de mensen
ageboden, daar zij eerst de beer-
ste geboden met betrekking tot
het stoffelijke hadden overtre-
den en als goden waren gewor-
den, doordat zij het onderscheid
ckenden tussen goed en kwaad,
en zichzelf in een toestand had-
den gebracht om te dhandelen,
ofwel in een toestand waren
gebracht om te handelen naar
hun eigen wil en welbehagen,
hetzi j om goed, hetzi j om
kwaad te doen —

32 daarom gaf God hun gebo-
den, na hun het verlossingsplan
te hebben abekendgemaakt,
opdat zij geen kwaad zouden
doen, waarvoor de straf de
tweede bdood was, die een
eeuwigdurende dood was met
betrekking tot de dingen der
gerechtigheid; want op dezul-
ken kon het verlossingsplan
geen uitwerking hebben, daar
volgens de allesovertreffende
goedheid Gods de werken der

25b 2 Ne. 2:8;
Alma 7:12; 42:23.

26a Gen. 2:9; 1 Ne. 15:36;
Alma 32:40.

b Alma 34:8–16;
42:6–28;
Moz. 6:59–62.

27a Job 7:1; Hebr. 9:27;
LV 42:48.

b gs Oordeel, laatste.
29a Mro. 7:25, 31;

LV 29:42.
30a Moz. 5:4–5; 6:51.

b gs Verlossingsplan.
c Mos. 18:13;

Alma 13:3, 5, 7–8.
31a gs Geboden van

God.

b Gen. 2:16–17;
2 Ne. 2:18–19.

c Gen. 3:22–23;
Moz. 4:11.

d 2 Ne. 2:16.
gs Keuzevrijheid.

32a Moz. 5:4–9.
b gs Dood, geestelijke.
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cgerechtigheid niet vernietigd
konden worden.
33 God riep de mensen echter

op in de naam van zijn Zoon —
omdat dit het beraamde verlos-
singsplan was — zeggende:
Indien gij u bekeert en uw hart
niet verstokt, dan zal Ik barm-
hartig jegens u zijn door middel
van mijn eniggeboren Zoon;

34 daarom zal eenieder die
zich bekeert en zijn hart niet
verstokt, aanspraak hebben op
abarmhartigheid door middel
van mijn eniggeboren Zoon, tot
bvergeving van zijn zonden; en
dezen zullen ingaan tot mijn
crust.
35 En zie, Ik zweer in mijn

verbolgenheid, dat eenieder die
zijn hart wél verstokt en onge-
rechtigheid bedrijft, niet zal
ingaan tot mijn rust.

36 En nu, mijn broeders, zie,
ik zeg u dat indien gij uw hart
verstokt, gij niet zult ingaan tot
de rust des Heren; daarom tergt
uw ongerechtigheid Hem, zo-
dat Hij zijn verbolgenheid op u
neerzendt zoals bij de eerste
aterging, ja, naar zijn woord
zowel bij de laatste terging als
bij de eerste, tot de eeuwigdu-
rende bvernietiging van uw ziel;
daarom, naar zijn woord, zowel
wat de laatste dood als de eerste
betreft.

37 En nu, mijn broeders, omdat
wij deze dingen weten, en ze
waar zijn, laten wij ons dan

bekeren en ons hart niet ver-
stokken om de Heer, onze God,
niet te atergen waardoor wij
zi jn verbolgenheid op ons
neerhalen met betrekking tot
deze, zijn tweede geboden
die Hij ons heeft gegeven; maar
laten wij ingaan tot de brust
Gods, die volgens zijn woord
is bereid.

HOOFDSTUK 13

Mannen worden als hogepriester
geroepen wegens hun buitengewo-
ne geloof en goede werken — Zij
moeten het volk de geboden leren
— Zij worden geheiligd en gaan
in tot de rust des Heren door
rechtvaardigheid — Melchizedek
was één van hen — Engelen ver-
kondigen de blijde boodschap door
het gehele land — Zij zullen de
werkelijke komst van Christus
openbaren. Ongeveer 82 v.C.

En voorts, mijn broeders, wil ik
uw aandacht vestigen op de
tijd dat de Here God zijn kinde-
ren deze geboden heeft gege-
ven; en ik wil dat gij bedenkt
dat de Here God priesters heeft
ageordend naar zijn heilige
orde, hetgeen naar de orde van
zijn Zoon was, om het volk
deze dingen te leren.

2 En die priesters werden ge-
ordend naar de aorde van zijn
Zoon, op een bwijze waardoor
de mensen konden weten hoe

32c Mos. 15:27;
Alma 34:15–16; 42:15.

34a gs Barmhartig,
barmhartigheid.

b gs Vergeving van
zonden.

c gs Rust, rusten.
36a Jakob 1:7–8;

Alma 42:6, 9, 14.
b gs Verdoemenis.

37a 1 Ne. 17:30;
Jakob 1:8;

Hel. 7:18.
b Alma 13:6–9.

13 1a Abr. 2:9, 11.
2a LV 107:2–4.

b Alma 13:16.
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zij naar zijn Zoon moesten uit-
zien voor verlossing.
3 En dit is de wijze waarop

zij werden geordend: zij waren
sedert de agrondlegging der
wereld wegens hun buitenge-
wone geloof en goede werken,
bgeroepen en cvoorbereid, vol-
gens de dvoorkennis Gods; in
de eerste plaats werd het hun
vrijgelaten om het goede of het
kwade te ekiezen; omdat zij het
goede hebben gekozen en bui-
tengewoon groot fgeloof oefen-
den, zijn zij ggeroepen met een
heilige roeping, ja, met die hei-
lige roeping die met en volgens
een voorbereidende verlossing
voor dezulken was bereid.

4 En aldus zijn zij ageroepen tot
deze heilige roeping wegens
hun geloof, terwijl anderen
verkozen de Geest Gods te ver-
werpen wegens de verstoktheid
van hun hart en de verblind-
heid van hun verstand, hoewel
zij , indien dat niet zo was
geweest, een even groot bvoor-
recht hadden kunnen genieten
als hun broeders.

5 Of kortom, aanvankelijk wa-
ren zij agelijk aan hun broeders;
zo was deze heilige roeping
vanaf de grondlegging der
wereld bereid voor hen die hun
hart niet zouden verstokken,
welke in en door de verzoening

was van de eniggeboren Zoon,
die was bereid —

6 en aldus zijn zij met deze
heilige roeping geroepen en
geordend tot het hoge priester-
schap van de heilige orde Gods
om de mensenkinderen zijn
geboden te leren, opdat ook zij
tot zijn arust zouden ingaan —
7 en dit hoge priesterschap is

naar de orde van zijn Zoon,
welke orde sedert de grondleg-
ging der wereld heeft bestaan;
of met andere woorden, het
is azonder begin van dagen of
einde van jaren, en is bereid
van eeuwigheid tot alle eeuwig-
heid, volgens bzijn voorkennis
van alle dingen —

8 nu zijn zij op deze wijze age-
ordend: zij zijn met een heilige
roeping geroepen en met een
heilige verordening geordend
en nemen het hoge priester-
schap der heilige orde op zich,
welke roeping en verordening
en welk hoge priesterschap
zonder begin of einde is —

9 aldus worden zij ahogepries-
ters voor eeuwig, naar de orde
van de Zoon, de Eniggeborene
des Vaders, die zonder begin
van dagen of einde van jaren is,
die vol bgenade, billijkheid en
waarheid is. En zo is het. Amen.

10 Welnu, zoals ik heb gezegd
aangaande de heilige orde,

3a Alma 12:25, 30.
gs Voorsterfelijk
leven.

b LV 127:2.
gs Verkiezing;
Voorsterfelijke
ordening.

c LV 138:55–56.
d LV 38:2.

e gs Keuzevrijheid.
f gs Geloof, geloven.
g gs Priesterschap;

Roepen, roeping,
door God geroepen.

4a Ether 12:10.
b 1 Ne. 17:32–35.

5a 2 Ne. 26:28.
6a Alma 12:37; 16:17.

gs Rust, rusten.
7a Hebr. 7:3.

b gs God, Godheid.
8a LV 84:33–42.

gs Melchizedeks
priesterschap.

9a gs Hogepriester.
b 2 Ne. 2:6.

gs Genade.
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ofwel dit ahoge priesterschap,
er waren velen die geordend
werden en hogepriester van
God werden; en het was wegens
hun buitengewone geloof en
bbekering en hun rechtvaardig-
heid voor het aangezicht van
God, omdat zij verkozen zich
te bekeren en gerechtigheid te
bewerkstelligen liever dan ver-
loren te gaan;
11 daarom zijn zij naar deze

heilige orde geroepen, en zijn
zij ageheiligd en zijn hun bkle-
deren witgewassen door het
bloed des Lams.

12 Welnu, nadat zij door de
aHeilige Geest waren bgeheiligd
en hun klederen waren witge-
maakt, zodat zij crein en vlekke-
loos waren voor het aangezicht
van God, konden zij de dzonde
niet anders dan met eafschuw
aanschouwen; en velen waren
er, buitengewoon velen, die rein
werden gemaakt en tot de rust
des Heren, hun God, ingingen.

13 En nu, mijn broeders, wil ik
dat gij u voor het aangezicht van
God verootmoedigt en avruch-
ten voortbrengt die aan de
bekering beantwoorden, opdat
ook gij tot die rust zult ingaan.
14 Ja, verootmoedigt u zoals

het volk in de dagen van
aMelchizedek, die ook hoge-
priester was naar diezelfde

orde waarover ik heb gespro-
ken, die ook voor eeuwig het
hoge priesterschap op zich nam.

15 En het was diezelfde Mel-
chizedek aan wie aAbraham
btiende betaalde; ja, zelfs onze
vader Abraham betaalde tiende,
ofwel een tiende deel van alles
wat hij bezat.

16 Nu werden deze averorde-
ningen om deze reden gegeven,
opdat de mensen daardoor
zouden uitzien naar de Zoon
Gods — daar het een bzinne-
beeld van zijn orde is, ofwel het
is zijn orde — en wel opdat
zij naar Hem zouden uitzien
voor vergeving van hun zon-
den, opdat zij tot de rust van
hun Heer konden ingaan.

17 Nu was deze Melchizedek
koning over het land Salem; en
zijn volk was sterk toegenomen
in ongerechtigheid en gruwel;
ja, zij waren allen afgedwaald;
zij waren vol van allerlei god-
deloosheid;

18 maar Melchizedek, die een
krachtig geloof had geoefend
en het ambt van het hoge pries-
terschap naar de aheilige orde
Gods had ontvangen, predikte
bekering tot zijn volk. En zie,
zij bekeerden zich; en Melchi-
zedek stichtte in zijn dagen
vrede in het land; daarom werd
hij de vredevorst genoemd,

10a LV 84:18–22.
b gs Bekeren (zich),

bekering.
11a Moz. 6:59–60.

b 1 Ne. 12:10;
Alma 5:21–27;
3 Ne. 27:19–20.

12a gs Heilige Geest.
b Rom. 8:1–9.

gs Heiliging.
c gs Zuiver, zuiverheid.
d Mos. 5:2;

Alma 19:33.
e Spr. 8:13;

Alma 37:29.
13a Luc. 3:8.
14a LV 84:14.

bjs, Gen. 14:25–40.

gs Melchizedek.
15a gs Abraham.

b Gen. 14:18–20;
Mal. 3:8–10.
gs Tiende.

16a gs Verordeningen.
b gs Symboliek.

18a gs Melchizedeks
priesterschap.
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want hij was koning van Salem;
en hij regeerde onder zijn vader.
19 Nu waren er avelen vóór

hem, en ook waren er velen na
hem, maar bniet één was groter;
daarom hebben zij meer in
het bijzonder van hem melding
gemaakt.

20 Nu behoef ik hierover niet
verder uit te weiden; wat ik heb
gezegd is voldoende. Zie, de
aSchriften liggen vóór u; indien
gij ze bverdraait, zal het tot uw
eigen vernietiging zijn.
21 En nu geschiedde het, toen

Alma deze woorden tot hen
had gesproken, dat hij zijn hand
naar hen uitstrekte en met een
krachtige stem riep, zeggende:
Dit is de tijd om u te abekeren,
want de dag des heils nadert;
22 Ja, en de stem des Heren

verkondigt het bij amonde van
engelen aan alle natiën; ja, Hij
verkondigt het opdat zij blijde
tijdingen van grote vreugde
zullen hebben; ja, en Hij laat
deze blijde tijdingen klinken
onder al zijn volk, ja, zelfs onder
hen die alom over het oppervlak
der aarde zijn verstrooid; zo-
doende zijn zij tot ons gekomen.
2 3 E n z i j w o r d e n o n s i n

aduidelijke bewoordingen be-
kendgemaakt, opdat wij zullen
begrijpen, zodat wij niet kun-
nen dwalen; en wel omdat wij
bzwervers zijn in een vreemd
land; zo zijn wij dus hoogst

begunstigd, want ons worden
deze blijde tijdingen verkon-
digd in alle delen van onze
wijngaard.

24 Want zie, in deze tijd ver-
kondigen aengelen het aan velen
in ons land; en wel met de
bedoeling het hart der mensen-
kinderen erop voor te bereiden
zijn woord te ontvangen ten
tijde van zijn komst in zijn
heerlijkheid.

25 En nu wachten wi j er
slechts op het vreugdevolle be-
richt van zijn komst bij monde
van engelen aan ons te horen
verkondigen; want de tijd komt,
hoe vlug aweten wij niet. God
geve dat het in mijn tijd zal zijn;
maar of het nu vroeg of laat is,
ik zal mij erover verblijden.

26 En het zal aan arechtvaardi-
ge en heilige mannen worden
bekendgemaakt bij monde van
engelen tegen de tijd van zijn
komst, opdat de woorden van
onze vaderen zullen worden
vervuld, volgens hetgeen zij
over Hem hebben gesproken,
hetgeen volgens de geest van
profetie was die in hen was.

27 En nu, mi jn broeders ,
awens ik uit het diepst van mijn
hart, ja, met grote bezorgdheid,
ja, zelfs met pijn, dat gij naar
mijn woorden luistert en uw
zonden afwerpt en de dag van
uw bekering niet uitstelt;

28 maar dat gij u voor het

19a Hel. 8:18;
LV 84:6–16;
107:40–55.

b LV 107:1–4.
20a gs Schriften,

Schriftuur.
b 2 Pet. 3:16;

Alma 41:1.
21a gs Bekeren (zich),

bekering.
22a Alma 10:20.
23a 2 Ne. 25:7–8;

31:3; 32:7;
Jakob 4:13;

Ether 12:39.
b Jakob 7:26.

24a Alma 10:10; 39:19.
25a 1 Ne. 10:4; 3 Ne. 1:13.
26a Amos 3:7;

Luc. 2:8–11.
27a Mos. 28:3.
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aangezicht des Heren veroot-
moedigt en zijn heilige naam
a a n r o e p t e n v o o r t d u r e n d
awaakt en bidt dat gij niet zult
worden bverzocht boven het-
geen gij kunt verdragen, en
aldus door de Heilige Geest
zult worden geleid, en ootmoe-
dig wordt, czachtmoedig, onder-
worpen, geduldig, vol liefde en
lankmoedigheid;
29 amet geloof in de Heer; met

de hoop dat gij het eeuwige
leven zult ontvangen; met de
bliefde voor God altijd in uw
hart, opdat gij ten laatsten dage
zult worden verhoogd en zult
ingaan tot zijn crust.
30 En moge de Heer u beke-

ring schenken, opdat gij zijn
verbolgenheid niet over u heen
brengt, opdat gij niet door de
ketenen der ahel wordt gebon-
den, opdat gij niet de tweede
bdood ondergaat.

31 En Alma sprak nog veel
meer woorden tot het volk, die
niet in dit boek geschreven staan.

HOOFDSTUK 14

Alma en Amulek worden gevan-
gengezet en geslagen — De gelo-
vigen en hun heilige Schriften
worden door vuur verbrand —
Deze martelaren worden door de
Heer in heerlijkheid ontvangen —
De gevangenismuren scheuren
doormidden en storten ineen —

Alma en Amulek worden bevrijd
en hun vervolgers gedood. Onge-
veer 82–81 v.C.

En het geschiedde, nadat hij
was opgehouden met spreken
tot het volk, dat velen van hen
zijn woorden geloofden en be-
gonnen zich te bekeren en de
aSchriften te onderzoeken.
2 Maar het merendeel van hen

wilde Alma en Amulek vernieti-
gen, want zij waren vertoornd
op Alma wegens de aonom-
wondenheid van zijn woorden
tot Zeëzrom; en zij zeiden ook
dat Amulek tegen hen had bge-
logen en hun wet en ook hun
wetgeleerden en rechters had
beschimpt.

3 En zij waren ook vertoornd
op Alma en Amulek; en omdat
die zo onomwonden tegen hun
goddeloosheid hadden getuigd,
trachtten zij hen heimelijk uit
de weg te ruimen.

4 Het geschiedde echter dat zij
het niet deden; maar zij grepen
hen en bonden hen met sterke
touwen en brachten hen voor
de opperrechter van het land.

5 En het volk trok uit en ge-
tuigde tegen hen — dat zij de
wet, en hun wetgeleerden en
de rechters van het land hadden
beschimpt, en ook alle mensen
die in het land waren; en ook
hadden zij verklaard dat er
maar één God was en dat Hij
zijn Zoon onder het volk zou

28a gs Gebed; Waken,
wachters.

b 1 Kor. 10:13.
c gs Geduld;

Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.

29a Alma 7:24.
b LV 20:31; 76:116.

gs Naastenliefde.
c LV 84:24.

30a gs Hel;
Verdoemenis.

b gs Dood, geestelijke.
14 1a 2 Kon. 22:8–13.

gs Schriften,
Schriftuur.

2a Alma 12:3–7.
b Alma 10:27.



Alma 14:6–12 306

zenden, maar dat die hen niet
zou redden; en vele dergelijke
dingen getuigde het volk tegen
Alma en Amulek. Nu vond dit
plaats ten overstaan van de
opperrechter van het land.
6 E n h e t g e s c h i e d d e d a t

Zeëzrom verbaasd was over de
woorden die gesproken waren;
en hij wist ook van de verblind-
heid van verstand die hij onder
het volk had teweeggebracht
door zijn leugenachtige woor-
den; en zijn ziel begon aver-
scheurd te worden door een
bbesef van zijn eigen schuld; ja,
hij begon omsloten te worden
door de pijnen der hel.
7 En het geschiedde dat hij het

volk begon toe te roepen, zeg-
gende: Zie, ik ben aschuldig en
deze mannen zijn vlekkeloos
voor het aangezicht van God.
En van die tijd af begon hij
hen te verdedigen; maar zij
beschimpten hem, zeggende:
Zijt ook gij van de duivel beze-
ten? En zij bespuwden hem en
bwierpen hem uit hun midden,
en tevens allen die geloofden
in de woorden die Alma en
Amulek hadden gesproken; en
zij wierpen hen uit en zonden
mannen om stenen naar hen te
werpen.
8 En zij dreven hun vrouwen

en kinderen bijeen; en allen die
het woord Gods geloofden, of
wie men had geleerd erin te
geloven, lieten zij in het vuur

werpen; en zij haalden ook hun
kronieken tevoorschijn, die de
heilige Schriften bevatten, en
wierpen ook die in het vuur,
opdat zij zouden worden ver-
brand en door vuur vernietigd.

9 En het geschiedde dat zij
Alma en Amulek grepen en hen
naar de plaats der martelaren
voerden, opdat zij de vernieti-
ging zouden aanschouwen van
hen die door het vuur werden
verteerd.

10 En toen Amulek de pijnen
zag van de vrouwen en kinde-
ren die in het vuur werden ver-
teerd, werd ook hij gepijnigd; en
hij zeide tot Alma: Hoe kunnen
wij dit vreselijke schouwspel
aanzien? Laten wij daarom onze
handen uitstrekken en de amacht
Gods, die in ons is, aanwenden
en hen uit de vlammen redden.

11 Maar Alma zeide tot hem:
De Geest dringt er bij mij op
aan dat ik mijn hand niet moet
uitstrekken; want zie, de Heer
neemt hen in aheerlijkheid tot
Zich op; en Hij laat toe dat zij dit
doen — ofwel dat het volk hun
dit aandoet — volgens de ver-
stoktheid van hun hart, opdat
de boordelen die Hij in zijn ver-
bolgenheid over hen zal uitspre-
ken, rechtvaardig zullen zijn; en
het cbloed der donschuldigen zal
staan als een getuigenis tegen
hen, ja, en hen ten laatsten dage
met kracht aanklagen.

12 Nu zeide Amulek tot Alma:

6a Alma 15:5.
b gs Geweten.

7a Alma 11:21–37.
b Alma 15:1.

10a Alma 8:30–31.

11a gs Heerlijkheid.
b Ps. 37:8–13;

Alma 60:13;
LV 103:3.
gs Gerechtigheid.

c gs Martelaar,
martelaarschap.

d Mos. 17:10.
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Zie, misschien zullen zij ons
eveneens verbranden.
13 En Alma zeide: Het zij naar

de wil des Heren. Maar zie, ons
werk is nog niet voltooid; daar-
om verbranden zij ons niet.

14 Nu geschiedde het, toen de
lichamen waren verteerd van
hen die in het vuur waren ge-
worpen — en ook de kronieken
die samen met hen erin waren
geworpen — dat de opperrech-
ter van het land voor Alma en
Amulek kwam staan, terwijl zij
gebonden waren; en hij sloeg
hen op de wang met zijn hand
en zeide tot hen: Zult gij, na
hetgeen gij hebt gezien, weder-
om tot dit volk prediken dat zij
in een apoel van vuur en zwavel
zullen worden geworpen?

15 Zie, gij bemerkt dat gij niet
de macht hadt om hen die in
het vuur waren geworpen, te
redden; evenmin heeft God hen
gered omdat zij van uw geloof
waren. En de rechter sloeg
hen nogmaals op de wang en
vroeg: Wat hebt gij voor uzelf
te zeggen?

16 Nu was deze rechter naar
de orde en het geloof van
aNehor, die Gideon had gedood.
17 En het geschiedde dat Alma

en Amulek hem geen antwoord
gaven; en hij sloeg hen weder-
om, en leverde hen over aan de
gerechtsdienaren om in de ge-
vangenis te worden geworpen.

18 En toen zij drie dagen in de
gevangenis hadden gezeten,
kwamen er vele awetgeleerden
en rechters en priesters en lera-

ren, die de belijdenis van Nehor
aanhingen; en zij kwamen in de
gevangenis om hen te spreken,
en zij ondervroegen hen over
vele uitlatingen; maar zij gaven
hun geen antwoord.

19 En het geschiedde dat de
rechter voor hen stond en zeide:
Waarom geeft gij geen ant-
woord op de vragen van deze
mensen? Weet gij niet dat ik de
macht heb om u aan de vlam-
men over te leveren? En hij
gebood hun te spreken; maar
zij gaven geen antwoord.

20 En het geschiedde dat zij
vertrokken en huns weegs gin-
gen, maar de volgende dag
terugkeerden; en ook de rech-
ter sloeg hen wederom op de
wang. En velen traden eveneens
naar voren en sloegen hen,
zeggende: Zult gij wederom
opstaan en dit volk oordelen en
onze wet veroordelen? Indien gij
zulke grote macht hebt, waarom
abevrijdt gij uzelf dan niet?
21 En vele dergelijke dingen

zeiden zij tot hen, terwijl zij
hun tanden tegen hen knarsten
en hen bespuwden, zeggende:
Hoe zullen wij eruitzien wan-
neer wij verdoemd zijn?

22 En vele dergelijke dingen ja,
allerlei dergelijke dingen zeiden
zij tot hen; en aldus bespotten
zij hen vele dagen lang. En zij
onthielden hun voedsel, opdat
zij honger zouden lijden, en
water, opdat zij dorst zouden
lijden; en zij ontnamen hun ook
hun klederen, zodat zij naakt
waren; en aldus werden zij met

14a Alma 12:17.
16a Alma 1:7–15.

18a Alma 10:14; 11:20.
20a Matt. 27:39–43.
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sterke touwen gebonden en in
de gevangenis opgesloten.
23 En het geschiedde, nadat zij

vele dagen aldus hadden gele-
den — en het was op de twaalf-
de dag van de tiende maand in
het tiende jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi — dat de opperrechter
over het land Ammonihah en
velen van hun leraren en hun
wetgeleerden zich in de gevan-
genis begaven waar Alma en
Amulek met touwen gebonden
waren.

24 En de opperrechter stond
voor hen en sloeg hen wederom
en zeide tot hen: Indien gij
de macht Gods hebt, bevrijdt
uzelf dan van deze banden, en
dan zullen wij geloven dat de
Heer dit volk zal vernietigen
volgens uw woorden.

25 En het geschiedde dat zij
allen naar voren traden en hen
sloegen, onder het uitspreken
van dezelfde woorden, tot zelfs
de laatste toe; en toen de laatste
tot hen had gesproken, rustte
de amacht Gods op Alma en
Amulek, en zij richtten zich op
en stonden op hun voeten.

26 En Alma riep, zeggende:
Hoe lang moeten wij dit grote
alijden ondergaan, o Heer? O
Heer, geef ons kracht naar ons
geloof, dat in Christus is, ja, tot
bevrijding. En zij verbraken de
touwen waarmee zij gebonden
waren; en toen de mensen dat
zagen, begonnen zij weg te
vluchten, omdat zij door de

vrees voor vernietiging werden
bevangen.

27 En het geschiedde dat hun
vrees zo groot was, dat zij ter
aarde vielen en de buitendeur
van de agevangenis niet bereik-
ten; en de aarde beefde hevig,
en de muren van de gevangenis
scheurden doormidden, zodat
zij instortten; en de opperrechter
en de wetgeleerden en de pries-
ters en de leraren, die Alma en
Amulek hadden geslagen, wer-
den door de instorting gedood.

28 En Alma en Amulek kwa-
men uit de gevangenis tevoor-
schijn, en zij waren ongedeerd,
want de Heer had hun kracht
geschonken volgens hun geloof,
dat in Christus was. En ter-
stond kwamen zij tevoorschijn
uit de gevangenis; en zij waren
van hun banden abevrijd; en
de gevangenis was ingestort,
en iedere ziel binnen de muren
ervan, op Alma en Amulek na,
was gedood; en zij trokken
terstond de stad in.

29 Daar nu het volk een groot
rumoer had gehoord, snelden zij
in menigten toe om de oorzaak
ervan te vernemen; en toen zij
Alma en Amulek tevoorschijn
zagen komen uit de gevange-
nis — en de muren daarvan
waren ingestort — werden zij
door grote vrees bevangen,
en zij vluchtten weg uit de
tegenwoordigheid van Alma
en Amulek, gelijk een geit met
haar jongen voor twee leeuwen
wegvlucht; en aldus vluchtten

25a Alma 8:31.
26a Jakobus 5:10–11;

Mos. 17:10–20;

LV 121:7–8.
27a Hand. 16:26;

Ether 12:13.

28a Jakob 4:6;
3 Ne. 28:19–22.
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zij weg uit de tegenwoordigheid
van Alma en Amulek.

HOOFDSTUK 15

Alma en Amulek gaan naar Sidom
en vestigen er een kerk — Alma
geneest Zeëzrom, die tot de kerk
toetreedt — Velen worden gedoopt
en de kerk floreert — Alma en
Amulek gaan naar Zarahemla.
Ongeveer 81 v.C.

En het geschiedde dat Alma en
Amulek werd geboden uit die
stad te vertrekken; en zij ver-
trokken en gingen naar het
land Sidom; en zie, daar troffen
zij alle mensen aan die uit het
land aAmmonihah waren ver-
trokken, die waren buitgewor-
pen en gestenigd omdat zij in de
woorden van Alma geloofden.

2 En zij vertelden hun alles
wat hun avrouwen en kinderen
was overkomen, en ook aan-
gaande henzelf en hun bkracht
tot bevrijding.
3 En ook Zeëzrom lag ziek

in Sidom met een brandende
koorts, die werd veroorzaakt
door de grote beproevingen van
zijn gemoed wegens zijn agod-
deloosheid, want hij dacht dat
Alma en Amulek niet meer
leefden; en hij dacht dat zij
waren gedood ten gevolge van
zijn ongerechtigheid. En deze
grote zonde, en zijn vele ande-
re zonden, verscheurden zijn
gemoed, totdat het buitenge-
woon gekweld werd, zonder

enige verlichting; daarom be-
gon een brandende hitte hem te
verzengen.

4 Toen hij nu hoorde dat Alma
en Amulek in het land Sidom
waren, begon hij moed te vatten;
en hij zond hun onmiddellijk
een boodschap met het verzoek
bij hem te komen.

5 En het geschiedde dat zij
onmiddellijk gingen, gehoor ge-
vend aan de boodschap die hij
hun had gezonden; en zij gingen
het huis binnen naar Zeëzrom;
en zij vonden hem op zijn bed,
ziek, zo goed als uitgeput we-
gens een brandende koorts; en
ook zijn gemoed was buitenge-
woon gekweld wegens zijn on-
gerechtigheden; en toen hij hen
zag, strekte hij zijn hand uit en
smeekte hen hem te genezen.

6 En het geschiedde dat Alma
hem bij de hand nam en tot hem
zeide: aGelooft gij in de macht
van Christus om te redden?

7 En hij antwoordde en zeide:
Ja, ik geloof alle woorden die
gij hebt geleerd.

8 En Alma zeide: Indien gij
gelooft in de verlossing door
Christus, kunt gij agenezen
worden.

9 En hij zeide: Ja, ik geloof
volgens uw woorden.

10 En toen riep Alma de Heer
aan, zeggende: O Heer, onze
God, wees barmhartig jegens
deze man en a genees hem
volgens zijn geloof, dat in
Christus is.

11 En toen Alma die woorden

15 1a Alma 16:2–3, 9, 11.
b Alma 14:7.

2a Alma 14:8–14.

b Alma 14:28.
3a Alma 14:6–7.
6a Marc. 9:23.

8a gs Genezen,
genezingen.

10a Marc. 2:1–12.
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had gezegd, asprong Zeëzrom
overeind en begon te lopen; en
dit werd gedaan tot grote ver-
bazing van al het volk; en deze
mare verbreidde zich door het
gehele land Sidom.

12 En Alma doopte Zeëzrom
tot de Heer; en vanaf die tijd be-
gon hij tot het volk te prediken.

13 En Alma vestigde een kerk
in het land Sidom en wijdde
priesters en leraren in het land
om allen te dopen tot de Heer
die het verlangen hadden zich
te laten dopen.

14 En het geschiedde dat zij
met velen waren, want zi j
stroomden toe uit het gehele
gewest van Sidom en lieten
zich dopen.

15 Maar wat de mensen be-
treft die in het land Ammonihah
waren, die bleven nog steeds
een verstokt en halsstarrig volk;
en zij bekeerden zich niet van
hun zonden en schreven alle
macht van Alma en Amulek toe
aan de duivel; want zij hingen
de belijdenis van aNehor aan
en geloofden niet in bekering
van hun zonden.

16 En het geschiedde dat Alma
en Amulek, nadat Amulek al
zijn goud en zilver, en zijn
waardevolle zaken, die in het
land Ammonihah waren, ter
wille van het woord Gods had
aachtergelaten, en hij bverstoten
was door hen die eens zijn
vrienden waren geweest, en

tevens door zijn vader en zijn
verwanten;

17 welnu, nadat Alma de kerk
in Sidom had gevestigd en een
grote abeteugeling had gezien,
ja, had bemerkt dat het volk
was beteugeld in de hoogmoed
van hun hart, en dat zij zich
voor het aangezicht van God
begonnen te bverootmoedigen,
en in hun heiligdommen begon-
nen bijeen te komen om God
voor het altaar te caanbidden,
en voortdurend dwaakten en
baden, opdat zij van Satan en
van de edood en van vernieti-
ging bevrijd zouden worden —

18 welnu, zoals ik heb gezegd,
nadat Alma dit alles had gezien,
nam hij Amulek mee naar het
land Zarahemla, en bracht hem
naar zijn eigen huis; en hij stond
hem bij in zijn beproevingen, en
maakte hem sterk in de Heer.

19 En aldus eindigde het tiende
jaar van de regering der rechters
over het volk van Nephi.

HOOFDSTUK 16

De Lamanieten vernietigen het
volk van Ammonihah — Zoram
voert de Nephieten aan tot zege
over de Lamanieten — Alma en
Amulek en vele anderen prediken
het woord — Zij verkondigen dat
Christus na zijn opstanding aan
de Nephieten zal verschijnen. On-
geveer 81–77 v.C.

11a Hand. 3:1–11.
15a Alma 1:2–15.
16a Luc. 14:33;

Alma 10:4.
b gs Vervolgen,

vervolging.
17a Alma 16:21.

b gs Nederig,
nederigheid,
vernederen.

c gs Aanbidden,
aanbidding.

d gs Gebed; Waken,
wachters.

e gs Dood, geestelijke.
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En het geschiedde in het elfde
jaar van de regering der rech-
ters over het volk van Nephi,
op de vijfde dag van de tweede
maand, nadat er veel vrede
in het land Zarahemla had ge-
heerst en er een aantal jaren
geen oorlogen of twisten waren
geweest, namelijk tot de vijfde
dag van de tweede maand in
het elfde jaar, dat er in het
gehele land een oorlogskreet
werd gehoord.
2 Want zie, de legers der Lama-

nieten waren vanaf de kant van
de wildernis de grensstreken
van het land binnengevallen,
ja, in de stad aAmmonihah, en
zij begonnen het volk te doden
en de stad te verwoesten.

3 En nu geschiedde het, voor-
dat de Nephieten een voldoende
groot leger op de been konden
brengen om hen uit het land te
verdrijven, dat zij de mensen die
in de stad Ammonihah waren,
hadden avernietigd, en ook
een aantal uit de grensstreken
van Noach, en anderen gevan-
kelijk hadden weggevoerd de
wildernis in.

4 Nu geschiedde het dat de
Nephieten degenen wilden te-
rughalen die gevankelijk waren
weggevoerd de wildernis in.

5 Daarom ging hij die was
aangesteld als opperbevelheb-
ber van de legers der Nephieten
(en zijn naam was Zoram, en hij
had twee zonen, Lehi en Aha)
— ja, Zoram en zijn twee zonen,
die wisten dat Alma de hoge-
priester over de kerk was en

hadden gehoord dat hij de
geest van profetie bezat, daar-
om gingen zij naar hem toe en
verlangden van hem te weten
waarheen de Heer hen in de
wildernis wilde laten gaan op
zoek naar hun broeders die
door de Lamanieten waren ge-
vangengenomen.

6 En het geschiedde dat Alma
anavraag deed bij de Heer aan-
gaande deze aangelegenheid.
En Alma keerde terug en zeide
tot hen: Zie, de Lamanieten
zullen de Sidon oversteken in
de zuidelijke wildernis, ver
voorbij de grensstreken van het
land Manti. En zie, daar zult gij
hen tegemoet treden, ten oosten
van de Sidon, en daar zal de
Heer uw broeders die door de
Lamanieten zijn gevangenge-
nomen, aan u overgeven.

7 En het geschiedde dat Zoram
en zijn zonen de Sidon oversta-
ken, met hun legers, en ver
voorbij de grenzen van Manti
de zuidelijke wildernis, die ten
oosten van de Sidon lag, in
marcheerden.

8 En zij overvielen de legers
der Lamanieten, en de Lama-
nieten werden verstrooid en de
wildernis in gedreven; en zij
namen hun broeders die door
de Lamanieten waren gevan-
gengenomen mee en geen en-
kele ziel van hen die waren
gevangengenomen, was verlo-
ren gegaan. En zij werden door
hun broeders teruggebracht om
hun eigen landerijen te bezitten.

9 En aldus eindigde het elfde

16 2a Alma 15:1, 15–16. 3a Alma 9:18. 6a Alma 43:23–24.
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jaar der rechters; de Lamanieten
waren uit het land verdreven en
het volk van Ammonihah was
avernietigd; ja, iedere levende
ziel der Ammonihahieten was
bvernietigd, en ook hun grote
stad, die God volgens hen niet
kon vernietigen wegens haar
grootheid.
10 Doch zie, in aéén dag werd

ze woest achtergelaten; en de
lijken werden verscheurd door
de honden en de wilde dieren
van de wildernis.
11 Niettemin werden hun dode

lichamen na vele dagen op
het oppervlak der aarde opge-
hoopt en ze werden met een
dunne laag aarde bedekt. En
nu was de stank daarvan zo
kwalijk, dat het volk er vele
jaren lang niet heenging om het
land Ammonihah te bezitten.
En het werd de Woestenij der
Nehoren genoemd, want zij
die waren gedood, hadden de
belijdenis van aNehor aange-
hangen; en hun landerijen ble-
ven woest liggen.
12 En de Lamanieten trokken

niet weer op om oorlog tegen
de Nephieten te voeren tot het
veertiende jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi. En aldus had het volk
van Nephi drie jaar lang blij-
vende vrede in het gehele land.

13 En Alma en Amulek gingen
uit en predikten het volk beke-
ring in hun atempels en in hun

heiligdommen, en ook in hun
bsynagogen, die op de wijze
der Joden waren gebouwd.

14 En aan zovelen als er naar
hun woorden wilden luisteren,
deelden zij voortdurend het
woord Gods mee, zonder enig
aaanzien des persoons.
15 En aldus gingen Alma en

Amulek uit — en ook vele an-
deren die voor het werk waren
gekozen — om het woord in
het gehele land te prediken. En
de vestiging van de kerk werd
algemeen overal in het land, in
het gehele gewest, onder het
gehele volk der Nephieten.

16 En er was ageen ongelijk-
heid onder hen; de Heer stortte
zijn Geest uit over het gehele
oppervlak van het land om het
gemoed der mensenkinderen
voor te bereiden, ofwel om hun
bhart erop voor te bereiden het
woord te ontvangen dat onder
hen zou worden geleerd ten
tijde van zijn komst —

17 opdat zij niet tegen het
woord verstokt zouden zijn,
opdat zij niet ongelovig zouden
zijn en voortgaan tot vernieti-
ging, maar dat zij het woord
zouden ontvangen met vreug-
de, en als een atak op de ware
bwijnstok worden geënt, opdat
zij zouden ingaan tot de crust
des Heren, hun God.

18 Nu predikten deze apries-
ters die onder het volk uitgingen
tegen alle leugen en bbedrog en

9a Alma 8:16; 9:18–24;
Mrm. 6:15–22.

b Alma 25:1–2.
10a Alma 9:4.
11a Alma 1:15; 24:28–30.
13a 2 Ne. 5:16.

b Alma 21:4–6, 20.
14a Alma 1:30.
16a Mos. 18:19–29;

4 Ne. 1:3.
b gs Gebroken hart.

17a Jakob 5:24.

b gs Wijngaard des
Heren.

c Alma 12:37; 13:10–13.
18a Alma 15:13.

b gs Misleiden,
misleiding.



313 Alma 16:19–17:2
cafgunst en strijd en kwaadwil-
ligheid en beschimping en dief-
stal, roof, plundering, moord,
het bedrijven van overspel, en
allerlei wellust, en zij riepen
dat deze zaken niet behoorden
te bestaan —
19 en zij verkondigden dingen

die binnenkort moesten komen;
ja, zij verkondigden de akomst
van de Zoon Gods, zijn lijden
en dood, en ook de opstanding
der doden.

20 En velen onder het volk
deden navraag naar de plaats
waar de Zoon Gods zou komen;
en hun werd geleerd dat Hij ana
zijn opstanding aan hen zou
bverschijnen; en dat vernam
het volk met grote vreugde en
blijdschap.
21 En nu, nadat de kerk in het

gehele land was gevestigd —
nadat de aoverwinning op de
duivel was behaald en het
woord Gods in zijn zuiverheid
in het gehele land was gepre-
dikt, en de Heer zijn zegeningen
op het volk had uitgestort —
eindigde aldus het veertiende
jaar van de regering der rechters
over het volk van Nephi.

Een verslag van de zonen
van Mosiah, die ter wille van
het woord Gods afstand deden
van hun rechten op het konink-
rijk en optrokken naar het land
Nephi om tot de Lamanieten te
prediken; hun lijden en bevrij-

ding — volgens de kroniek
van Alma.

Dit beslaat de hoofdstukken
17 tot en met 27.

HOOFDSTUK 17

De zonen van Mosiah bezitten de
geest van profetie en van openba-
ring — Ieder van hen gaat zijns
weegs om het woord aan de Lama-
nieten te verkondigen — Ammon
gaat naar het land Ismaël en wordt
dienstknecht van koning Lamoni
— Ammon redt de kudden van de
koning en doodt diens vijanden bij
het water van Sebus. De verzen
1–3, ongeveer 77 v.C.; vers 4, on-
geveer 91–77 v.C.; en de verzen
5–39, ongeveer 91 v.C.

En zie, nu geschiedde het,
terwijl Alma vanuit het land
Gideon zuidwaarts naar het
land Manti reisde, dat hij tot
zijn verwondering de azonen
van Mosiah btegenkwam, die
op weg waren naar het land
Zarahemla.

2 Nu waren die zonen van
Mosiah bij Alma geweest toen
de engel voor het aeerst aan hem
verscheen; daarom was Alma
buitengewoon verheugd zijn
broeders te zien; en wat nog
meer tot zijn vreugde bijdroeg:
het waren nog steeds zijn broe-
ders in de Heer; ja, en zij waren
sterk geworden in de kennis
der waarheid, want het waren
mannen met een zuiver begrip

18c gs Afgunst.
19a gs Jezus Christus—

Profetieën over de
geboorte en dood

van Jezus Christus.
20a 1 Ne. 12:4–6.

b 2 Ne. 26:9;
3 Ne. 11:7–14.

21a Alma 15:17.
17 1a Mos. 27:34.

b Alma 27:16.
2a Mos. 27:11–17.
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en zij hadden de Schriften
zorgvuldig bonderzocht om het
woord Gods te leren kennen.

3 Maar dat was niet alles; zij
hadden zich overgegeven aan
veel gebed en aan avasten;
daarom hadden zij de geest van
profetie en de geest van open-
baring, en wanneer zij bleerden,
leerden zij met kracht en met
gezag van God.
4 En zij hadden het woord

Gods veertien jaar lang onder
de Lamanieten geleerd, en met
groot asucces hadden zij velen
tot de kennis der waarheid bge-
bracht; ja, door de kracht van
hun woorden waren velen voor
het altaar Gods gebracht om
zijn naam aan te roepen en hun
zonden voor Hem te cbelijden.

5 Dit nu zijn de omstandighe-
den die zich aan hen voordeden
op hun reizen, want zij hadden
grote ellende gekend; zij hadden
veel geleden, zowel lichamelijk
als geestelijk, zoals honger,
dorst en vermoeidheid, en ook
veel akwelling in de geest.
6 Dit nu waren hun reizen,

nadat zij, in het eerste jaar der
rechters, aafscheid hadden ge-
nomen van hun vader Mosiah;
nadat zij het koninkrijk hadden
bgeweigerd dat hun vader hun
wilde schenken, hetgeen ook
de zin van het volk was;
7 niettemin vertrokken zij uit

het land Zarahemla en namen
hun zwaarden en hun speren
en hun bogen en hun pijlen en
hun slingers mee; en dat deden
zij om zich van voedsel te
kunnen voorzien zolang zij in
de wildernis waren.

8 En aldus trokken zij de
wildernis in met hen die zij had-
den uitgekozen, om op te gaan
naar het land Nephi om het
woord Gods tot de Lamanieten
te prediken.

9 En het geschiedde dat zij
vele dagen in de wildernis reis-
den; en zij vastten veel en
abaden veel dat de Heer hun
een deel van zijn Geest zou ver-
lenen om hen te vergezellen en
bij hen te blijven, opdat zij een
bwerktuig in de handen Gods
zouden zijn om, zo mogelijk,
hun broeders, de Lamanieten,
tot de kennis der waarheid te
brengen, tot de kennis van de
verdorvenheid van de coverle-
veringen van hun vaderen, die
niet juist waren.

10 En het geschiedde dat
de Heer hen met zijn aGeest
b bezocht en tot hen zeide:
cWeest vertroost. En zij waren
vertroost.

11 En de Heer zeide ook tot
hen: Gaat uit onder de Lamanie-
ten, uw broeders, en vestigt mijn
woord; nochtans moet gij in
lankmoedigheid ageduldig zijn

2b gs Schriften,
Schriftuur.

3a gs Gebed; Vasten.
b gs Leraar, leren—

Onderwijzen met
de Geest.

4a Alma 29:14.
b gs Zendingswerk.

c gs Belijden, belijdenis.
5a Alma 8:10.
6a Mos. 28:1, 5–9.

b Mos. 29:3.
9a Alma 25:17.

gs Gebed.
b Mos. 23:10;

Alma 26:3.

c Alma 3:10–12.
10a gs Heilige Geest.

b LV 5:16.
c Alma 26:27.

11a Alma 20:29.
gs Geduld.
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onder benauwingen, opdat gij
hun in Mij een goed voorbeeld
zult tonen, en Ik zal u tot een
werktuig in mijn handen ma-
ken tot behoud van vele zielen.
12 En het geschiedde dat het

hart van de zonen van Mosiah,
en ook van hen die bij hen
waren, moed vatte om zich
onder de Lamanieten te bege-
ven en hun het woord Gods te
verkondigen.

13 En het geschiedde, toen
zij de grens van het land der
Lamanieten hadden bereikt, dat
zij auiteengingen en ieder zijns
weegs ging, vertrouwend in de
Heer dat zij elkaar wederom
zouden ontmoeten aan het
eind van hun boogst; want zij
veronderstelden dat het werk
dat zij op zich hadden geno-
men, groot was.
14 En het was inderdaad

groot, want zij hadden het op
zich genomen het woord Gods
te prediken tot een awild en
verstokt en woest volk; een
volk dat zich erin verlustigde
Nephieten af te slachten en hen
te beroven en te plunderen; en
hun hart was gezet op rijkdom-
men, ofwel op goud en zilver en
edelstenen; maar zij trachtten
deze zaken te verkrijgen door te
moorden en te plunderen, zodat
zij er niet voor hoefden te ar-
beiden met hun eigen handen.
15 Aldus was het een zeer

vadsig volk, van wie er velen
afgoden aanbaden, en de aver-

vloeking Gods was op hen
gevallen wegens de boverleve-
ringen van hun vaderen; toch
werden de beloften des Heren
hun aangeboden op voorwaar-
de van bekering.

16 Om die areden dus hadden
de zonen van Mosiah het werk
ondernomen: dat zij hen mis-
schien tot bekering konden
brengen, dat zij hen misschien
tot de kennis van het verlos-
singsplan konden brengen.

17 Welnu, zij gingen uiteen en
begaven zich onder hen, iedere
man voor zich, volgens het
woord en de macht Gods die
hem waren gegeven.

18 Nu was Ammon hun leider,
of liever gezegd, hij diende
hen, en hij verliet hen na hen te
hebben agezegend volgens hun
verschillende opdrachten en
hun het woord Gods te hebben
meegedeeld, ofwel hen voor
zijn vertrek te hebben gediend;
en aldus ging ieder op zijn eigen
reis door het gehele land.

19 En Ammon ging naar het
land Ismaël , het land dat
naar de zonen van aIsmaël was
genoemd, die eveneens Lama-
nieten waren geworden.

20 En zodra Ammon het land
Ismaël betrad, grepen de La-
manieten hem en bonden hem
vast, volgens hun gewoonte alle
Nephieten die hun in handen
vielen vast te binden en voor
de koning te brengen; en aldus
werd het aan het welbehagen

13a Alma 21:1.
b Matt. 9:37.

14a Mos. 10:12.
15a Alma 3:6–19;

3 Ne. 2:15–16.
b Alma 9:16–24;

18:5.
16a Mos. 28:1–3.

18a gs Zegen, zegenen,
zegening.

19a 1 Ne. 7:4–6.
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van de koning overgelaten om
hen te doden, of hen in knecht-
schap te houden, of hen in de
gevangenis te werpen, of hen
uit zijn land te werpen, naar
zijn wil en welbehagen.
21 En aldus werd Ammon

voor de koning gebracht, die
over het land Ismaël regeerde;
en zijn naam was Lamoni; en
hij was een afstammeling van
Ismaël.

22 En de koning vroeg Ammon
of het zijn verlangen was te
wonen onder de Lamanieten,
ofwel onder zijn volk.

23 En Ammon zeide tot hem:
Jawel, ik verlang een tijdlang
onder dit volk te wonen; ja, en
misschien wel tot op de dag dat
ik sterf.

24 En het geschiedde dat
koning Lamoni zeer ingenomen
was met Ammon en zijn banden
liet losmaken; en hij wilde dat
Ammon één van zijn dochters
tot vrouw zou nemen.

25 Maar Ammon zeide tot
hem: Neen, maar ik zal uw
dienstknecht zijn. Derhalve
werd Ammon een dienstknecht
van koning Lamoni. En het
geschiedde dat hij bij andere
dienstknechten werd gezet om
de kudden van Lamoni te
hoeden, volgens het gebruik
der Lamanieten.

26 En nadat hij drie dagen
in dienst van de koning was
geweest, toen hij bij de Lamani-
tische dienstknechten was die
met hun kudden uitgingen naar
de drenkplaats, die het water
van Sebus werd genoemd —
en alle Lamanieten drijven hun

kudden daarheen, zodat ze
water zullen hebben —

27 welnu, toen Ammon en de
dienstknechten van de koning
hun kudden naar die drenk-
plaats dreven, zie, daar ston-
den enige Lamanieten die hun
kudden hadden gedrenkt en zij
dreven de kudden van Ammon
en de dienstknechten van de
koning uiteen, en zij dreven ze
uiteen, zodat ze in vele richtin-
gen vluchtten.

28 Nu begonnen de dienst-
knechten van de koning te mor-
ren, zeggende: Nu zal de koning
ons doden, zoals hij onze broe-
ders heeft gedood, omdat hun
kudden door de slechtheid van
deze mannen uiteengedreven
waren. En zij begonnen hevig te
wenen, zeggende: Zie, onze kud-
den zijn reeds uiteengedreven.

29 Nu weenden zij uit vrees
te worden gedood. Toen nu
Ammon dat zag, zwol zijn hart
in hem op van vreugde; want,
zeide hij, ik zal mijn macht
tonen aan dezen, mijn mede-
dienstknechten, ofwel de macht
die in mij is, door deze kudden
voor de koning terug te bren-
gen, zodat ik het hart van dezen,
mijn mededienstknechten, kan
winnen en hen ertoe kan bren-
gen in mijn woorden te geloven.

30 En dit nu waren de gedach-
ten van Ammon toen hij de
benauwdheid zag van hen die
hij zijn broeders noemde.

31 En het geschiedde dat hij
hen met zijn woorden overhaal-
de, zeggende: Mijn broeders,
weest welgemoed en laten wij
op zoek gaan naar de kudden,
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en wij zullen ze tezamen bren-
gen en terugvoeren naar de
drenkplaats; en aldus zullen wij
de kudden voor de koning be-
waren en zal hij ons niet doden.
32 En het geschiedde dat zij

op zoek gingen naar de kud-
den, en zij volgden Ammon, en
zij spoedden zich met grote
haast voort en sneden de kud-
den van de koning de pas af, en
zij brachten ze wederom bijeen
bij de drenkplaats.

33 En wederom stonden die
mannen gereed om hun kudden
uiteen te drijven; maar Ammon
zeide tot zijn broeders: Om-
ringt de kudden, zodat zij niet
vluchten; en ik ga de strijd
aanbinden met die mannen, die
onze kudden uiteendrijven.

34 Welnu, zij deden zoals Am-
mon hun gebood, en hij ging
heen en stond gereed om de
strijd aan te binden met hen die
bij het water van Sebus stonden;
en hun aantal was niet gering.

35 Daarom vreesden zij Am-
mon niet, want zij veronderstel-
den dat één van hun mannen
hem naar hun believen kon
doden, want zij wisten niet dat
de Heer Mosiah had beloofd
zijn zonen uit hun handen te
abevrijden; noch wisten zij iets
van de Heer af; daarom verlus-
tigden zij zich in de vernieti-
ging van hun broeders; en om
die reden stonden zij gereed
om de kudden van de koning
uiteen te drijven.
36 Maar aAmmon trad naar

voren en begon met zijn slinger

stenen naar hen te werpen; ja,
met grote kracht slingerde hij
stenen te midden van hen; en
aldus doodde hij benigen van
hen, zodat zij zich begonnen
te verbazen over zijn kracht;
niettemin waren zij vertoornd
wegens de gedoden onder hun
broeders, en zij waren vastbe-
sloten dat hij moest sterven;
omdat zij hem echter niet ckon-
den raken met hun stenen,
kwamen zij met knuppels op
hem af om hem te doden.

37 Maar zie, iedere man die
zijn knuppel ophief om Ammon
te slaan, sloeg hij de armen af
met zijn zwaard; want hij weer-
stond hun slagen door op hun
armen te slaan met de scherpte
van zijn zwaard, zodat zij zich
begonnen te verbazen en voor
hem begonnen te vluchten; ja,
en hun aantal was niet gering;
en hij joeg hen op de vlucht
door de kracht van zijn arm.

38 Nu waren zes van hen door
de slinger gevallen, maar met
zijn zwaard doodde hij niemand
behalve hun leider; en hij sloeg
zovele armen af als er tegen
hem werden opgeheven, en het
waren er niet weinig.

39 En toen hij hen ver weg had
gedreven, keerde hij terug, en zij
drenkten hun kudden en brach-
ten hen terug naar de weide
van de koning, en vervolgens
begaven zij zich naar de koning
met de armen die door het
zwaard van Ammon waren af-
geslagen van hen die hem naar
het leven hadden gestaan; en

35a Mos. 28:7;
Alma 19:22–23.

36a Ether 12:15.
b Alma 18:16.

c Alma 18:3.
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zij werden bij de koning bin-
nengebracht als getuigenis van
hetgeen zij hadden gedaan.

HOOFDSTUK 18

Koning Lamoni denkt dat Ammon
de Grote Geest is — Ammon leert
de koning aangaande de schepping,
aangaande Gods handelwijze met
de mensen, en aangaande de verlos-
sing die door middel van Christus
komt — Lamoni gelooft en valt als
dood ter aarde. Ongeveer 90 v.C.

En het geschiedde dat koning
Lamoni zijn dienstknechten
naar voren liet treden en getui-
gen van alles wat zij aangaande
deze zaak hadden gezien.
2 En toen zij allen hadden ge-

tuigd van hetgeen zij hadden
gezien en hij vernomen had van
de getrouwheid van Ammon in
het bewaren van zijn kudden,
en ook van zijn grote kracht bij
het strijden tegen hen die hem
naar het leven hadden gestaan,
was hij buitengewoon verbaasd
en zeide: Voorzeker is deze
meer dan een mens. Zie, is deze
niet de Grote Geest die zulke
grote bestraffingen over dit
volk doet komen wegens zijn
moorden?

3 En zij antwoordden de ko-
ning en zeiden: Of hij de Grote
Geest is of een mens weten wij
niet; maar dit weten wij wel:
dat hij door de vijanden van
de koning aniet kan worden
gedood; evenmin kunnen zij de
kudden van de koning uiteen-

drijven wanneer hij bij ons is,
dankzij zijn bedrevenheid en
grote macht; daarom weten
wij dat hij een vriend van de
koning is. En nu, o koning,
geloven wij niet dat een mens
zulk een grote macht heeft,
want wij weten dat hij niet
kan worden gedood.

4 En nu, toen de koning deze
woorden had gehoord, zeide
hij tot hen: Nu weet ik dat het
de Grote Geest is; en hij is op
dit tijdstip neergedaald om uw
leven te bewaren, opdat ik u niet
zou adoden zoals ik uw broe-
ders heb gedood. Welnu, dit is
de Grote Geest over wie onze
vaderen hebben gesproken.

5 Nu was dit de overlevering
van Lamoni, die hij van zijn
vader had ontvangen, dat er
een aGrote Geest bestond. Of-
schoon zij in een Grote Geest
geloofden, veronderstelden zij
dat alles wat zij deden goed
was; niettemin begon Lamoni
buitengewoon te vrezen, uit
vrees dat hij er verkeerd aan
had gedaan zijn dienstknech-
ten te doden;

6 want hij had velen van hen
gedood, omdat hun broeders
hun kudden bij de drenkplaats
hadden uiteengedreven; en
daarom, omdat zij hun kudden
uiteen hadden laten drijven,
waren zij gedood.

7 Nu was het de gewoonte
van deze Lamanieten om zich
bij de wateren van Sebus op te
stellen om de kudden van het
volk uiteen te drijven, opdat zij

18 3a Alma 17:34–38.
4a Alma 17:28–31.

5a Alma 19:25–27.
gs God, Godheid.
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daardoor vele van de uiteenge-
dreven dieren naar hun eigen
land konden drijven, want
dat was een wijze van roven
onder hen.
8 En het geschiedde dat ko-

ning Lamoni navraag deed bij
zijn dienstknechten, zeggende:
Waar is deze man die zulke
grote kracht bezit?

9 En zij zeiden tot hem: Zie, hij
voedert uw paarden. Nu had
de koning, nog voor de tijd van
het drenken van de kudden,
zijn dienstknechten geboden
zijn paarden en wagens gereed
te maken en hem naar het land
Nephi te begeleiden, want er
werd een groot feest gegeven
in het land Nephi door de vader
van Lamoni, die koning was
over het gehele land.

10 Toen nu koning Lamoni
hoorde dat Ammon zijn paar-
den en zijn wagens gereed-
maakte, was hi j nog meer
verbaasd over de getrouwheid
van Ammon, zeggende: Voor-
zeker is er onder al mijn dienst-
k n e c h t e n n i e t é é n d i e z o
getrouw is geweest als deze
man, want hij is erop bedacht
al mijn geboden uit te voeren.

11 Nu weet ik zeker dat dit de
Grote Geest is, en ik zou hem
willen vragen bij mij te komen,
maar ik durf het niet.

12 En het geschiedde, toen Am-
mon de paarden en de wagens
voor de koning en zijn dienst-
knechten had gereedgemaakt,
dat hij naar de koning toe ging,
en hij zag dat de gelaatsuitdruk-

king van de koning was veran-
derd; daarom wilde hij zich
uit zijn tegenwoordigheid te-
rugtrekken.

13 En één van de dienstknech-
ten van de koning zeide tot hem:
Rabbanah, hetgeen vertaald wil
zeggen: machtige of grote ko-
ning, daar zij hun koningen als
machtig beschouwden; en daar-
om zeide hij tot hem: Rabbanah,
de koning verlangt dat gij blijft.

14 Daarom wendde Ammon
zich tot de koning en zeide tot
hem: Wat wilt gij dat ik voor u
doe, o koning? En de koning gaf
hem, volgens hun tijdrekening,
een uur lang geen antwoord,
want hij wist niet wat hij tot hem
moest zeggen.

15 En het geschiedde dat Am-
mon wederom tot hem zeide:
Wat verlangt gij van mij? Maar
de koning gaf hem geen ant-
woord.

16 En het geschiedde dat Am-
mon, omdat hij met de Geest
Gods was vervuld, de agedach-
ten van de koning doorzag. En
hij zeide tot hem: Komt het
doordat gij hebt gehoord dat ik
uw dienstknechten en uw kud-
den heb verdedigd, en zeven
van hun broeders met de slinger
en met het zwaard heb gedood,
en anderen de arm heb afge-
houwen om uw kudden en uw
dienstknechten te verdedigen;
zie, is het dat wat uw verwon-
dering opwekt?

17 Ik zeg u, hoe komt het dat
uw verwondering zo groot is?
Zie, ik ben een mens, en ik ben

16a Alma 12:3.
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uw dienstknecht; daarom, alles
wat gij verlangt dat goed is, dat
zal ik doen.
18 Toen nu de koning deze

woorden had gehoord, verwon-
derde hij zich opnieuw, want hij
zag dat Ammon zijn gedachten
kon aonderscheiden; maar niet-
temin deed koning Lamoni zijn
mond open en zeide tot hem:
Wie zijt gij? Zijt gij die Grote
Geest die alle dingen bweet?

19 Ammon antwoordde en
zeide tot hem: Die ben ik niet.

20 En de koning zeide: Hoe
kent gij de gedachten van mijn
hart? Gij moogt vrijmoedig
spreken en mij aangaande die
dingen vertellen, en mij even-
eens vertel len door welke
kracht gij mijn broeders, die
mijn kudden hebben uiteenge-
dreven, hebt gedood en de arm
hebt afgehouwen —

2 1 e n n u , i n d i e n g i j m i j
aangaande die dingen wilt ver-
tellen, zal ik u alles geven wat
gij maar verlangt; en zo nodig
zal ik u met mijn legers be-
schermen; maar ik weet dat gij
machtiger zijt dan zij allen;
niettemin, wat gij ook van mij
verlangt, ik zal het u geven.

22 Nu zeide Ammon, die
scherpzinnig was, maar zonder
boos opzet, tot Lamoni: Zult gij
naar mijn woorden luisteren
indien ik u vertel door welke
kracht ik deze dingen doe? En
dat is hetgeen ik van u verlang.

23 En de koning antwoordde
hem en zeide: Jawel, ik zal al

uw woorden geloven. En aldus
werd hij met vernuft gevangen.

24 En Ammon begon avrijmoe-
dig tot hem te spreken en zeide
tot hem: Gelooft gij dat er een
God bestaat?

25 En hij antwoordde en zeide
tot hem: Ik weet niet wat dat
betekent.

26 En toen zeide Ammon:
Gelooft gij dat er een Grote
Geest bestaat?

27 En hij zeide: Jawel.
28 En Ammon zeide: Dat is

God. En voorts zeide Ammon
tot hem: Gelooft gij dat die
Grote Geest, die God is, alle
dingen heeft geschapen die in
de hemel en op de aarde zijn?

29 En hij zeide: Jawel, ik ge-
loof dat Hij alle dingen heeft
geschapen die op de aarde zijn;
maar de hemelen ken ik niet.

30 En Ammon zeide tot hem:
De hemelen is een plaats waar
God woont, en al zijn heilige
engelen.

31 En koning Lamoni zeide: Is
het boven de aarde?

32 En Ammon zeide: Jawel, en
Hij ziet op alle mensenkinderen
neer; en Hij kent alle agedachten
en overleggingen van het hart,
want door zijn hand zijn zij
allen geschapen vanaf het begin.

33 En koning Lamoni zeide: Ik
geloof al deze dingen die gij
hebt gesproken. Zijt gij door
God gezonden?

34 Ammon zeide tot hem: Ik
ben een mens; en de amens is in
het begin geschapen naar het

18a gs Onderscheid,
gave van.

b gs God, Godheid.

24a Alma 38:12.
32a Amos 4:13;

3 Ne. 28:6;

LV 6:16.
34a Mos. 7:27;

Ether 3:13–16.
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beeld Gods, en ik ben door zijn
Heilige Geest geroepen om deze
dingen te bleren aan dit volk,
opdat zij tot de kennis zullen
worden gebracht van hetgeen
juist en waar is;

35 en een deel van die aGeest
woont in mij, hetgeen mij bken-
nis geeft, en ook kracht volgens
mijn geloof en verlangens die
in God zijn.

36 Toen nu Ammon deze
woorden had gesproken, begon
hij bij de schepping der wereld,
en ook de schepping van Adam,
en vertelde hem alle dingen
over de val van de mens, en hij
averklaarde en sprak uitvoerig
over de kronieken en de heilige
bSchriften van het volk, die uit
de mond der cprofeten waren
gekomen, tot het tijdstip waarop
hun vader Lehi Jeruzalem had
verlaten, en legde ze hem voor.
37 En ook verhaalde hij hun —

want het was aan de koning
en zijn dienstknechten — alle
reizen van hun vaderen in
de wildernis, en al hun lijden
door honger en dorst, en hun
gezwoeg enzovoort.

38 En hij verhaalde hun ook
de opstandigheid van Laman
en Lemuël, en de zonen van
Ismaël, ja, hij vertelde hun over
al hun opstandigheid; en hij
legde hun al de kronieken en
Schriften uit vanaf het tijdstip
waarop Lehi Jeruzalem had
verlaten tot op de huidige tijd.

39 Maar dat is niet alles; want
hij legde hun het averlossings-
plan uit, dat vanaf de grond-
legging der wereld was bereid;
en hij maakte hun ook bekend
met de komst van Christus, en
alle werken des Heren maakte
hij hun bekend.

40 En het geschiedde, nadat
hij al deze dingen had gezegd
en ze de koning had uitgelegd,
dat de koning al zijn woorden
geloofde.

41 En hij begon de Heer aan te
roepen, zeggende: O Heer, wees
barmhartig; wees jegens mij en
mijn volk barmhartig volgens
de grote abarmhartigheid die
Gij het volk van Nephi hebt
bewezen.

42 En nu, toen hij dat had
gezegd, viel hij ter aarde neer
alsof hij dood was.

43 En het geschiedde dat zijn
dienstknechten hem opnamen
en hem naar zijn vrouw brach-
ten, en hem op een bed legden;
en twee dagen en twee nachten
lang lag hij alsof hij dood was;
en zijn vrouw en zijn zonen en
zijn dochters treurden over hem,
naar de wijze der Lamanieten,
hevig weeklagend over zijn
heengaan.

HOOFDSTUK 19

Lamoni ontvangt het licht van het
eeuwige leven en ziet de Verlosser

34b gs Leraar, leren—
Onderwijzen met
de Geest.

35a gs Inspiratie,
inspireren.

b gs Kennis.
36a Mos. 1:4;

Alma 22:12; 37:9.
b gs Schriften,

Schriftuur.

c Hand. 3:18–21.
39a gs Verlossingsplan.
41a gs Barmhartig,

barmhartigheid.



Alma 19:1–10 322

— Zijn huisgezin geraakt in ver-
voering, en velen zien engelen —
Ammon wordt op wonderbaarlijke
wijze bewaard — Hij doopt velen
en vestigt een kerk onder hen.
Ongeveer 90 v.C.

En het geschiedde, na twee da-
gen en twee nachten, dat zij op
het punt stonden zijn lichaam
op te nemen en het in een
graf te leggen, dat zij hadden
gemaakt voor het begraven van
hun doden.
2 Nu was de roem van Ammon

de koningin ter ore gekomen,
daarom liet zij hem weten dat
het haar verlangen was dat hij
bij haar zou komen.

3 En het geschiedde dat Am-
mon deed zoals hem geboden
werd en hij ging naar de konin-
gin en vroeg wat zij wilde dat
hij deed.

4 En zij zeide tot hem: De
dienstknechten van mijn man
hebben mij bekendgemaakt dat
gij een aprofeet zijt van een
heilig God, en dat gij de macht
bezit om vele machtige werken
te verrichten in zijn naam;

5 daarom, indien dat zo is, zou
ik willen dat gij naar binnen
gaat om naar mijn man te kijken,
want hij heeft twee dagen en
twee nachten lang op zijn bed
gelegen; en sommigen zeggen
dat hij niet dood is, terwijl an-
deren zeggen dat hij wél dood
is en dat hij riekt, en dat hij in
het graf moet worden gelegd;
maar wat mij betreft, volgens
mij riekt hij niet.

6 Welnu, dat was wat Ammon
verlangde, want hij wist dat ko-
ning Lamoni onder de invloed
van de kracht Gods verkeerde;
hij wist dat de donkere asluier
van ongeloof van zijn geest
werd afgeworpen, en dat het
blicht dat zijn geest verlichtte,
dat het licht van de heerlijkheid
Gods was, hetgeen een won-
derbaar licht van zijn goedheid
was — ja, dat licht had zijn ziel
vervuld met zulke grote vreug-
de, dat de wolk van duisternis
verdreven was en het licht van
het eeuwige leven in zijn ziel
was ontstoken; ja, hij wist dat
dat zijn natuurlijke lichaam had
overweldigd, en dat hij in God
was weggevoerd —

7 hetgeen daarom de koningin
van hem verlangde, was ook
zijn enige verlangen. Daarom
ging hij naar binnen om naar
de koning te kijken, zoals de
koningin van hem had ver-
langd; en hij zag de koning en
hij wist dat hij niet dood was.

8 En hij zeide tot de koningin:
Hij is niet dood, maar hij slaapt
in God en morgen staat hij we-
derom op; begraaf hem dus niet.

9 En Ammon zeide tot haar:
Gelooft gij dat? En zij zeide tot
hem: Ik heb geen getuigenis
gehad behalve uw woord en het
woord van onze dienstknech-
ten; niettemin geloof ik dat het
zal zijn zoals gij hebt gezegd.

10 En Ammon zeide tot haar:
Gezegend zijt gij wegens uw
buitengewoon grote geloof; ik
zeg u, vrouw, zulk een groot

19 4a gs Profeet.
6a 2 Kor. 4:3–4.

gs Sluier.
b gs Licht, licht van

Christus.
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ageloof heeft zich onder al
het volk der Nephieten niet
voorgedaan.
11 En het geschiedde dat zij

aan het bed van haar man
waakte vanaf dat tijdstip tot op
het tijdstip de volgende dag dat
hij op zou staan, zoals Ammon
had gesteld.

12 En het geschiedde dat hij
volgens de woorden van Am-
mon opstond; en bij het opstaan
strekte hij zijn hand uit naar de
vrouw en zeide: Gezegend zij de
naam Gods, en gezegend zijt gij.

13 Want zie, zo zeker als gij
leeft, heb ik mijn Verlosser ge-
zien; en Hij zal komen en uit
een avrouw worden bgeboren,
en Hij zal alle mensen verlossen
die in zijn naam geloven. Toen
hij nu die woorden had gezegd,
zwol zijn hart in hem, en van
vreugde zonk hij wederom
neer; en ook de koningin zonk
neer, overstelpt door de Geest.

14 Toen nu Ammon zag dat de
Geest des Heren volgens zijn
agebeden werd uitgestort op de
Lamanieten, zijn broeders, die
de oorzaak waren geweest van
zoveel rouw onder de Nephie-
ten, ofwel onder al het volk
Gods, wegens hun ongerech-
tigheden en hun boverleverin-
gen, viel hij op zijn knieën en
begon zijn ziel uit te storten
in gebed en dankzegging tot
God voor hetgeen Hij voor zijn
broeders had gedaan; en ook hij

werd door cvreugde overstelpt;
en aldus waren zij alledrie ter
aarde dneergezonken.

15 Toen nu de dienstknechten
van de koning zagen dat zij
waren neergevallen, begonnen
ook zij God aan te roepen, want
de vreze des Heren was ook
over hen gekomen, want azij
waren het die voor de koning
hadden gestaan en tot hem
hadden getuigd van de grote
kracht van Ammon.

16 En het geschiedde dat zij de
naam des Heren uit alle macht
aanriepen, ja, totdat zij allen ter
aarde waren gevallen, uitgezon-
derd één van de Lamanitische
vrouwen, wier naam Abish was
en die reeds vele jaren tot de
Heer was bekeerd ten gevolge
van een merkwaardig visioen
van haar vader —

17 omdat zij dus tot de Heer
was bekeerd — maar dat nooit
had bekendgemaakt — wist zij,
toen zij zag dat alle dienstknech-
ten van Lamoni ter aarde waren
gevallen, en dat ook haar mees-
teres, de koningin, en de koning
en Ammon uitgestrekt op de
grond lagen, dat het de macht
Gods was; en omdat zij dacht
dat dit een gelegenheid was —
door het volk bekend te maken
wat er onder hen was voorge-
vallen — om hen door het aan-
schouwen van dit toneel ertoe
te abewegen in de macht Gods
te geloven, snelde zij van huis

10a Luc. 7:9.
gs Geloof, geloven.

13a 1 Ne. 11:13–21.
b gs Jezus Christus—

Profetieën over de

geboorte en dood
van Jezus Christus.

14a LV 42:14.
b Mos. 1:5.
c gs Vreugde.

d Alma 27:17.
15a Alma 18:1–2.
17a Mos. 27:14.
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tot huis en maakte het bekend
aan het volk.
18 En zij begonnen bijeen te ko-

men bij het huis van de koning.
En er ontstond een menigte, en
tot hun verbazing zagen zij de
koning en de koningin en hun
dienstknechten uitgestrekt op
de grond liggen, en allen lagen
zij daar alsof zij dood waren;
en zij zagen ook Ammon, en
zie, hij was een Nephiet.

19 En nu begon het volk on-
derling te morren; sommigen
zeiden dat hetgeen hen getrof-
fen had, ofwel de koning en
zijn huis, een groot kwaad was,
doordat hij had toegelaten dat
de Nephiet in het land ableef.
20 Anderen echter berispten

hen, zeggende: De koning heeft
dit kwaad over zijn huis gehaald
doordat hij zijn dienstknech-
ten, van wie de kudden bij de
awateren van Sebus waren uit-
eengedreven, heeft gedood.
21 En zij werden eveneens be-

rispt door die mannen die zich
hadden opgesteld bij de wate-
ren van Sebus en de kudden
die de koning toebehoorden,
hadden auiteengedreven, want
zij waren vertoornd op Ammon
wegens het aantal van hun
broeders dat hij bij de wateren
van Sebus had gedood terwijl
hij de kudden van de koning
beschermde.

22 Welnu, één van hen, wiens
broeder met het zwaard van
Ammon was agedood en die
buitengewoon vertoornd was

op Ammon, trok zijn zwaard
en trad naar voren om het op
Ammon te laten neerkomen
om hem te doden; en zie, toen
hij het zwaard ophief om hem
te slaan, viel hij dood neer.

23 Nu zien wij dat Ammon
niet kon worden gedood, want
de aHeer had tot Mosiah, zijn
vader, gezegd: Ik zal hem be-
waren, en het zal hem vergaan
naar uw geloof — daarom had
Mosiah hem aan de Heer btoe-
vertrouwd.

24 En het geschiedde, toen
de menigte zag dat de man die
het zwaard had opgeheven om
Ammon te doden, dood was
neergevallen, dat allen door
vrees werden bevangen, en zij
durfden hun handen niet uit te
steken om hem, of iemand van
hen die waren neergevallen, aan
te raken; en zij begonnen zich
wederom verwonderd af te
vragen wat de oorzaak van die
grote kracht kon zijn, ofwel wat
die dingen konden betekenen.

25 En het geschiedde dat er
velen onder hen waren die
zeiden dat Ammon de aGrote
Geest was, en anderen zeiden
dat hij door de Grote Geest was
gezonden;

26 maar nog anderen berisp-
ten hen allen, zeggende dat hij
een monster was, dat door de
Nephieten was gezonden om
hen te pijnigen.

27 En er waren sommigen die
zeiden dat Ammon door de
Grote Geest was gezonden om

19a Alma 17:22–23.
20a Alma 17:26; 18:7.
21a Alma 17:27; 18:3.

22a Alma 17:38.
23a Mos. 28:7;

Alma 17:35.

b gs Vertrouwen.
25a Alma 18:2–5.
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hen te kwellen wegens hun
ongerechtigheden; en dat het
de Grote Geest was die de
Nephieten altijd had vergezeld,
die hen te allen tijde uit hun
handen had bevrijd; en zij
zeiden dat het deze Grote
Geest was die zovelen van hun
broeders, de Lamanieten, had
vernietigd.
28 En aldus begon de twist on-

der hen buitengewoon heftig
te worden. En terwijl zij aldus
twistten, kwam de adienst-
maagd die de menigte bijeen
had laten komen, en toen zij de
twist zag die onder de menigte
was ontstaan, was zij buitenge-
woon bedroefd, ja, tot tranen toe.
29 En het geschiedde dat zij

naar voren trad en de koningin
bij de hand nam, om haar wel-
licht van de grond te kunnen
opheffen; en zodra zij haar hand
beroerde, richtte zij zich op en
stond op haar voeten en riep
met luider stem, zeggende: O
gezegende Jezus, die mij van
een avreselijke hel heeft gered!
O gezegende God, wees bbarm-
hartig jegens dit volk!

30 En toen zij dat had gezegd,
vouwde zij haar handen ineen,
en zij was vol vreugde en sprak
vele woorden die niet werden
verstaan; en toen zij dat had
gedaan, nam zij de koning,
Lamoni, bij de hand, en zie, hij
richtte zich op en ging staan.

31 En toen hij de twist onder
het volk zag, trad hij onmiddel-

lijk naar voren en begon hen te
berispen en hun de awoorden
te leren die hij uit de mond
van Ammon had gehoord; en
zovelen als er zijn woorden
hoorden, geloofden en werden
tot de Heer bekeerd.

32 Maar er waren velen onder
hen die zi jn woorden niet
wilden horen; daarom gingen
zij huns weegs.

33 En het geschiedde, toen
Ammon opstond, dat hij hun
eveneens toesprak, en dat deden
ook alle dienstknechten van
Lamoni; en allen verkondigden
zij het volk hetzelfde: dat hun
hart was averanderd; dat zij
geen verlangen meer hadden
om bkwaad te doen.

34 En zie, velen verkondigden
het volk dat zij aengelen hadden
gezien en met hen hadden ge-
sproken; en aldus hadden die
hun verteld over dingen Gods
en over zijn gerechtigheid.

35 En het geschiedde dat er
velen waren die in hun woor-
den geloofden; en zovelen als er
geloofden, lieten zich adopen;
en zij werden een rechtvaardig
volk, en zij vestigden een kerk
in hun midden.

36 En aldus ving het werk des
Heren aan onder de Lamanie-
ten; aldus begon de Heer zijn
Geest op hen uit te storten; en
wij zien dat zijn arm is uitge-
strekt naar aalle mensen die
zich willen bekeren en in zijn
naam geloven.

28a Alma 19:16.
29a 1 Ne. 14:3.

b gs Barmhartig,
barmhartigheid.

31a Alma 18:36–39.
33a gs Wedergeboren,

uit God geboren.
b Mos. 5:2; Alma 13:12.

34a gs Engelen.
35a gs Doop, dopen.
36a 2 Ne. 26:33;

Alma 5:33.
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HOOFDSTUK 20

De Heer zendt Ammon naar Mid-
doni om zijn gevangen broeders te
bevrijden — Ammon en Lamoni
ontmoeten Lamoni’s vader, die
koning is over het gehele land —
Ammon dwingt de oude koning de
vrijlating van zijn broeders goed
te keuren. Ongeveer 90 v.C.

En het geschiedde, toen zij een
kerk in dat land hadden geves-
tigd, dat koning Lamoni wilde
dat Ammon hem zou vergezel-
len naar het land Nephi om hem
aan zijn vader te laten zien.

2 En de stem des Heren kwam
tot Ammon, zeggende: Gij zult
niet opgaan naar het land
Nephi, want zie, de koning zal
u naar het leven staan; maar gij
zult naar het land Middoni
gaan; want zie, uw broeder
Aäron, en ook Muloki en Am-
mah zitten in de gevangenis.

3 Nu geschiedde het, toen
Ammon dit had gehoord, dat
hij tot Lamoni zeide: Zie, mijn
eigen broeder en mijn broeders
zitten in de gevangenis in Mid-
doni, en ik ga erheen om hen te
bevrijden.

4 Nu zeide Lamoni tot Ammon:
Ik weet dat gij in de asterkte des
Heren alle dingen kunt doen.
Maar zie, ik zal u naar het land
Middoni vergezellen, want de
koning van het land Middoni,
wiens naam Antiomno is, is
een vriend van mij; daarom ga
ik naar het land Middoni om de
koning van het land te vleien,

en hij zal uw broeders uit de
bgevangenis werpen. Nu zeide
Lamoni tot hem: Wie heeft u
gezegd dat uw broeders in de
gevangenis zitten?

5 En Ammon zeide tot hem:
Niemand heeft mij dat gezegd
dan alleen God; en Hij zeide tot
mij: Ga en bevrijd uw broeders,
want zij zitten in de gevange-
nis in het land Middoni.

6 Toen nu Lamoni dat hoorde,
liet hij zijn dienstknechten zijn
apaarden en zijn wagens in
gereedheid brengen.

7 En hij zeide tot Ammon:
Kom, ik zal u vergezellen naar
het land Middoni, en daar zal
ik bij de koning pleiten dat hij
uw broeders uit de gevangenis
werpt.

8 En het geschiedde terwijl
Ammon en Lamoni erheen
reisden, dat zij de vader van
Lamoni tegenkwamen, die ko-
ning was aover het gehele land.

9 En zie, de vader van Lamoni
zeide tot hem: Waarom zijt gij
niet op het afeest gekomen op
die grote dag toen ik een feest
voor mijn zonen en voor mijn
volk heb gegeven?

10 En hij zeide ook: Waar gaat
gi j heen met die Nephiet ,
die een der kinderen van een
aleugenaar is?
11 En het geschiedde dat

Lamoni hem verhaalde waar
hij heen ging, want hij vreesde
hem te mishagen.

12 En hij vertelde hem even-
eens de gehele reden waarom
hij in zijn eigen koninkrijk was

20 4a Alma 26:12.
b Alma 20:28–30.

6a Alma 18:9–10.
8a Alma 22:1.

9a Alma 18:9.
10a Mos. 10:12–17.
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gebleven, waarom hij niet naar
zijn vader was gegaan, naar het
feest dat die had bereid.
13 En toen nu Lamoni hem

al die dingen had verhaald, zie,
tot zijn verbazing was zijn va-
der vertoornd op hem en zeide:
Lamoni, gij gaat die Nephieten,
die zonen van een leugenaar
zijn, bevrijden. Zie, hij heeft
onze vaderen beroofd; en nu
zijn ook zijn kinderen onder
ons gekomen om ons door hun
geslepenheid en leugens te mis-
leiden, om ons opnieuw van
ons bezit te kunnen beroven.

14 Nu gebood de vader van
Lamoni hem om Ammon met
het zwaard te doden. En hij
gebood hem eveneens niet naar
het land Middoni te gaan, maar
met hem terug te keren naar
het land aIsmaël.
15 Maar Lamoni zeide tot hem:

Ik dood Ammon niet, evenmin
keer ik terug naar het land
Ismaël, maar ik ga naar het
land Middoni om de broeders
van Ammon te bevrijden, want
ik weet dat het rechtvaardige
mannen en heilige profeten van
de ware God zijn.

16 Toen nu zijn vader die
woorden hoorde, was hij ver-
toornd op hem, en hij trok zijn
zwaard om hem ter aarde te
slaan.

17 Maar Ammon trad naar
voren en zeide tot hem: Zie, gij
zult uw zoon niet doden; niet-
temin zou het abeter zijn dat hij
viel dan gij, want zie, hij heeft
zich van zijn zonden bbekeerd;

maar indien gij op dit tijdstip
viel, in uw toorn, dan kon uw
ziel niet worden gered.

18 En voorts is het raadzaam
dat gij u inhoudt; want indien
gij uw zoon adoodt, die een on-
schuldig mens is, zal zijn bloed
van de aardbodem tot de Heer,
zijn God, roepen om wraak
over u; en misschien zult gij uw
bziel verliezen.

19 Toen nu Ammon die woor-
den tot hem had gezegd, ant-
woordde hij hem, zeggende: Ik
weet dat ik onschuldig bloed
zou vergieten indien ik mijn
zoon doodde, want gij zijt het
die hebt getracht hem te ver-
nietigen.

20 En hij strekte zijn hand uit
om Ammon te doden. Maar
Ammon weerstond zijn slagen
en sloeg hem bovendien op zijn
arm, zodat hij die niet kon
gebruiken.

21 Toen nu de koning zag dat
Ammon hem kon doden, begon
hij Ammon te smeken zijn leven
te sparen.

22 Maar Ammon hief zijn
zwaard op en zeide tot hem: Zie,
ik zal u slaan, tenzij gij mij toe-
staat dat mijn broeders uit de
gevangenis worden geworpen.

23 Nu zeide de koning, die
vreesde zijn leven te verliezen:
Indien gij mij spaart, zal ik u
alles geven wat gij maar vragen
wilt, tot zelfs de helft van het
koninkrijk.

24 Toen nu Ammon zag dat hij
naar zijn verlangen op de oude
koning had ingewerkt, zeide hij

14a Alma 17:19.
17a Alma 48:23.

b Alma 19:12–13.
18a gs Moord.

b LV 42:18.
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tot hem: Indien gij toestaat dat
mijn broeders uit de gevangenis
worden geworpen, en tevens
dat Lamoni zijn koninkrijk be-
houdt, en dat gij niet misnoegd
over hem zijt, maar toestaat dat
hij bij aalles wat hij in gedachte
heeft naar eigen wens handelt,
dan zal ik u sparen; anders zal
ik u ter aarde slaan.

25 Toen nu Ammon die woor-
den had gezegd, begon de ko-
ning zich te verblijden wegens
zijn leven.

26 En toen hij zag dat Ammon
geen verlangen had om hem te
vernietigen, en toen hij ook de
grote liefde zag die hij voor zijn
zoon Lamoni koesterde, was
hij buitengewoon verbaasd en
zeide: Omdat dat alles is wat
gij hebt verlangd — dat ik uw
broeders vrijlaat, en toesta dat
mijn zoon Lamoni zijn konink-
rijk behoudt — zie, zal ik u
toestaan dat mijn zoon vanaf
dit tijdstip en voor eeuwig zijn
koninkrijk behoudt; en ik zal
hem niet meer regeren —

27 en ik zal u tevens toestaan
dat uw broeders uit de gevan-
genis worden geworpen; en gij
en uw broeders mogen bij mij
komen in mijn koninkrijk, want
ik zal een groot verlangen heb-
ben u te zien. Want de koning
was zeer verbaasd over de
woorden die hij had gespro-
ken, en ook over de woorden
die waren gesproken door zijn
zoon Lamoni, daarom awilde
hij er meer over weten.
28 En het geschiedde dat

Ammon en Lamoni hun reis
naar het land Middoni vervolg-
den. En Lamoni vond genade
in de ogen van de koning van
het land; daarom werden de
broeders van Ammon uit de
gevangenis gehaald.

29 En toen Ammon hen zag,
was hij buitengewoon bedroefd,
want zie, zij waren naakt, en
hun huid was danig doorge-
schuurd doordat zij gebonden
waren geweest met sterke
touwen. En zij hadden tevens
honger en dorst geleden en al-
lerlei leed doorstaan; niettemin
waren zij ageduldig in al hun
lijden.

30 En het geval wilde dat het
hun lot was geweest een ver-
stokter en halsstarriger volk in
handen te vallen; daarom wil-
den zij niet naar hun woorden
luisteren, en zij hadden hen
uitgeworpen en geslagen, en
hen van huis tot huis en van
plaats tot plaats gedreven, ja,
totdat zij in het land Middoni
waren gekomen; en daar waren
zij gegrepen en in de gevange-
nis geworpen, en met asterke
touwen vastgebonden en vele
dagen lang in de gevangenis
gehouden; en zij werden door
Lamoni en Ammon bevrijd.

Een verslag van de prediking
van Aäron en Muloki en hun
broeders aan de Lamanieten.

Dit beslaat de hoofdstukken
21 tot en met 26.

24a Alma 21:21–22.
27a gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

29a Alma 17:11.
30a Alma 26:29.
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HOOFDSTUK 21

Aäron verkondigt de Amalekieten
Christus en zijn verzoening —
Aäron en zijn broeders worden in
Middoni gevangengezet — Na
hun vrijlating leren zij in de syna-
gogen en maken vele bekeerlingen
— Lamoni geeft het volk in het
land Ismaël godsdienstvrijheid.
Ongeveer 90–77 v.C.

Welnu, toen Ammon en zijn
broeders waren auiteengegaan
aan de grens van het land der
Lamanieten, zie, toen reisde
Aäron naar het land dat door
de Lamanieten Jeruzalem werd
genoemd naar het geboorteland
van hun vaderen; en het was ver
weg aan de grens van Mormon.

2 Nu hadden de Lamanieten
en de Amalekieten en het volk
van aAmulon een grote stad
gebouwd, die Jeruzalem werd
genoemd.

3 Nu waren de Lamanieten zelf
al verstokt genoeg, maar de
Amalekieten en de Amulonieten
waren nog verstokter; daarom
brachten zij de Lamanieten ertoe
hun hart te verstokken, zodat
zij in goddeloosheid en in hun
gruwelen toenamen.

4 En het geschiedde dat Aäron
in de stad Jeruzalem kwam en
eerst tot de Amalekieten begon
te prediken. En hij begon tot
hen te prediken in hun synago-
gen, want zij hadden synago-
gen gebouwd naar de aorde der
Nehoren; want velen der Ama-
lekieten en der Amulonieten

waren de orde der Nehoren
toegedaan.

5 Welnu, toen Aäron een van
hun synagogen binnenging om
tot het volk te prediken, en toen
hij tot hen stond te spreken, zie,
stond er een Amalekiet op die
met hem begon te redetwisten,
zeggende: Wat is dat waarvan
gij hebt getuigd? Hebt gij een
aengel gezien? Waarom ver-
schijnen engelen niet aan ons?
Zie, is dit volk niet even goed
als uw volk?

6 Gij zegt ook dat wij verloren
zullen gaan, tenzij wij ons beke-
ren. Hoe kent gij de gedachten
en voornemens van ons hart?
Hoe weet gij dat wij reden tot
bekering hebben? Hoe weet gij
dat wij geen rechtvaardig volk
zijn? Zie, wij hebben heiligdom-
men gebouwd en wij komen
bijeen om God te aanbidden.
Wij geloven dat God alle men-
sen zal redden.

7 Nu zeide Aäron tot hem:
Gelooft gij dat de Zoon Gods
zal komen om het mensdom
van zijn zonden te verlossen?

8 En de man zeide tot hem:
Wij geloven niet dat gij daar
iets van weet. Wij geloven niet
in die dwaze overleveringen.
Wij geloven niet dat gij iets
weet over atoekomende dingen,
evenmin geloven wij dat uw
vaderen — en ook onze vade-
ren — iets wisten aangaande
de dingen waarover zij spraken,
van hetgeen komen zal.

9 Nu begon Aäron hun de
Schriften te ontvouwen aan-

21 1a Alma 17:13, 17.
2a Mos. 24:1;

Alma 25:4–9.
4a Alma 1:2–15.

5a Mos. 27:11–15.
8a Jakob 7:1–8.
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gaande de komst van Christus,
en ook aangaande de opstan-
ding der doden, en dat er ageen
verlossing voor het mensdom
kon zijn dan alleen door de
dood en het lijden van Christus,
en de bverzoening door zijn
bloed.

10 En het geschiedde, terwijl
hij hun deze dingen begon uit
te leggen, dat zij vertoornd op
hem waren en hem begonnen
te bespotten; en zij wilden niet
luisteren naar de woorden die
hij sprak.

11 Daarom, toen hij bemerkte
dat zij niet naar zijn woorden
wilden luisteren, vertrok hij uit
hun synagoge en ging naar een
dorp dat Ani-Anti werd ge-
noemd, en daar trof hij Muloki
aan, die hun het woord predik-
te; en ook Ammah en zijn broe-
ders. En zij redetwistten met
velen over het woord.

12 En het geschiedde dat zij
bemerkten dat de mensen hun
hart zouden verstokken; daar-
om vertrokken zij en gingen
naar het land Middoni. En zij
predikten het woord tot velen,
en weinigen geloofden in de
woorden die zij leerden.

13 Evenwel werden Aäron en
een aantal van zijn broeders
gegrepen en in de gevangenis
geworpen, en de rest van hen
vluchtte uit het land Middoni
naar de omliggende gewesten.

14 En zij die in de gevangenis
waren geworpen, hadden veel
te alijden, en zij werden bevrijd
door de hand van Lamoni en

Ammon, en zij werden gevoed
en gekleed.

15 En zij gingen opnieuw uit
om het woord te verkondigen,
en aldus waren zij voor de eerste
maal uit de gevangenis bevrijd;
en aldus hadden zij geleden.

16 En zij gingen uit waarheen
zij ook door de aGeest des Heren
werden geleid, het woord Gods
predikend in iedere synagoge
der Amalekieten, of in iedere sa-
menkomst der Lamanieten waar
zij maar werden toegelaten.

17 En het geschiedde dat de
Heer hen begon te zegenen,
zodat zij velen tot de kennis
der waarheid brachten; ja, zij
aovertuigden velen van hun
zonden, en van de overleverin-
gen van hun vaderen, die niet
juist waren.

18 En het geschiedde dat Am-
mon en Lamoni terugkeerden
uit het land Middoni naar het
land Ismaël, dat hun erfland was.

19 En koning Lamoni stond
niet toe dat Ammon hem diende
of zijn dienstknecht was.

20 Maar hij liet synagogen
bouwen in het land Ismaël; en
hij zorgde ervoor dat zijn volk,
ofwel het volk dat hij regeerde,
bijeenkwam.

21 En hij verblijdde zich over
hen en hij leerde hun vele
dingen. En ook verkondigde
hij hun dat zij een volk waren
dat onder hem stond, en dat zij
een vrij volk waren, dat zij vrij
waren van de verdrukkingen
van de koning, zijn vader; want
zijn vader had hem toegestaan

9a Mos. 5:8; Alma 38:9.
b gs Verzoenen,

verzoening.
14a Alma 20:29.

16a Alma 22:1.
17a LV 18:44.
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het volk te regeren dat in
het land Ismaël was, en in het
gehele omliggende land.
22 En tevens verkondigde hij

hun dat zij de avrijheid zouden
genieten om de Heer, hun God,
te aanbidden volgens hun ver-
langens, in welke plaats zij zich
ook bevonden, mits het in het
land was dat onder het bewind
van koning Lamoni stond.
23 En Ammon predikte tot het

volk van koning Lamoni; en
het geschiedde dat hij hun alle
dingen leerde aangaande de
dingen der gerechtigheid. En hij
spoorde hen dagelijks met alle
ijver aan; en zij sloegen acht op
zijn woord, en zij waren naar-
stig in het onderhouden van de
geboden Gods.

HOOFDSTUK 22

Aäron leert Lamoni’s vader aan-
gaande de schepping, de val van
Adam en het plan van de verlos-
sing door Christus — De koning
en zijn gehele huis bekeren zich
— De verdeling van het land
onder de Nephieten en de Lama-
nieten wordt uiteengezet. Ongeveer
90–77 v.C.

Welnu, terwijl Ammon het volk
van Lamoni aldus voortdurend
leerde, keren wij terug naar het
verslag van Aäron en zijn broe-
ders; want toen hij uit het land
Middoni was vertrokken, werd
hij door de Geest naar het land
Nephi ageleid, namelijk naar
het huis van de koning die over

het gehele land heerste, buitge-
zonderd het land Ismaël; en hij
was de vader van Lamoni.

2 En het geschiedde dat hij met
zijn broeders bij hem binnentrad
in het paleis van de koning, en
hij boog zich voor de koning en
zeide tot hem: Zie, o koning, wij
zijn de broeders van Ammon,
die gij uit de gevangenis hebt
avrijgelaten.
3 En nu, o koning, indien gij

ons leven wilt sparen, zullen
wij uw dienstknechten zijn. En
de koning zeide tot hen: Staat
op, want ik zal u uw leven
schenken, en ik zal niet toe-
staan dat gij mijn dienstknech-
ten zijt; maar ik sta erop dat gij
mij leert, want ik ben enigszins
verontrust van geest geweest
wegens de edelmoedigheid van
uw broeder Ammon en de
grootheid van zijn woorden;
en ik wil de reden kennen waar-
om hij niet samen met u uit
Middoni is gekomen.

4 En Aäron zeide tot de koning:
Zie, de Geest des Heren heeft
hem elders geroepen; hij is naar
het land Ismaël gegaan om het
volk van Lamoni te leren.

5 Nu zeide de koning tot
hen: Wat betekent hetgeen gij
hebt gezegd over de Geest des
Heren? Zie, dat is het wat mij
verontrust.

6 En tevens, wat betekent
hetgeen Ammon heeft gezegd:
aIndien gij u bekeert, zult gij
behouden worden, en indien gij
u niet bekeert, zult gij ten laat-
sten dage worden verworpen?

22a LV 134:1–4; Art. 1:11.
gs Vrij, vrijheid.

22 1a Alma 21:16–17.
b Alma 21:21–22.

2a Alma 20:26.
6a Alma 20:17–18.
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7 En Aäron antwoordde hem
en zeide tot hem: Gelooft gij
dat er een God is? En de koning
zeide: Ik weet dat de Amalekie-
ten zeggen dat er een God is, en
ik heb hun toegestaan heilig-
dommen te bouwen, zodat zij
kunnen bijeenkomen om Hem
te aanbidden. En indien gij nu
zegt dat er een God is, zie, dan
ageloof ik dat.
8 En nu, toen Aäron dat

hoorde, begon zijn hart zich te
verblijden en hij zeide: Zie, zo
zeker als gij leeft, o koning, is
er een God.

9 En de koning zeide: Is God
die aGrote Geest die onze vade-
ren uit het land Jeruzalem heeft
gebracht?
10 En Aäron zeide tot hem: Ja,

Hij is die Grote Geest, en Hij
heeft alle dingen ageschapen,
zowel in de hemel als op aarde.
Gelooft gij dat?
11 En hij zeide: Jawel, ik geloof

dat de Grote Geest alle dingen
heeft geschapen, en ik wens dat
gij mij vertelt over al die dingen,
en ik zal uw woorden ageloven.

12 En het geschiedde, toen
Aäron bemerkte dat de koning
zijn woorden zou geloven, dat
hij bij de schepping van Adam
begon en de koning de Schrif-
ten avoorlas — hoe God de
mens naar zijn eigen beeld had
geschapen, en dat God hem
geboden had gegeven, en dat

de mens wegens overtreding
was gevallen.

13 En Aäron legde hem de
Schriften uit vanaf de aschep-
ping van Adam, en hield hem
de val van de mens voor, en
hun vleselijke staat en ook het
bplan van de verlossing door
Christus, dat cvanaf de grond-
legging der wereld was bereid
voor allen die in zijn naam zou-
den geloven.

14 En daar de mens was age-
vallen, kon hij uit zichzelf geen
bverdienste verwerven; even-
wel doen het lijden en de dood
van Christus — door geloof en
bekering enzovoort — cver-
zoening voor hun zonden; en
dat Hij de banden des doods
verbreekt, zodat het dgraf geen
overwinning zal hebben, en de
prikkel des doods zou worden
verzwolgen in de hoop op
heerlijkheid; en Aäron legde al
die dingen aan de koning uit.

15 En het geschiedde, nadat
Aäron hem deze dingen had
uitgelegd, dat de koning zeide:
aWat moet ik doen om dat
eeuwige leven, waarover gij
hebt gesproken, te verkrijgen?
Ja, wat moet ik doen om uit
God te worden bgeboren, zodat
deze goddeloze geest uit mijn
borst wordt weggerukt, en om
zijn Geest te ontvangen, zodat
ik met vreugde word vervuld
en ten laatsten dage niet word

7a LV 46:13–14.
9a Alma 18:18–28.

10a gs Scheppen,
schepping.

11a gs Geloof, geloven.
12a 1 Ne. 5:10–18;

Alma 37:9.

13a Gen. 1:26–28.
b gs Verlossingsplan.
c 2 Ne. 9:18.

14a gs Val van Adam
en Eva.

b 2 Ne. 25:23;
Alma 42:10–25.

c Alma 34:8–16.
gs Verzoenen,
verzoening.

d Jes. 25:8;
1 Kor. 15:55.

15a Hand. 2:37.
b Alma 5:14, 49.
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verworpen? Zie, zeide hij, ik
zal calles wat ik bezit opgeven,
ja, ik zal afstand doen van mijn
koninkrijk om die grote vreugde
te kunnen ontvangen.
16 Maar Aäron zeide tot hem:

Indien dat uw averlangen is,
indien gij u neerbuigt voor
God, ja, indien gij u bekeert
van al uw zonden, en u neer-
buigt voor God en zijn naam in
geloof aanroept, gelovende dat
gij zult ontvangen, dan zult gij
de bhoop ontvangen waarnaar
gij verlangt.
17 En het geschiedde, toen

Aäron die woorden had gezegd,
dat de koning zich voor de Heer
aneerboog, op zijn knieën; ja,
hij wierp zich zelfs ter aarde en
vol vuur briep hij uit, zeggende:
18 O God, Aäron heeft mij

gezegd dat er een God is; en
indien er een God is, en indien
Gij God zijt, wilt Gij U dan aan
mij bekendmaken, en ik zal al
mijn zonden afleggen om U te
kennen, opdat ik uit de doden
zal worden opgewekt en ten
laatsten dage gered. En nu,
toen de koning die woorden
had gezegd, werd hij geveld
alsof hij dood was.

19 En het geschiedde dat zijn
dienstknechten wegrenden en
de koningin alles vertelden wat
de koning was overkomen. En
zij trad binnen bij de koning; en
toen zij hem zag liggen alsof hij
dood was, en ook Aäron en zijn
broeders zag staan alsof zij
de oorzaak van zijn val waren

geweest, was zij vertoornd
op hen en gebood haar dienst-
knechten, ofwel de dienst-
knechten van de koning, hen te
grijpen en te doden.

20 Nu hadden de dienstknech-
ten de oorzaak van de val
van de koning gezien; daarom
durfden zij hun handen niet
aan Aäron en zijn broeders te
slaan; en zij pleitten bij de
koningin, zeggende: Waarom
gebiedt gij ons deze mannen te
doden terwijl, welbeschouwd,
één van hen amachtiger is dan
wij allen? Daarom zullen wij
voor hen bezwijken.

21 Toen nu de koningin de
vrees van de dienstknechten
zag, begon zij eveneens buiten-
gewoon te vrezen dat haar enig
kwaad zou overkomen. En zij
gebood haar dienstknechten
heen te gaan en het volk te roe-
pen, zodat die Aäron en zijn
broeders zouden doden.

22 Toen nu Aäron de vastbera-
denheid van de koningin zag —
kennende ook de verstoktheid
van het hart van het volk —
vreesde hij dat er een menigte
bijeen zou komen en dat er een
grote twist en beroering onder
hen zou zijn; daarom strekte
hij zijn hand uit en richtte de
koning op van de grond en zei-
de tot hem: Sta op. En hij stond
op zijn voeten en herkreeg zijn
kracht.

23 Nu werd dit gedaan in
de tegenwoordigheid van de
koningin en velen van de dienst-

15c Matt. 13:44–46;
19:16–22.

16a gs Bekeren (zich),

bekering.
b Ether 12:4.

17a LV 5:24.

b gs Gebed.
20a Alma 18:1–3.
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knechten. En toen zij het zagen,
verwonderden zij zich ten zeer-
ste en begonnen te vrezen. En
de koning trad naar voren en be-
gon hen te aonderwijzen. En hij
onderwees hen zodanig dat zijn
gehele huis tot de Heer werd
bbekeerd.

24 Nu was er een menigte bij-
eengekomen wegens het gebod
van de koningin, en er ontstond
groot gemor onder hen wegens
Aäron en zijn broeders.

25 Maar de koning begaf
zich onder hen en onderwees
hen. En zij werden tot bedaren
gebracht jegens Aäron en hen
die bij hem waren.

26 En het geschiedde, toen de
koning zag dat het volk tot
bedaren was gekomen, dat hij
Aäron en zijn broeders te mid-
den van de menigte liet staan
en hen het woord liet prediken.

27 En het geschiedde dat de
koning een abevel door het
gehele land liet uitgaan, onder
zijn gehele volk dat zich in zijn
gehele land bevond, dat zich
bevond in alle gewesten, in het
land dat aan de zee grensde in
het oosten en in het westen,
en dat van het land bZarahemla
werd gescheiden door een
smalle strook wildernis die van
de oostelijke zee helemaal naar
de westelijke zee liep, en rond-
om in de kuststreken en in de
grensstreek van de wildernis
die in het noorden bij het land
Zarahemla lag, in de grensstreek

van Manti, bij de oorsprong van
de Sidon die van oost naar west
stroomde — en aldus waren de
Lamanieten en de Nephieten
van elkaar gescheiden.

28 Welnu, het aluiste deel der
Lamanieten leefde in de wil-
dernis en woonde in tenten; en
zij waren verspreid door de
gehele wildernis in het westen
in het land Nephi; ja, en ook ten
westen van het land Zarahemla,
in de kuststreken, en ten westen
in het land Nephi, daar waar
het eerste erfdeel van hun va-
deren was, en dus grenzend
aan de kust.

29 En er waren eveneens vele
Lamanieten in het oosten aan de
kust, waarheen de Nephieten
hen hadden gedreven. En aldus
waren de Nephieten vrijwel
omringd door de Lamanieten;
niettemin hadden de Nephieten
bezit genomen van al de noor-
delijke delen van het land dat
grensde aan de wildernis, bij de
oorsprong van de Sidon, van het
oosten tot het westen, overal
aan de zijde van de wildernis;
en in het noorden, zelfs tot zij
bij het land waren gekomen dat
zij aOvervloed noemden.

30 En het grensde aan het land
dat zij aWoestenij noemden,
omdat het zo ver naar het noor-
den lag dat het tot in het land
reikte dat bevolkt was geweest
en verwoest was — over wier
bbeenderen wij hebben gespro-
ken — dat werd ontdekt door

23a gs Bedienen; Leraar,
leren; Prediken.

b gs Bekeren (zich),
bekering.

27a Alma 23:1–4.
b Omni 1:13–17.

28a 2 Ne. 5:22–25.
29a Alma 52:9; 63:5.

30a Alma 50:34;
Mrm. 4:1–3.

b Mos. 8:7–12; 28:11–19.
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het volk van Zarahemla, zijnde
de plek waar zij caanvankelijk
waren geland.
31 En vandaar trokken zij de

zuidelijke wildernis in. Aldus
heette het land in het noorden
aWoestenij en het land in het
zuiden heette Overvloed, zijnde
de wildernis die wemelde van
allerlei wilde dieren van elke
soort, waarvan een gedeelte uit
het noordelijke land was geko-
men op zoek naar voedsel.
32 En nu was het voor een

Nephiet slechts de aafstand van
anderhalve dagreis, langs de
grenslijn tussen Overvloed en
het land Woestenij, van de zee
in het oosten naar de zee in het
westen; en aldus waren het land
Nephi en het land Zarahemla
vrijwel door water omgeven,
met een kleine b landengte
tussen het noordelijke en het
zuidelijke land.
33 En het geschiedde dat de

Nephieten het land Overvloed
hadden bewoond, van de zee
in het oosten tot de zee in het
westen, en aldus hadden de
Nephieten de Lamanieten in
hun wijsheid aan de zuidzijde
met hun schildwachten en hun
legers ingesloten, opdat zij
geen bezittingen meer zouden
hebben in het noorden en zij
het noordelijke land niet onder
de voet konden lopen.

34 Daarom konden de Lama-
nieten geen bezittingen meer
hebben dan alleen in het land
Nephi en in de omliggende
wildernis. Nu was dit de wijs-

heid der Nephieten: daar de
Lamanieten hun vijanden waren,
zouden zij niet aan alle zijden
door hen worden bestookt, en
tevens hadden zij een land
waarheen zij, desgewenst, kon-
den vluchten.

35 En nu, nadat ik dit heb
verteld, keer ik terug naar
het verslag van Ammon en
Aäron, Omner en Himni, en hun
broeders.

HOOFDSTUK 23

Er wordt godsdienstvrijheid afge-
kondigd — De Lamanieten in
zeven landen en steden bekeren
zich — Zij noemen zichzelf Anti-
Nephi-Lehieten en worden van
de vervloeking bevrijd — De
Amalekieten en de Amulonieten
verwerpen de waarheid. Ongeveer
90–77 v.C.

Zie, nu geschiedde het dat de
koning der Lamanieten een
abevel onder zijn gehele volk
liet uitgaan dat zij hun handen
niet mochten slaan aan Ammon
of Aäron of Omner of Himni,
noch aan één van hun broe-
ders, die zouden uitgaan om
het woord Gods te prediken,
ongeacht op welke plaats of in
welk deel van hun land zij zich
zouden bevinden.

2 Ja, hij liet een besluit onder
hen uitgaan dat zij de handen
niet aan hen mochten slaan om
hen vast te binden of hen in de
gevangenis te werpen; even-
min mochten zij hen bespuwen,

30c Hel. 6:10.
31a Hel. 3:5–6.

32a Hel. 4:7.
b Alma 50:34.

23 1a Alma 22:27.
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noch hen slaan, noch hen uit
hun synagogen werpen, noch
hen geselen; evenmin mochten
zij stenen naar hen werpen;
zij behoorden daarentegen vrije
toegang te hebben tot hun
woningen, en tevens tot hun
tempels en hun heiligdommen.
3 En aldus konden zij uitgaan

en het woord volgens hun
verlangen prediken, want de
koning was tot de Heer bekeerd,
en zijn gehele huis; daarom liet
hij zijn bevel in het gehele land
aan zijn volk uitgaan, opdat het
woord Gods geen belemme-
ring zou ondervinden, maar
kon uitgaan in het gehele land,
zodat zijn volk zou worden
overtuigd van de goddeloze
aoverleveringen van hun vade-
ren, en dat zij ervan zouden
worden overtuigd dat zij allen
broeders waren, en dat zij niet
behoorden te moorden, noch te
plunderen, noch te stelen, noch
overspel te plegen, noch welk
kwaad dan ook te bedrijven.
4 En nu geschiedde het, toen

de koning dit bevel had laten
uitgaan, dat Aäron en zijn broe-
ders van stad tot stad uitgingen,
en van het ene bedehuis tot het
andere, en in het gehele land
kerken vestigden en priesters
en leraren onder de Lamanieten
wijdden om het woord Gods
onder hen te prediken en te
leren; en aldus begonnen zij
groot succes te hebben.

5 En duizenden werden tot

de kennis des Heren gebracht,
ja, duizenden werden ertoe
gebracht in de aoverleveringen
der Nephieten te geloven; en
hun werden de bkronieken en
profetieën geleerd die zelfs tot
op heden zijn doorgegeven.

6 En zo zeker als de Heer leeft,
zo zeker was het dat zovelen als
er geloofden, ofwel zovelen als
er tot de kennis der waarheid
waren gebracht door de predi-
king van Ammon en zijn broe-
ders, volgens de geest van
openbaring en van profetie, en
de macht Gods die wonderen
onder hen werkte — ja, ik zeg
u, zowaar de Heer leeft, zove-
len van de Lamanieten als er
geloofden in hun prediking en
zich tot de Heer abekeerden,
zijn bnooit afvallig geworden.

7 Want zij werden een recht-
vaardig volk; zij legden de
wapens van hun opstand neer,
zodat zij niet meer tegen God
streden, noch tegen iemand
van hun broeders.

8 Welnu, adezen zijn het die
zich tot de Heer bekeerden:

9 het volk der Lamanieten, dat
zich in het land Ismaël bevond;

10 en tevens enigen van het
volk der Lamanieten die zich in
het land Middoni bevonden;

11 en tevens enigen van het
volk der Lamanieten die zich in
de stad Nephi bevonden;

12 en tevens enigen van het
volk der Lamanieten die zich in
het land aShilom bevonden, en

3a Alma 26:24.
5a Alma 37:19.

b Alma 63:12.
gs Schriften,

Schriftuur.
6a gs Bekeren (zich),

bekering.
b Alma 27:27.

8a Alma 26:3, 31.
12a Mos. 22:8, 11.
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die zich in het land Shemlon
bevonden en in de stad Lemuël
en in de stad Shimnilom.
13 En dat zijn de namen van

de steden der Lamanieten die
zich tot de Heer abekeerden; en
dezen zijn het die de wapens
van hun opstand neerlegden,
ja, al hun oorlogswapens; en
het waren allen Lamanieten.

14 En de Amalekieten abe-
keerden zich niet, op één na;
evenmin de bAmulonieten; inte-
gendeel, zij verstokten hun hart,
en ook het hart der Lamanieten
in die gedeelten van het land
waar zij woonden, ja, en in al
hun dorpen en al hun steden.

15 Daarom hebben wij alle ste-
den der Lamanieten genoemd
waar zij tot inkeer en tot de
kennis der waarheid kwamen
en zich bekeerden.

16 En nu geschiedde het dat de
koning en zij die bekeerd waren,
ernaar verlangden een naam te
hebben waardoor zij van hun
broeders konden worden onder-
scheiden; daarom overlegde de
koning met Aäron en velen van
hun priesters omtrent de naam
die zij zouden aannemen om te
kunnen worden onderscheiden.

17 En het geschiedde dat
zij zich aAnti-Nephi-Lehieten
noemden; en bij die naam wer-
den zij genoemd en zij werden
niet meer Lamanieten genoemd.
18 En zij begonnen een zeer

nijver volk te worden; ja, en
zij gingen vriendschappelijk

om met de Nephieten; daarom
knoopten zij betrekkingen met
hen aan en de avervloeking
Gods volgde hen niet meer.

HOOFDSTUK 24

De Lamanieten trekken op tegen
het volk Gods — De Anti-Nephi-
Lehieten verheugen zich in Chris-
tus en worden door engelen bezocht
— Zij sterven liever dan zich te
verdedigen — Meer Lamanieten
bekeren zich. Ongeveer 90–77 v.C.

En het geschiedde dat de Ama-
lekieten en de Amulonieten en
de Lamanieten die zich in het
land Amulon bevonden, en ook
in het land Helam, en die in het
land aJeruzalem waren, en kor-
tom in al het omliggende land,
die zich niet hadden bekeerd
en niet de naam bAnti-Nephi-
Lehi op zich hadden genomen,
door de Amalekieten en de
Amulonieten tot toorn tegen
hun broeders werden opgehitst.

2 En hun haat tegen hen werd
buitengewoon hevig, zodat zij
zelfs tegen hun koning begon-
nen op te staan, zodat zij zelfs
niet wilden dat hij hun koning
was; daarom vatten zi j de
wapens op tegen het volk van
Anti-Nephi-Lehi.
3 Nu droeg de koning het

koninkrijk over aan zijn zoon,
en hij noemde zijn naam Anti-
Nephi-Lehi.

4 En de koning stierf in het-

13a Alma 53:10.
14a Alma 24:29.

b Mos. 23:31–39.
17a gs Anti-Nephi-

lehieten.
18a 1 Ne. 2:23;

2 Ne. 30:5–6;
3 Ne. 2:14–16.

24 1a Alma 21:1.
b Alma 25:1, 13.
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zelfde jaar dat de Lamanieten
toebereidselen voor oorlog te-
gen het volk Gods begonnen te
maken.
5 Welnu, toen Ammon en

zijn broeders, en allen die met
hem waren meegekomen, de
toebereidselen der Lamanieten
zagen om hun broeders te ver-
nietigen, trokken zij op naar
het land Midian, en daar kwam
Ammon met al zijn broeders
samen; en vandaar trokken zij
naar het land Ismaël om met
Lamoni en ook met zijn broeder,
Anti-Nephi-Lehi, te aberaad-
slagen wat zij moesten doen
om zich tegen de Lamanieten
te verdedigen.

6 Nu was er onder het gehele
volk dat zich tot de Heer had
bekeerd geen enkele ziel die de
wapens wilde opnemen tegen
zijn broeders; neen, zij weiger-
den welke toebereidselen voor
oorlog dan ook te maken; ja, en
ook hun koning gebood hun
dat niet te doen.
7 Welnu, dit zijn de woorden

die hij tot het volk sprak over
deze zaak: Ik dank mijn God,
mijn geliefde volk, dat onze
grote God ons in zijn goedheid
dezen, onze broeders, de Ne-
phieten, heeft gezonden om tot
ons te prediken en ons te over-
tuigen van de aoverleveringen
van onze goddeloze vaderen.

8 En zie, ik dank mijn grote
God dat Hij ons een deel van
zijn Geest heeft gegeven om
ons hart te verzachten, zodat
wij betrekkingen hebben aange-

knoopt met deze broeders, de
Nephieten.

9 En zie, ook dank ik mijn God
dat wij door het aanknopen
van deze betrekkingen zijn
overtuigd van onze azonden en
van de vele moorden die wij
hebben gepleegd.

10 En ook dank ik mijn God,
ja, mijn grote God, dat Hij het
ons heeft vergund ons van deze
dingen te bekeren, en tevens
dat Hij ons onze vele zonden
en de moorden die wij hebben
gepleegd, heeft avergeven, en
de bschuld uit ons hart heeft
weggenomen door de verdien-
sten van zijn Zoon.

11 En nu zie, mijn broeders,
daar dit alles is wat wij konden
doen om ons te bekeren van al
onze zonden en de vele moorden
die wij hebben gepleegd — want
wij waren de meest verlorenen
van het gehele mensdom — en
om God ertoe te brengen ze uit
ons hart te averwijderen, want
dat was alles wat wij konden
doen om ons voldoende voor
het aangezicht van God te be-
keren, zodat Hij onze smet zou
verwijderen —

12 welnu, mijn zeer geliefde
broeders, daar God onze smet-
ten heeft verwijderd, en ons
zwaard blank is geworden, laten
wij ons zwaard dan niet meer
met het bloed van onze broeders
besmetten.

13 Zie, ik zeg u, neen, laten wij
ons zwaard weerhouden, zodat
het niet met het bloed van onze
broeders wordt besmet; want

5a Alma 27:4–13.
7a Mos. 1:5.

9a LV 18:44.
10a Dan. 9:9.

b gs Schuld.
11a Jes. 53:4–6.
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indien wij ons zwaard wederom
besmetten, kan het misschien
niet meer ablank worden ge-
wassen door het bloed van de
Zoon van onze grote God, dat
vergoten zal worden voor de
verzoening van onze zonden.

14 En de grote God is barm-
hartig jegens ons geweest en
heeft ons deze dingen bekend-
gemaakt, opdat wij niet verlo-
ren zullen gaan; ja, en Hij heeft
ons deze dingen van tevoren
bekendgemaakt, omdat Hij onze
aziel evenzeer liefheeft als Hij
onze kinderen liefheeft; daarom,
ziet Hij in zijn barmhartigheid
naar ons om door middel van
zijn engelen, opdat het bheilsplan
zowel ons wordt bekendgemaakt
als toekomstige geslachten.
15 O, wat is onze God toch

barmhartig! En nu, zie, daar dit
alles is wat wij konden doen
om onze smetten verwijderd te
krijgen, en ons zwaard blank is
gemaakt, laten wij het verber-
gen, zodat het blank zal blijven,
als een getuigenis voor onze
God ten laatsten dage, ofwel op
de dag dat wij worden voorge-
leid om door Hem te worden
geoordeeld, dat wij ons zwaard
niet met het bloed van onze
broeders hebben besmet sedert
Hij ons zijn woord heeft mee-
gedeeld en ons daardoor heeft
gereinigd.

16 En nu, mijn broeders, indien
onze broeders ons trachten te
vernietigen, zie, dan zullen wij

ons zwaard verbergen, ja, wij
zullen het diep in de grond
begraven, opdat het blank zal
blijven, als een getuigenis ten
laatsten dage dat wij het nooit
hebben gebruikt; en indien onze
broeders ons vernietigen, zie,
dan agaan wij naar onze God en
worden behouden.

17 En nu geschiedde het, toen
de koning een eind aan deze
woorden had gemaakt en al het
volk bijeen was, dat zij hun
zwaard namen, en alle wapens
die voor het vergieten van men-
senbloed werden gebruikt, en ze
diep in de grond abegroeven.
18 En dat deden zij, omdat het

in hun ogen een getuigenis voor
God was — en eveneens voor de
mensen — dat zij anooit meer
wapens zouden gebruiken voor
het vergieten van mensenbloed;
en dat deden zij, en zij betuig-
den God en sloten met Hem
een bverbond dat zij liever hun
eigen leven wilden cgeven dan
het bloed van hun broeders
vergieten; en liever een broeder
iets wilden geven dan hem iets
ontnemen; en liever overvloedig
met hun handen wilden werken
dan hun dagen in ledigheid
doorbrengen.

19 En aldus zien wij dat deze
Lamanieten, toen zij ertoe wa-
ren gebracht te geloven en de
waarheid te kennen, aonwrik-
baar waren en liever tot de dood
toe wilden lijden dan zonde
begaan; en aldus zien wij dat zij

13a Op. 1:5.
14a gs Ziel—Waarde

van zielen.
b gs Verlossingsplan.

16a Alma 40:11–15.
17a Hel. 15:9.
18a Alma 53:11.

b gs Verbond.

c gs Offer, offerande,
offeren.

19a gs Geloof, geloven.
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hun vredeswapens begroeven,
ofwel hun oorlogswapens be-
groeven, ter wille van de vrede.
20 En het geschiedde dat hun

broeders, de Lamanieten, toebe-
reidselen voor oorlog maakten
en naar het land Nephi optrok-
ken met de bedoeling de koning
te vernietigen en een ander in
zijn plaats te stellen, en tevens
om het volk van Anti-Nephi-
Lehi uit het land te verdelgen.

21 Toen nu het volk zag dat zij
tegen hen oprukten, gingen zij
hen tegemoet en awierpen zich
voor hen ter aarde neer en
begonnen de naam des Heren
aan te roepen; aldus bevonden
zij zich in die houding toen
de Lamanieten hen begonnen
aan te vallen en hen met het
zwaard begonnen te doden.
22 En zo, zonder enige tegen-

stand te ontmoeten, doodden zij
duizend en vijf van hen; en wij
weten dat zij gezegend zijn,
want zij zijn heengegaan om bij
hun God te wonen.

23 Toen nu de Lamanieten
zagen dat hun broeders niet
wi lden vluchten voor het
zwaard, noch wilden wijken
ter rechter- of ter linkerzijde,
maar dat zij bleven liggen en
aomkwamen, en God loofden,
zel fs terwi j l z i j onder het
zwaard omkwamen —
24 welnu, toen de Lamanieten

dat zagen, ahielden zij ermee
op hen te doden; en er waren er
velen wier hart in hen was

bgezwollen wegens diegenen
van hun broeders die onder het
zwaard waren gevallen, want
het berouwde hun wat zi j
hadden gedaan.

25 En het geschiedde dat zij
hun oorlogswapens neerwier-
pen, en zij wilden ze niet meer
opnemen, want de moorden die
zij hadden gepleegd knaagden
aan hen; en zij wierpen zich
neer, evenals hun broeders,
vertrouwende op de barmhar-
tigheden van hen wier arm was
opgeheven om hen te doden.

26 En het geschiedde dat er
zich die dag een groter aantal
bij het volk Gods aansloot dan
zij die waren gedood; en zij die
waren gedood waren rechtvaar-
dige mensen, daarom hebben
wij geen reden eraan te twijfe-
len dat zij abehouden werden.
27 En er was geen enkel godde-

loos mens onder hen gedood;
maar er werden meer dan dui-
zend tot de kennis der waarheid
gebracht; aldus zien wij dat de
Heer op velerlei awijzen werkt
voor de redding van zijn volk.

28 Nu waren de meesten van
die Lamanieten die zovelen van
hun broeders hadden gedood
Amalekieten en Amulonieten,
en van hen behoorden de mees-
ten tot de aorde der bNehoren.
29 Welnu, onder hen die zich

bij het volk des Heren aansloten,
waren er ageen die Amalekiet
of Amuloniet waren, of die tot
de orde van Nehor behoorden,

21a Alma 27:3.
23a Alma 26:32.
24a Alma 25:1.

b gs Medelijden.

26a Op. 14:13.
27a Jes. 55:8–9;

Alma 37:6–7.
28a Alma 21:4.

b Alma 1:15; 2:1, 20.
29a Alma 23:14.
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maar zij waren zuivere af-
stammelingen van Laman en
Lemuël.
30 En aldus kunnen wij dui-

delijk zien dat wanneer een volk
eens door de Geest Gods aver-
licht is geweest en grote bkennis
heeft gehad met betrekking tot
de dingen der gerechtigheid, en
dan tot zonde en overtreding
cvervalt, het nog verstokter
wordt, en aldus wordt zijn toe-
stand derger dan wanneer het
die dingen nooit had geweten.

HOOFDSTUK 25

De Lamanitische agressie breidt
zich uit — De nakomelingen van
de priesters van Noach komen om
zoals Abinadi had geprofeteerd —
Vele Lamanieten bekeren zich en
sluiten zich aan bij het volk van
Anti-Nephi-Lehi — Zij geloven
in Christus en bewaren de wet van
Mozes. Ongeveer 90–77 v.C.

En zie, nu geschiedde het dat
die Lamanieten nog toorniger
waren omdat zij hun broeders
hadden gedood; daarom zwoe-
ren zij wraak te nemen op de
Nephieten; en op dat tijdstip
trachtten zij niet meer het volk
van aAnti-Nephi-Lehi te doden.
2 Maar zij namen hun legers

en begaven zich naar de grens-
streek van het land Zarahemla,
en zij overvielen de mensen die

zich in het land Ammonihah
bevonden en avernietigden hen.
3 En daarna leverden zij vele

malen slag tegen de Nephieten,
waarbij zij werden verdreven
en gedood.

4 En onder de Lamanieten die
gedood werden, waren zo goed
als alle anakomelingen van
Amulon en zijn broeders, die
de priesters van Noach waren,
en zij werden door de hand der
Nephieten gedood;

5 en de rest, die de oostelijke
wildernis was ingevlucht, en
zich de macht en het gezag over
de Lamanieten had aangema-
tigd, had velen der Lamanieten
de avuurdood laten ondergaan
wegens hun geloof —

6 want na vele verliezen te
hebben geleden en zoveel el-
lende te hebben doorstaan, be-
gonnen velen van ahen ertoe
opgewekt te worden aan de
bwoorden te denken die Aäron
en zijn broeders hun in hun
land hadden gepredikt; daarom
begonnen zij te twijfelen aan de
coverleveringen van hun vade-
ren en te geloven in de Heer, en
dat Hij de Nephieten grote
kracht gaf; en aldus kwamen
velen van hen in de wildernis
tot bekering.

7 En het geschiedde dat die
heersers die het overblijfsel
waren van de kinderen van
aAmulon, hen ter bdood lieten

30a Matt. 12:45.
b Hebr. 10:26;

Alma 47:36.
c 2 Ne. 31:14;

Alma 9:19.
gs Afval.

d 2 Pet. 2:20–21.

25 1a gs Anti-Nephi-
lehieten.

2a Alma 8:16; 16:9.
4a Mos. 23:35.
5a Mos. 17:15.
6a i.e. de Lamanieten.

b Alma 21:9.

c Alma 26:24.
7a Alma 21:3;

24:1, 28–30.
b gs Martelaar,
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brengen, ja, allen die in die
dingen geloofden.
8 Nu was die marteldood er de

oorzaak van dat velen van hun
broeders tot toorn werden op-
gehitst; en er ontstond twist in
de wildernis; en de Lamanieten
begonnen ajacht te maken op
de nakomelingen van Amulon
en zijn broeders, en begonnen
hen te doden; en zij vluchtten
de oostelijke wildernis in.

9 En zie, tot op de huidige dag
wordt door de Lamanieten jacht
op hen gemaakt. Aldus zijn de
woorden van Abinadi vervuld,
die hij heeft gesproken aan-
gaande het nageslacht van de
priesters die hem de vuurdood
hebben laten ondergaan.

10 Want hij heeft tot hen
gezegd: Wat gij mij aaandoet,
zal een zinnebeeld zijn van toe-
komende dingen.

11 En Abinadi nu is de eerste
geweest die de avuurdood on-
derging wegens zijn geloof in
God; dit nu is wat hij bedoelde:
dat velen de vuurdood zouden
ondergaan, net zoals hij die
had ondergaan.

12 En hij zeide tot de priesters
van Noach dat hun nakomelin-
gen velen ter dood zouden laten
brengen, op gelijke wijze als
hij ter dood werd gebracht, en
dat zij alom zouden worden
verstrooid en gedood, gelijk een
schaap zonder herder wordt
verdreven en gedood door wil-
de dieren; en nu, zie, die woor-

den werden bewaarheid, want
zij werden door de Lamanieten
verdreven, en er werd jacht op
hen gemaakt, en zij werden
geslagen.

13 En het geschiedde, toen de
Lamanieten zagen dat zij de
Nephieten niet konden over-
weldigen, dat zij terugkeerden
naar hun eigen land; en velen
van hen kwamen in het land
Ismaël en het land Nephi wonen
en voegden zich bij het volk
Gods, dat het volk van aAnti-
Nephi-Lehi was.

14 En ook zij abegroeven hun
oorlogswapens, zoals hun broe-
ders hadden gedaan, en zij be-
gonnen een rechtvaardig volk
te zijn; en zij wandelden in de
wegen des Heren, en onderhiel-
den nauwgezet zijn geboden en
inzettingen.

15 Ja, en zij bewaarden de wet
van Mozes; want het was nood-
zakelijk dat zij de wet van
Mozes vooralsnog bewaarden,
omdat die niet geheel was ver-
vuld. Maar naast de awet van
Mozes zagen zij uit naar de
komst van Christus, want zij be-
schouwden de wet van Mozes
als een bzinnebeeld van zijn
komst, en geloofden dat zij
deze cuiterlijke riten moesten
nakomen tot de tijd dat Hij hun
zou worden geopenbaard.

16 Nu veronderstelden zij niet
dat het aheil door de bwet van
Mozes kwam; maar de wet van
Mozes diende ertoe hun geloof

8a Mos. 17:18.
10a Mos. 13:10.
11a Mos. 17:13.
13a Alma 23:16–17.

14a Alma 24:15; 26:32.
15a Jakob 4:5; Jarom 1:11.

gs Wet van Mozes.
b Mos. 3:14–15; 16:14.

c Mos. 13:29–32.
16a Mos. 12:31–37;

13:27–33.
b 2 Ne. 11:4.
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in Christus te versterken; en
aldus behielden zij, door geloof,
choop op eeuwig heil, vertrou-
wende op de geest van profetie,
die sprak over die toekomende
dingen.
17 En nu, zie, Ammon en

Aäron, en Omner en Himni en
hun broeders verheugden zich
buitengewoon over het succes
dat zij onder de Lamanieten
hadden gehad, aangezien de
Heer hun had gegeven volgens
hun a gebeden, en ook zijn
woord op ieder punt aan hen
had waargemaakt.

HOOFDSTUK 26

Ammon roemt in de Heer — De
getrouwen worden door de Heer
sterk gemaakt en ontvangen kennis
— Door geloof kunnen de mensen
duizenden zielen tot bekering
brengen — God bezit alle macht
en begrijpt alle dingen. Ongeveer
90–77 v.C.

En nu, dit zijn de woorden van
Ammon aan zijn broeders, die
luiden: Mijn broeders en mijn
broeders in de Heer, zie, ik zeg
u, hoeveel reden hebben wij
niet om ons te verheugen; want
hadden wij bij ons avertrek uit
het land Zarahemla kunnen
denken dat God ons zulke grote
zegeningen zou vergunnen?

2 En nu vraag ik u: welke grote

zegeningen heeft Hij ons ge-
schonken? Kunt gij dat zeggen?

3 Zie, ik antwoord voor u; want
onze broeders, de Lamanieten,
verkeerden in duisternis, ja,
zelfs in de donkerste afgrond,
maar zie, ahoevelen van hen zijn
er niet toe gebracht het wonder-
bare licht Gods te aanschouwen!
En dat is de zegen die Hij ons
heeft geschonken, dat wij een
bwerktuig in de handen Gods
zijn gemaakt om dat grote werk
teweeg te brengen.

4 Zie, aduizenden van hen
verheugen zich en zijn in de
kudde Gods gebracht.

5 Zie, het aveld was rijp, en
gezegend zijt gij, want gij hebt
uw bsikkel ingeslagen en met al
uw kracht geoogst, ja, de gehe-
le dag hebt gij gearbeid; en ziet
het aantal van uw cschoven! En
zij zullen in de graanschuren
worden vergaard, zodat zij niet
verloren gaan.

6 Ja, zij zullen ten laatsten
dage niet worden platgeslagen
door de storm; ja, noch zullen
zi j door de wervelwinden
worden uiteengeslagen; maar
wanneer de astorm komt, zul-
len zij op hun eigen plaats wor-
den vergaard, zodat de storm
niet tot hen kan doordringen;
ja, evenmin zullen zij door he-
vige winden worden gedreven
waar het de vijand ook belieft
hen heen te voeren.

7 Want zie, zij zijn in de

16c 1 Tess. 5:8–9.
17a Alma 17:9.
26 1a Mos. 28:9;

Alma 17:6–11.
3a Alma 23:8–13.

b 2 Kor. 4:5;
Mos. 23:10.

4a Alma 23:5.
5a Joh. 4:35–37;

LV 4:4.

b Joël 3:13.
c LV 33:7–11; 75:2, 5.

6a Hel. 5:12;
3 Ne. 14:24–27.
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handen van de Heer van de
aoogst, en zij zijn de zijnen; en
Hij zal hen ten laatsten dage
bopwekken.

8 Gezegend zij de naam van
onze God; laten wij zijn lof
azingen, ja, laten wij zijn heilige
naam bdank brengen, want
Hij bewerkt gerechtigheid voor
eeuwig.

9 Want indien wij niet waren
opgetrokken uit het land Za-
rahemla, zouden dezen, onze
innig geliefde broeders, die ons
zo innig liefhebben, nog steeds
door ahaat voor ons worden
verteerd, ja, en zij zouden ook
vreemdelingen voor God zijn.

10 En het geschiedde, toen
Ammon die woorden had ge-
zegd, dat zijn broeder Aäron
hem berispte, zeggende: Am-
mon, ik vrees dat uw vreugde u
tot roemen voert.

11 Maar Ammon zeide tot
hem: Ik aroem niet op mijn eigen
kracht, noch op mijn eigen wijs-
heid; maar zie, mijn bvreugde
is overvloedig, ja, mijn hart is
boordevol vreugde, en ik wil
mij in mijn God verheugen.

12 Ja, ik weet dat ik niets ben;
wat mijn kracht aangaat, ben ik
zwak; daarom zal ik niet op
mijzelf aroemen, maar ik zal in
mijn God roemen, want in zijn
bkracht vermag ik alle dingen;
ja, zie, wij hebben vele grote

wonderen in dit land verricht,
waarvoor wij zijn naam eeuwig
zullen loven.

13 Zie, hoeveel duizenden van
onze broeders heeft Hij niet
van de pijnen der ahel bevrijd;
en zij worden ertoe gebracht
de verlossende liefde te bbezin-
gen, en wel wegens de kracht
van zijn woord, die in ons is.
Hebben wij daarom geen goede
reden om ons te verheugen?

14 Ja, wij hebben reden om
Hem voor eeuwig te loven,
want Hij is de allerhoogste God
en heeft onze broeders van de
aketenen der hel bevrijd.
15 Ja, zij waren door eeuwige

duisternis en verwoesting om-
ringd; maar zie, Hij heeft hen in
zijn eeuwige alicht gevoerd, ja,
in eeuwig heil; en zij worden
omringd door de weergaloze
overvloed van zijn liefde; ja, en
wij zijn een werktuig in zijn
handen geweest om dit grote
en wonderbare werk te doen.

16 Daarom, laten wij aroemen,
ja, wij zullen broemen in de
Heer; ja, wij zullen ons verheu-
gen, want onze vreugde is
overvloedig; ja, wij zullen onze
God voor eeuwig loven. Zie,
wie kan teveel roemen in de
Heer? Ja, wie kan teveel zeggen
over zijn grote kracht, en over
zijn cbarmhartigheid, en over
zijn lankmoedigheid jegens de

7a gs Oogst.
b Mos. 23:22;

Alma 36:28.
8a LV 25:12.

b gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

9a Mos. 28:1–2.

11a 2 Kor. 7:14.
b LV 18:14–16.

gs Vreugde.
12a Jer. 9:24; Alma 29:9.

b Ps. 18:32–40;
Fil. 4:13; 1 Ne. 17:3.

13a gs Hel.
b Alma 5:26.

14a Alma 12:11.
15a gs Licht, licht van

Christus.
16a Rom. 15:17;

1 Kor. 1:31.
b 2 Kor. 10:15–18;

LV 76:61.
c Ps. 36:5–6.
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mensenkinderen? Zie, ik zeg u,
ik kan nog niet het kleinste deel
van wat ik voel, verwoorden.
17 Wie had kunnen denken

dat onze God zo barmhartig
zou zijn om ons aan onze vre-
selijke, zondige en bezoedelde
staat te ontrukken?

18 Zie, wij zijn uitgegaan, ja,
in verbolgenheid, met hevige
bedreigingen, om zijn kerk te
avernietigen.
19 O, waarom heeft Hij ons niet

overgeleverd aan een vreselijke
vernietiging, ja, waarom heeft
Hij het zwaard van zijn gerech-
tigheid niet op ons laten neer-
komen en heeft Hij ons niet tot
eeuwige wanhoop gedoemd?

20 O, bij die gedachte is het
welhaast alsof mijn ziel vlucht.
Zie, Hij heeft zijn gerechtig-
heid niet op ons uitgeoefend;
integendeel, in zijn grote barm-
hartigheid heeft Hij ons over
die eeuwige aafgrond van dood
en ellende heengebracht, ja, tot
behoud van onze ziel.

21 En nu zie, mijn broeders,
welke anatuurlijke mens is er die
deze dingen weet? Ik zeg u, er is
niemand die deze dingen bweet,
behalve de boetvaardigen.
22 Ja, hij die zich abekeert en

bgeloof oefent en goede werken
voortbrengt en voortdurend,
zonder ophouden, bidt — hem
wordt het gegeven de cverbor-
genheden Gods te kennen; ja,
hem zal het worden gegeven

dingen te openbaren die nooit
tevoren zijn geopenbaard; ja,
en hem zal het worden gegeven
duizenden zielen tot bekering
te brengen, zoals het ons is
gegeven dezen, onze broeders,
tot bekering te brengen.

23 Welnu mijn broeders, her-
innert gij u dat wij tot onze
broeders in het land Zarahemla
hebben gezegd: Wij gaan op
naar het land Nephi om tot
onze broeders, de Lamanieten,
te prediken, en dat zij ons heb-
ben uitgelachen?

24 Want zij zeiden tot ons:
Denkt gij de Lamanieten tot de
kennis der waarheid te kunnen
brengen? Denkt gij de Lamanie-
ten te kunnen overtuigen van
de onjuistheid van de aoverle-
veringen van hun vaderen, zij
die een dermate bhalsstarrig
volk zijn; wier hart zich verlus-
tigt in het vergieten van bloed;
wier dagen zijn doorgebracht
in de grofste ongerechtigheid;
wier wegen vanaf het begin de
wegen van een overtreder zijn
geweest? Welnu mijn broeders,
gij herinnert u toch dat dat hun
woorden waren.

25 En voorts zeiden zij: Laten
wij de wapens tegen hen opne-
men en hen en hun ongerech-
tigheid uit het land verdelgen,
opdat zij ons niet overweldigen
en vernietigen.

26 Maar zie, mijn geliefde
broeders, wij zijn de wildernis

18a Mos. 27:8–10.
20a 2 Ne. 1:13;

Hel. 3:29–30.
21a gs Natuurlijke mens.

b 1 Kor. 2:9–16;

Jakob 4:8.
22a Alma 36:4–5.

gs Bekeren (zich),
bekering.

b gs Geloof, geloven.

c gs Verborgenheden
van God.

24a Mos. 10:11–17.
b Mos. 13:29.
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ingetrokken, niet met de bedoe-
ling onze broeders te vernieti-
gen, maar met de bedoeling
wellicht enkele van hun zielen
te kunnen redden.
27 Welnu, zie, toen ons hart

bedrukt was en wij wilden
terugkeren, avertroostte de Heer
ons en zeide: Begeeft u onder
uw broeders, de Lamanieten,
en draagt uw bellende met cge-
duld, en Ik zal u doen slagen.

28 En nu, zie, wij zijn geko-
men en hebben ons onder hen
begeven, en wij zijn geduldig
geweest in ons lijden, en wij
hebben allerlei ontbering door-
staan; ja, wij zijn van huis tot
huis gegaan, vertrouwende op
de barmhartigheden der wereld
— en niet alleen op de barm-
hartigheden der wereld, maar
op de barmhartigheden Gods.

29 En wij zijn hun huizen
binnengegaan en hebben hun
geleerd, en wij hebben hun op
hun straten geleerd; ja, en wij
hebben hun op hun heuvels
geleerd; en wij zijn ook hun tem-
pels en hun synagogen binnen-
gegaan en hebben hun geleerd;
en wij zijn uitgeworpen en
bespot en bespuwd en op de
wang geslagen; en wij zijn
gestenigd en gegrepen en met
sterke touwen gebonden, en in
de gevangenis geworpen; en
door de macht en wijsheid
Gods zijn wij wederom bevrijd.

30 En wij hebben allerlei ellen-
de doorstaan, en dit alles om
misschien het middel te kunnen

zijn om de een of andere ziel te
redden; en wij dachten dat onze
avreugde volkomen zou zijn
indien wij misschien het mid-
del konden zijn om enkelen te
redden.

31 En zie, nu kunnen wij voor-
uitblikken en de vruchten van
onze arbeid zien; en zijn het
er weinig? Ik zeg u, neen, het
zijn er avele; ja, en wij kunnen
van hun oprechtheid getuigen
wegens hun liefde jegens hun
broeders en ook jegens ons.

32 Want zie, zij aofferden liever
hun leven op dan hun vijand het
leven te benemen; en zij hebben
hun oorlogswapens diep in de
grond bbegraven wegens hun
liefde jegens hun broeders.

33 En nu zie, ik zeg u, is er in
het gehele land ooit zulk een
grote liefde geweest? Zie, ik zeg
u, neen, die is er niet geweest,
zelfs niet onder de Nephieten.

34 Want zie, die zouden de
wapens tegen hun broeders
opnemen; die zouden zich niet
laten doden. Doch ziet hoevelen
van dezen hun leven hebben
afgelegd; en wij weten dat zij
naar hun God zijn gegaan, we-
gens hun liefde en hun afkeer
van zonde.

35 Welnu, hebben wij geen
reden ons te verheugen? Ja, ik
zeg u, vanaf het begin der we-
reld zijn er nog nooit mannen
geweest met zoveel reden om
zich te verheugen als wij; ja, en
in de vervoering van mijn hart
roem ik in mijn God; want Hij

27a Alma 17:9–11.
b Alma 20:29–30.

gs Tegenspoed.

c gs Geduld.
30a LV 18:15–16.
31a Alma 23:8–13.

32a Alma 24:20–24.
b Alma 24:15.
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bezit alle amacht, alle wijsheid,
en alle verstand; Hij bdoor-
grondt alle dingen en Hij is een
cbarmhartig Wezen, ja, tot heil
van hen die zich bekeren en in
zijn naam geloven.
36 Welnu, indien dat roemen

is, dan zal ik zo roemen; want
dat is mijn leven en mijn licht,
mijn vreugde en mijn heil, en
mijn verlossing van eeuwigdu-
rend wee. Ja, gezegend is de
naam van mijn God, die dit
volk indachtig is geweest, dat
een atak is van de boom van
Israël, en dat in een vreemd
land van zijn stam verloren is
geraakt; ja, ik zeg, gezegend zij
de naam van mijn God, die ons,
bzwervers in een vreemd land,
indachtig is geweest.
37 Welnu, mijn broeders, wij

zien dat God ieder avolk indach-
tig is, in welk land het zich ook
bevindt; ja, Hij telt zijn volk en
zijn innerlijke barmhartigheid
strekt zich uit over de gehele
aarde. Welnu, dat is mijn vreug-
de en mijn grote dankzegging;
ja, en ik zal mijn God voor eeu-
wig danken. Amen.

HOOFDSTUK 27

De Heer gebiedt Ammon het volk
van Anti-Nephi-Lehi in veiligheid
te brengen — Bij het ontmoeten
van Alma gaat Ammons vreugde
zijn kracht te boven — De Nephie-
ten geven de Anti-Nephi-Lehieten

het land Jershon — Zij worden
het volk van Ammon genoemd.
Ongeveer 90–77 v.C.

Nu geschiedde het, toen die La-
manieten die tegen de Nephie-
ten ten strijde waren getrokken,
hadden ontdekt, na hun vele
pogingen om hen te vernietigen,
dat het zinloos was hun vernie-
tiging na te streven, dat zij
wederom terugkeerden naar
het land Nephi.

2 En het geschiedde dat de
Amalekieten wegens hun ver-
liezen buitengewoon vertoornd
waren. En toen zij zagen dat zij
geen wraak op de Nephieten
konden nemen, begonnen zij
het volk tot toorn op te hitsen
tegen hun abroeders, het volk
van bAnti-Nephi-Lehi; daarom
begonnen zij wederom hen te
vernietigen.

3 Nu weigerde dat volk awe-
derom hun wapens op te ne-
men, en zij lieten zich doden
volgens de verlangens van hun
vijanden.

4 Welnu, toen Ammon en zijn
broeders dat vernietigingswerk
zagen onder degenen die zij
zozeer liefhadden, en onder
degenen die ook hen zozeer
hadden liefgehad — want zij
werden behandeld alsof zij
engelen waren die door God
waren gezonden om hen te red-
den van eeuwigdurende vernie-
tiging — daarom, toen Ammon
en zijn broeders dat grote ver-

35a gs Macht.
b LV 88:41.
c gs Barmhartig,

barmhartigheid.
36a Gen. 49:22–26;

Jakob 2:25; 5:25.
b Jakob 7:26.

37a Hand. 10:34–35;
2 Ne. 26:33.

27 2a Alma 43:11.

b Alma 25:1.
gs Anti-Nephi-
lehieten.

3a Alma 24:21–26.
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nietigingswerk zagen, werden
zij door medelijden bewogen,
en zij azeiden tot de koning:

5 Laten wij dit volk des Heren
verzamelen en laten wij afdalen
naar het land Zarahemla, naar
onze broeders, de Nephieten,
en vluchten uit de hand van
onze vijanden, opdat wij niet
vernietigd worden.

6 Doch de koning zeide tot
hen: Zie, de Nephieten zullen
ons vernietigen wegens de vele
moorden en zonden die wij
tegen hen hebben begaan.

7 En Ammon zeide: Ik ga
navraag doen bij de Heer, maar
indien Hij tot ons zegt: Gaat
naar uw broeders — zult gij
dan gaan?

8 En de koning zeide tot hem:
Ja, indien de Heer ons zegt te
gaan, dan dalen wij af naar
onze broeders, en wij zullen
hun slaven zi jn totdat wij
hen schadeloos hebben gesteld
voor de vele moorden en zon-
den die wij tegen hen hebben
begaan.
9 Maar Ammon zeide tot hem:

Het is tegen de wet van onze
broeders, die door mijn vader
is uitgevaardigd, dat er aslaven
onder hen zijn; welnu, laten
wij afdalen en op de barmhar-
tigheden van onze broeders
vertrouwen.

10 Maar de koning zeide tot
hem: Doe navraag bij de Heer,
en indien Hij ons zegt te gaan,
zullen wij gaan; en anders zul-
len wij in het land omkomen.

11 En het geschiedde dat

Ammon navraag deed bij de
Heer, en de Heer zeide tot hem:

12 Voer dit volk uit dit land,
opdat zij niet omkomen; want
Satan heeft veel vat op het hart
der Amalekieten, die de Lama-
nieten ophitsen tot toorn tegen
hun broeders om hen te doden;
trek dus weg uit dit land; en
gezegend is dit volk in dit ge-
slacht, want Ik zal het bewaren.

13 En nu geschiedde het dat
Ammon de koning alle woor-
den meedeelde die de Heer tot
hem had gezegd.

14 En zij verzamelden al hun
volk, ja, het gehele volk des
Heren, en zij verzamelden al
hun kudden kleinvee en run-
deren, en vertrokken uit het
land en gingen de wildernis
in die het land Nephi van het
land Zarahemla scheidde, en zij
kwamen dicht bij de grens van
het land.

15 En het geschiedde dat
Ammon tot hen zeide: Zie, ik
en mijn broeders zullen het
land Zarahemla intrekken, en
gij blijft hier totdat wij terugke-
ren; en wij zullen het hart van
onze broeders toetsen of zij
willen dat gij in hun land komt.

16 En het geschiedde, terwijl
Ammon het land introk, dat hij
en zijn broeders Alma ontmoet-
ten op de aplek waarover reeds
gesproken is; en zie, het was
een vreugdevolle ontmoeting.

17 Nu was de avreugde van
Ammon zo groot, dat hij er zelfs
vol van was; ja, hij werd zo
door de vreugde van zijn God

4a Alma 24:5.
9a Mos. 2:13;

29:32, 38, 40.
16a Alma 17:1–4.

17a gs Vreugde.
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overstelpt, dat zijn krachten
hem bbegaven; en cwederom
viel hij ter aarde neer.

18 Welnu, was dat geen bui-
tengewone vreugde? Zie, dat
is een vreugde die niemand
ontvangt behalve de werkelijk
boetvaardige en ootmoedige
zoeker naar geluk.

19 Welnu, de vreugde van
Alma bij het ontmoeten van zijn
broeders was werkelijk groot,
en ook de vreugde van Aäron,
van Omner en van Himni;
maar zie, hun vreugde was niet
zodanig dat die hun krachten
te boven ging.

20 En nu geschiedde het dat
Alma zijn broeders terug naar
het land Zarahemla leidde, ja,
naar zijn eigen huis. En zij
gingen heen en vertelden de
aopperrechter alle dingen die
hen waren overkomen in het
land Nephi onder hun broeders,
de Lamanieten.
21 En het geschiedde dat de

opperrechter een oproep door
heel het land liet uitgaan om de
stem van het volk te vernemen
aangaande het toelaten van
hun broeders, die het volk van
Anti-Nephi-Lehi waren.
22 En het geschiedde dat de

stem van het volk kwam, zeg-
gende: Zie, wij zullen het land
Jershon afstaan, dat in het oos-
ten aan de zee ligt, dat aan het
land Overvloed grenst, dat ten
zuiden van het land Overvloed
ligt; en dat land Jershon is het
land dat wij onze broeders als
erfdeel zullen geven.

23 En zie, wij zullen onze
legers tussen het land Jershon
en het land Nephi opstellen om
onze broeders in het land Jer-
shon te kunnen beschermen; en
dat doen wij voor onze broeders
wegens hun vrees de wapens
tegen hun broeders op te nemen;
anders zouden zij zondigen; en
die grote vrees van hen is
gekomen wegens hun pijnlijke
bekering, die zij hebben doorge-
maakt ten gevolge van hun vele
moorden en hun vreselijke god-
deloosheid.

24 En nu zie, dat zullen wij
voor onze broeders doen, zo-
dat zij het land Jershon erfelijk
kunnen bezitten; en wij zullen
hen tegen hun vijanden be-
schermen met onze legers, op
voorwaarde dat zij een deel
van hun bezit aan ons afstaan
om ons te helpen onze legers in
stand te houden.

25 Nu geschiedde het, toen
Ammon dat had gehoord dat
hij, vergezeld van Alma, terug-
keerde naar het volk van Anti-
Nephi-Lehi in de wildernis,
waar zij hun tenten hadden
opgeslagen, en hun al deze
dingen bekendmaakte. En Alma
vertelde hun ook over zijn abe-
kering, tezamen met Ammon
en Aäron en zijn broeders.

26 En het geschiedde dat dit
grote vreugde onder hen ver-
oorzaakte. En zij gingen naar
het land Jershon en namen bezit
van het land Jershon; en zij
werden door de Nephieten het
volk van Ammon genoemd;

17b 1 Ne. 1:7.
c Alma 19:14.

20a Alma 4:16–18.
25a Mos. 27:10–24.
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daarom werden zij daarna altijd
met die naam onderscheiden.
27 En zij bevonden zich onder

het volk van Nephi en werden
ook gerekend onder het volk
dat tot de kerk van God be-
hoorde. En zij onderscheidden
zich ook door hun ijver jegens
God, en ook jegens de mensen;
want zij waren volkomen aeer-
lijk en oprecht in alle dingen;
en zij waren bonwrikbaar in het
geloof aangaande Christus, zelfs
tot het einde.
28 En zij beschouwden het

vergieten van het bloed van
hun broeders met de grootste
afschuw; en nooit konden zij
ertoe worden overreed de wa-
pens tegen hun broeders op te
nemen; en nooit beschouwden
zij de dood met enige mate van
angst dankzij hun hoop op
en kennis van Christus en de
opstanding; daarom werd de
dood voor hen verzwolgen door
de overwinning van Christus
daarop.

29 Daarom wilden zij liever de
adood sterven op de pijnlijkste
en smartelijkste wijze die hun
broeders hen konden doen on-
dergaan, dan het zwaard of het
kromzwaard opnemen om hen
te doden.
30 En aldus waren zij een naar-

stig en geliefd volk, een hoogst
begunstigd volk des Heren.

HOOFDSTUK 28

De Lamanieten worden in een

verschrikkelijke strijd verslagen
— Tienduizenden worden gedood
— De goddelozen worden naar een
staat van eindeloos wee verwezen;
de rechtvaardigen verwerven een
nimmer eindigend geluk. Ongeveer
77–76 v.C.

En nu geschiedde het, toen het
volk van Ammon zich in het
land Jershon had gevestigd en
er in het land aJershon ook een
kerk was gevestigd en de legers
der Nephieten rondom het land
Jershon waren opgesteld, ja, in
de grensstreken aan alle kanten
van het land Zarahemla; zie, de
legers der Lamanieten waren
hun broeders gevolgd de wil-
dernis in.

2 En dientengevolge was er een
verschrikkelijke strijd; ja, zoals
er nog nooit een was gekend on-
der al het volk in het land sedert
het tijdstip dat Lehi Jeruzalem
had verlaten; ja, en er werden
tienduizenden Lamanieten ge-
dood en alom verstrooid.

3 Ja, en er was ook een ver-
schrikkelijke slachting onder het
volk van Nephi; niettemin wer-
den de Lamanieten averdreven
en verstrooid, en het volk van
Nephi keerde wederom naar
zijn land terug.

4 En dit nu was een tijd dat
er een groot rouwgeschrei en
geweeklaag werd gehoord door
het gehele land, onder het ge-
hele volk van Nephi —

5 ja, het geschrei van wedu-
wen die rouwden om hun man,
en ook van vaders die rouwden

27a gs Eerlijk,
eerlijkheid.

b Alma 23:6.
29a Alma 24:20–23.

28 1a Alma 27:22; 30:1, 19.
3a Alma 30:1.
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om hun zonen, en van de doch-
ter om de broeder, ja, en de
broeder om de vader; en aldus
werd het rouwgeschrei onder
hen allen gehoord, rouwge-
schrei om hun verwanten die
waren gedood.
6 En dit nu was waarlijk een

droevige dag; ja, een tijd van
ernst, en een tijd van veel
avasten en bidden.
7 En aldus eindigt het vijftien-

de jaar van de regering der rech-
ters over het volk van Nephi;

8 en dit is het verslag van
Ammon en zijn broeders, van
hun reizen in het land Nephi,
hun lijden in het land, hun
smarten en hun benauwingen
en hun aonbegrijpelijke vreug-
de, en de ontvangst en veilig-
heid van de broeders in het land
Jershon. En moge nu de Heer,
de Verlosser van alle mensen,
hun ziel voor eeuwig zegenen.

9 En dit is het verslag van de
oorlogen en twisten onder de
Nephieten, en ook van de oor-
logen tussen de Nephieten en
de Lamanieten; en het vijftiende
jaar van de regering der rechters
is geëindigd.

10 En vanaf het eerste tot
en met het vijftiende jaar is de
vernietiging van vele duizenden
levens teweeggebracht; ja, er is
een vreselijk toneel van bloed-
vergieten teweeggebracht.

11 En de lichamen van vele
duizenden zijn in de aarde neer-
gelegd, terwijl de lichamen van

vele duizenden in hopen op het
oppervlak der aarde liggen te
avergaan; ja, en vele duizenden
brouwen over het verlies van
hun verwanten, omdat zij, vol-
gens de beloften des Heren,
reden hebben om te vrezen dat
zij naar een staat van eindeloos
wee worden verwezen.

12 Terwijl vele duizenden an-
deren oprecht rouwen over
het verlies van hun verwanten,
verheugen zij zich nochtans en
jubelen in de hoop, en weten
zelfs, volgens de abeloften des
Heren, dat zij worden opgewekt
om aan de rechterhand Gods te
wonen in een staat van nimmer
eindigend geluk.

13 En aldus zien wij hoe groot
het averschil onder de mensen
is ten gevolge van zonde en
overtreding, en van de macht
van de duivel, die komt door
de geslepen bplannen die hij
heeft bedacht om het hart der
mensen te verstrikken.

14 En aldus zien wij de grote
aanmaning voor de mensen om
ijverig in de awijngaarden des
Heren te werken; en aldus zien
wij de grote oorzaak van smart,
en ook van vreugde: smart we-
gens dood en vernietiging onder
de mensen, en vreugde wegens
het blicht van Christus ten leven.

HOOFDSTUK 29

Alma verlangt ernaar de mensen

6a Alma 30:2.
8a Alma 27:16–19.

11a Alma 16:11.
b Alma 48:23;

LV 42:45–46.
12a Alma 11:41.
13a 1 Ne. 17:35.

b 2 Ne. 9:28.

14a gs Wijngaard des
Heren.

b gs Licht, licht van
Christus.
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met het vuur van een engel beke-
ring te prediken — De Heer geeft
leraren aan alle volken — Alma
roemt in het werk des Heren en in
het succes van Ammon en zijn
broeders. Ongeveer 76 v.C.

O, dat ik een engel ware en
mijn hartenwens vervuld kreeg,
dat ik mocht uitgaan en spreken
met de bazuin Gods, met een
stem die de aarde doet beven, en
ieder volk bekering toeroepen!

2 Ja, als met de stem des
donders zou ik iedere ziel be-
kering en het verlossingsplan
verkondigen, dat zij zich moes-
ten bekeren en atot onze God
komen, zodat er op het gehele
oppervlak der aarde geen smart
meer zou zijn.

3 Maar zie, ik ben een mens,
en ik zondig in mijn wens; want
ik behoor tevreden te zijn met
de dingen die de Heer mij heeft
toebedeeld.

4 Ik behoor met mijn verlan-
gens niet te tornen aan het
onwrikbare besluit van een
rechtvaardig God, want ik weet
dat Hij de mensen geeft naar
hun averlangen, hetzij ten dode
of ten leven; ja, ik weet dat
Hij de mensen, naar hun bwil,
besluiten toebedeelt die on-
veranderlijk zijn, ja, hun die
uitvaardigt, of die nu tot hun
redding of tot hun vernietiging
zijn.

5 Ja, en ik weet dat het goede

en het kwade aan alle mensen
is voorgelegd; hij die geen goed
van kwaad kan onderscheiden,
is schuldeloos; maar aan hem
die goed en kwaad akent, wordt
naar zijn verlangens gegeven, of
hij nu goed verlangt of kwaad,
leven of dood, vreugde of bge-
wetenswroeging.

6 Welnu, daar ik die dingen
weet, waarom zou ik dan meer
verlangen dan het werk te ver-
richten waartoe ik geroepen ben?

7 Waarom zou ik dan verlan-
gen een engel te zijn en tot alle
einden der aarde te kunnen
spreken?

8 Want zie, de Heer geeft aalle
natiën mensen van hun eigen
natie en btaal om zijn woord te
verkondigen, ja, alles wat Hij
in wijsheid cjuist acht voor hen
om te hebben; aldus zien wij
dat de Heer raad geeft met
wijsheid, volgens hetgeen juist
en waar is.

9 Ik weet wat de Heer mij
heeft geboden, en ik roem erin.
Ik aroem niet in mijzelf, maar ik
roem in hetgeen de Heer mij
heeft geboden; ja, en dit is mijn
roem: dat ik wellicht een werk-
tuig in de handen Gods mag
zijn om de een of andere ziel tot
bekering te brengen; en dat is
mijn vreugde.

10 En zie, wanneer ik zie dat
velen van mijn broeders wer-
kelijk boetvaardig zijn en tot de
Heer, hun God, komen, dan is

29 2a Omni 1:26;
3 Ne. 21:20.

4a Ps. 37:4.
b gs Keuzevrijheid.

5a 2 Ne. 2:18, 26;

Mro. 7:15–19.
gs Onderscheid,
gave van.

b gs Geweten.
8a 2 Ne. 29:12.

b LV 90:11.
c Alma 12:9–11.

9a Alma 26:12.
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mijn ziel met vreugde vervuld;
dan denk ik aan ahetgeen de
Heer voor mij heeft gedaan, ja,
dat Hij mijn gebed heeft ver-
hoord; ja, dan denk ik aan zijn
barmhartige arm die Hij naar
mij heeft uitgestrekt.
11 Ja, en ik denk ook aan de

gevangenschap van mijn vade-
ren; want ik weet zeker dat de
aHeer hen uit hun knechtschap
heeft bevrijd, en daardoor zijn
kerk heeft gevestigd; ja, de
Here God, de God van Abra-
ham, de God van Isaak en de
God van Jakob, heeft hen uit
hun knechtschap bevrijd.
12 Ja, ik ben de gevangenschap

van mijn vaderen altijd indach-
tig geweest; en diezelfde God
die hen uit de handen der Egyp-
tenaren heeft abevrijd, heeft hen
uit hun knechtschap bevrijd.
13 Ja, en diezelfde God heeft

zijn kerk onder hen gevestigd;
ja, en diezelfde God heeft mij
geroepen met een heilige roe-
ping om het woord tot dit volk
te prediken, en heeft mij veel
succes gegeven, waarin mijn
avreugde overvloedig is.
14 Maar ik verheug mij niet

alleen in mijn eigen succes, in-
tegendeel, mijn vreugde is nog
overvloediger wegens het asuc-
ces van mijn broeders, die naar
het land Nephi zijn geweest.

15 Zie, zij hebben buitenge-
woon hard gearbeid, en hebben
veel vrucht voortgebracht; en
hoe groot zal hun beloning zijn!

16 Welnu, wanneer ik denk aan
het succes van dezen, mijn broe-
ders, wordt mijn ziel in vervoe-
ring gebracht, en als het ware
zelfs van het lichaam geschei-
den, zo groot is mijn vreugde.

17 En nu, moge God dezen,
mijn broeders, geven dat zij
in het koninkrijk Gods zullen
aanzitten; ja, en ook allen die
de vrucht van hun arbeid zijn,
opdat zij nooit meer weg zullen
gaan, maar Hem voor eeuwig
zullen loven. En God geve
dat het zal geschieden volgens
mijn woorden, ja, zoals ik heb
gesproken. Amen.

HOOFDSTUK 30

Korihor, de antichrist, bespot
Christus, de verzoening en de geest
van profetie — Hij leert dat er geen
God is, geen val van de mens, geen
straf voor zonde en geen Christus
— Alma getuigt dat Christus zal
komen en dat alles erop wijst
dat er een God is — Korihor eist
een teken en wordt met stomheid
geslagen — De duivel was Korihor
als engel verschenen en had hem
geleerd wat hij moest zeggen —
Korihor wordt vertrapt en sterft.
Ongeveer 76–74 v.C.

Zie, nu geschiedde het, nadat
het avolk van Ammon was ge-
vestigd in het land Jershon, ja,
en ook nadat de Lamanieten uit
het land waren bverdreven en

10a Mos. 27:11–31.
11a Mos. 24:16–21;

Alma 5:3–5.
12a Ex. 14:30–31.

13a LV 18:14–16.
14a Alma 17:1–4.
30 1a Alma 27:25–26.

gs Anti-Nephi-

lehieten.
b Alma 28:1–3.



Alma 30:2–13 354

hun doden door het volk van
het land waren begraven —
2 nu werden hun doden niet

geteld wegens hun grote aantal;
evenmin werden de doden der
Nephieten geteld — maar het
geschiedde, nadat zij hun doden
hadden begraven, en ook na de
dagen van vasten en van rou-
wen en van gebed — en het
was in het zestiende jaar van de
regering der rechters over het
volk van Nephi — dat er in
het gehele land blijvende vrede
begon te heersen.

3 Ja, en het volk onderhield de
geboden des Heren naarstig;
en zij waren nauwgezet in het
naleven van de averordeningen
Gods volgens de wet van
Mozes; want hun werd geleerd
de wet van Mozes te bbewaren
totdat zij zou worden vervuld.
4 En aldus kende het volk geen

beroering in het gehele zestien-
de jaar van de regering der rech-
ters over het volk van Nephi.
5 En het geschiedde dat er in

het begin van het zeventiende
jaar van de regering der rechters
blijvend vrede heerste.

6 Maar het geschiedde, tegen
het einde van het zeventiende
jaar, dat er een man in het land
Zarahemla kwam, en hij was
een aantichrist, want hij begon
tot het volk te prediken tegen de
profetieën die door de profeten
waren uitgesproken aangaande
de komst van Christus.
7 Nu was er geen wet tegen

iemands ageloof, want het was

lijnrecht in strijd met de gebo-
den Gods dat er een wet zou
zijn die de mensen op ongelijke
voet bracht.

8 Want aldus zegt de Schrift:
aKiest dan heden, wie gij die-
nen zult.

9 Welnu, indien iemand God
wilde dienen, had hij het recht
daartoe; of liever gezegd, indien
hij in God geloofde, had hij het
recht Hem te dienen; maar in-
dien hij niet in Hem geloofde,
was er geen wet om hem te
straffen.

10 Maar indien hij had ge-
moord, werd hij met de adood
gestraft ; en indien hij had
geroofd, werd hij ook gestraft;
en indien hij had gestolen, werd
hij ook gestraft; en indien hij
echtbreuk had gepleegd, werd
hij ook gestraft; ja, voor al dat
kwaad werden zij gestraft.

11 Want er was een wet dat
de mensen moesten worden
berecht volgens hun misdaden.
Er was evenwel geen wet tegen
iemands geloof; daarom werd
iemand alleen gestraft voor de
misdaden die hij had gepleegd;
daarom stonden alle mensen
op agelijke voet.
12 En deze antichrist, wiens

naam Korihor was — en de wet
kon geen vat op hem hebben
— begon tot het volk te predi-
ken dat er geen Christus zou
zijn. En op deze wijze predikte
hij, zeggende:

13 O, gij die aan banden zijt
gelegd door een dwaze en ijdele

3a gs Wet van Mozes.
b 2 Ne. 25:24–27;

Alma 25:15.

6a gs Antichrist.
7a Alma 1:17.
8a Jozua 24:15.

gs Keuzevrijheid.
10a gs Doodstraf.
11a Mos. 29:32.
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hoop, waarom brengt gij uzelf
door zulke dwaasheden onder
het juk? Waarom ziet gij uit
naar een Christus? Want geen
mens kan iets weten van het-
geen komen zal.
14 Zie, wat gij profetieën

noemt, die volgens u door hei-
lige profeten zijn doorgegeven,
zie, het zijn dwaze overleverin-
gen van uw vaderen.

15 Hoe weet gij dat ze waar
zijn? Zie, gij kunt niet iets weten
wat gij niet aziet; daarom kunt
gij niet weten dat er een Chris-
tus zal zijn.

16 Gij kijkt vooruit en zegt dat
gij vergeving van uw zonden
ziet. Maar zie, dat is de uitwer-
king van een uitzinnige geest;
en die verwarring van uw geest
vloeit voort uit de overleverin-
gen van uw vaderen, die u
voeren tot een geloof in dingen
die niet waar zijn.

17 En hij zeide hun nog veel
meer dergelijke dingen, en
vertelde hun dat er geen ver-
zoening voor de zonden van
de mens kon worden gedaan,
maar dat het ieder mens in dit
leven verging naargelang de
beheersing van het schepsel; dat
het daarom ieder mens wel ging
naargelang zijn vaardigheid, en
dat ieder mens overwon naar-
gelang zijn capaciteit; en dat wat
een mens ook deed, het geen
misdaad was.

18 En aldus predikte hij tot
hen, en hij verleidde het hart
van velen en bracht hen ertoe
hun hoofd in hun goddeloos-

heid op te richten, ja, en vele
vrouwen, en ook mannen, ver-
leidde hij ertoe hoererij te be-
drijven — hun vertellende dat
wanneer een mens dood is, dat
het einde ervan was.

19 Nu ging deze man ook naar
het land Jershon om die dingen
te prediken onder het volk van
Ammon, dat eens het volk der
Lamanieten was geweest.

20 Maar zie, zij waren wijzer
dan velen der Nephieten; want
zi j grepen hem en bonden
hem vast en brachten hem voor
Ammon, die de hogepriester
over dat volk was.

21 En het geschiedde dat hij
hem uit het land liet zetten. En
hij kwam in het land Gideon en
begon ook tot hen te prediken;
maar daar had hij niet veel suc-
ces, want hij werd gegrepen en
vastgebonden en voor de hoge-
priester gebracht, en tevens voor
de opperrechter van het land.

22 En het geschiedde dat de
hogepriester tot hem zeide:
Waarom gaat gij rond om de
wegen des Heren te verdraai-
en? Waarom leert gij dit volk
dat er geen Christus zal zijn,
waarmee gij hun vreugde ver-
stoort? Waarom spreekt gij
tegen alle profetieën van de
heilige profeten?

2 3 N u w a s d e n a a m v a n
de hogepriester Giddonah. En
Korihor zeide tot hem: Omdat
ik de dwaze overleveringen van
uw vaderen niet leer, en omdat
ik dit volk niet leer zich te
onderwerpen aan de dwaze

15a Ether 12:5–6.
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verordeningen en riten die door
priesters vanouds zijn vastge-
steld om zich macht en gezag
over hen aan te matigen, om
hen onwetend te houden, zodat
zij hun hoofd niet kunnen ver-
heffen, maar volgens uw woor-
den worden onderworpen.
24 Gij zegt dat dit volk een

vrij volk is. Zie, ik zeg dat zij
geknecht zijn. Gij zegt dat die
oude profetieën waar zijn. Zie,
ik zeg dat gij niet weet dat ze
waar zijn.

25 Gij zegt dat dit volk een
schuldig en gevallen volk is,
wegens de overtreding van een
voorvader. Zie, ik zeg dat een
kind niet schuldig is wegens
zijn voorouders.

26 En gij zegt eveneens dat
Christus zal komen. Maar zie,
ik zeg dat gij niet weet dat er een
Christus zal zijn. En gij zegt ook
dat Hij voor de azonden der
wereld zal worden gedood —
27 en aldus leidt gij dit volk

weg, de dwaze overleveringen
van uw vaderen achterna, en
wel volgens uw eigen verlan-
gens; en gij onderdrukt hen, ja,
gij houdt hen als het ware in
knechtschap, zodat gij u kunt
verzadigen aan de arbeid van
hun handen, zodat zij niet vrij-
moedig durven opkijken en
hun rechten en voorrechten
niet durven genieten.

28 Ja, zij durven geen gebruik
te maken van hetgeen hun
eigendom is om hun priesters
niet te ergeren, die hen naar
hun verlangens onder het juk

brengen en hen ertoe hebben
gebracht — door hun overle-
veringen en hun dromen en
hun bevliegingen en hun visi-
oenen en hun voorgewende
verborgenheden — te geloven
dat zij, indien zij niet volgens
hun woorden handelen, een
of ander onbekend wezen zul-
len ergeren, dat volgens hun
zeggen God is — een wezen
dat nooit is gezien of gekend,
dat er nooit is geweest noch
er ooit zal zijn.

29 Toen nu de hogepriester en
de opperrechter de verstokt-
heid van zijn hart zagen, ja,
toen zij zagen dat hij zelfs God
beschimpte, weigerden zij zijn
woorden te beantwoorden;
maar zij lieten hem vastbinden
en gaven hem over in de han-
den van de gerechtsdienaren
en zonden hem naar het land
Zarahemla, zodat hij voor Alma
kon worden gebracht, en voor
de opperrechter die de regeer-
der over het gehele land was.

30 En het geschiedde, toen hij
voor Alma en de opperrechter
werd gebracht, dat hij op de-
zelfde wijze doorging als hij in
het land Gideon had gedaan;
ja, hij ging ermee door God te
alasteren.
31 En hij verhief zich voor

Alma met woorden die steeds
aluider klonken, en beschimpte
de priesters en leraren en
beschuldigde hen ervan dat zij
het volk ertoe verleidden de
dwaze overleveringen van hun
vaderen te volgen, zodat zij

26a Jes. 53:4–7.
30a gs Godslastering,

lasteren.
31a Hel. 13:22.
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zich konden verzadigen aan de
arbeid van het volk.
32 Nu zeide Alma tot hem: Gij

weet dat wij ons niet verzadigen
aan de arbeid van dit volk, want
zie, ik heb zelfs vanaf het begin
van de regering der rechters tot
nu toe met mijn eigen handen
voor mijn levensonderhoud ge-
arbeid, niettegenstaande mijn
vele rondreizen door het land
om mijn volk het woord Gods
te verkondigen.

33 En niettegenstaande de vele
arbeid die ik in de kerk heb ver-
richt, heb ik nooit zelfs maar
zoveel als één asenine voor mijn
arbeid ontvangen; evenmin een
van mijn broeders, behalve op
de rechterstoel; en dan hebben
wij alleen volgens de wet ont-
vangen voor onze tijd.
34 En nu, indien wij niets ont-

vangen voor onze arbeid in de
kerk, wat baat het ons dan in de
kerk te arbeiden, tenzij het is
om de waarheid te verkondigen,
om ons te kunnen verheugen in
de avreugde van onze broeders?

35 Waarom zegt gij dan dat
wij tot dit volk prediken met
het oog op gewin, wanneer gij
zelf weet dat wij geen gewin
ontvangen? Welnu, gelooft gij
dat wij dit volk misleiden en
dat dát die grote vreugde in
hun hart veroorzaakt?

36 En Korihor antwoordde
hem: Jawel.

37 En toen zeide Alma tot hem:
Gelooft gij dat er een God is?

38 En hij antwoordde: Neen.

39 Nu zeide Alma tot hem:
Wilt gij andermaal loochenen
dat er een God is, en ook de
Christus loochenen? Want zie, ik
zeg u, ik weet dat er een God is,
en ook dat Christus zal komen.

40 En nu, welk bewijs hebt gij
dat er geen aGod is, of dat
Christus niet komt? Ik zeg u
dat gij er geen hebt, dan alleen
uw woord.

41 Maar zie, ik heb alle dingen
als agetuigenis dat die dingen
waar zijn; en gij hebt ook alle
dingen als getuigenis dat ze
waar zijn; en wilt gij ze looche-
nen? Gelooft gij dat die dingen
waar zijn?

42 Zie, ik weet dat gij gelooft,
maar gij zijt bezeten van een
leugengeest en gij hebt de
Geest Gods van u afgestoten,
zodat die bij u geen plaats
heeft; de duivel heeft echter
macht over u, en hij sleept u
mee en gebruikt listen om de
kinderen van God te kunnen
vernietigen.

43 En nu zeide Korihor tot
Alma: Indien gij mij een ateken
wilt tonen, zodat ik ervan word
overtuigd dat er een God is, ja,
indien gij mij toont dat Hij
macht bezit, dan zal ik over-
tuigd zijn van de waarheid van
uw woorden.

44 Maar Alma zeide tot hem:
Gij hebt tekens genoeg gehad;
wilt gij uw God verzoeken? Wilt
gij zeggen: Toon mij een teken,
terwijl gij het getuigenis hebt
van aal dezen, uw broeders, en

33a Alma 11:3.
34a gs Vreugde.
40a Ps. 14:1.

41a gs Getuige, getuigen.
43a Jakob 7:13–21;

LV 46:8–9.

gs Teken.
44a Mos. 13:33–34.



Alma 30:45–53 358

ook van al de heilige profeten?
De Schriften zijn u voorgelegd,
ja, en balle dingen wijzen erop
dat er een God is; ja, zelfs de
caarde, en alle dingen op het
oppervlak daarvan, ja, en haar
dbeweging, ja, en ook alle epla-
neten die zich bewegen in hun
vaste orde, getuigen dat er een
oppermachtige Schepper is.

45 En gaat gij toch rond om
het hart van dit volk te mislei-
den en tot hen te getuigen dat
er geen God is? En wilt gij het
tegen al deze getuigenissen in
toch loochenen? En hij zeide:
Ja, ik zal het loochenen, tenzij
gij mij een teken toont.

46 En nu geschiedde het dat
Alma tot hem zeide: Zie, ik ben
bedroefd wegens de verstokt-
heid van uw hart, ja, dat gij u
nog steeds tegen de geest der
waarheid verzet, zodat uw ziel
wellicht vernietigd wordt.

47 Maar zie, het is abeter dat
uw ziel verloren gaat, dan dat
gij het middel zoudt zijn waar-
door vele zielen tot vernietiging
worden gevoerd, en wel door
uw gelieg en door uw vleiende
woorden; daarom, indien gij
het wederom loochent, zie, dan
zal God u slaan, zodat gij stom
wordt, zodat gij uw mond
nooit meer zult opendoen, zo-
dat gij dit volk nooit meer zult
misleiden.

48 Nu zeide Korihor tot hem:
Ik loochen niet het bestaan van
een God, ik geloof alleen niet
dat er een God is; en ik zeg te-

vens dat gij niet weet dat er een
God is; en tenzij gij mij een te-
ken toont, zal ik niet geloven.

49 Nu zeide Alma tot hem: Dit
zal ik u ten teken geven, dat gij
met astomheid zult worden ge-
slagen, volgens mijn woorden;
en in de naam van God zeg ik
dat gij met stomheid zult wor-
den geslagen, zodat gij niet
meer kunt spreken.

50 Toen nu Alma die woorden
had gezegd, werd Korihor met
stomheid geslagen, zodat hij
niet kon spreken, volgens de
woorden van Alma.

51 En toen nu de opperrechter
dat zag, strekte hij zijn hand uit
en schreef voor Korihor, zeg-
gende: Zijt gij overtuigd van de
kracht Gods? In wie hadt gij
gewild dat Alma zijn teken
toonde? Hadt gij gewild dat hij
anderen zou treffen om u een
teken te tonen? Zie, hij heeft u
een teken getoond; en wilt gij
nu nog verder redetwisten?

52 En Korihor strekte zijn hand
uit en schreef, zeggende: Ik weet
dat ik stom ben, want ik kan
niet spreken; en ik weet dat
niets dan de kracht Gods dit
over mij had kunnen brengen;
ja, en ik heb altijd ageweten dat
er een God was.

53 Maar zie, de duivel heeft
mij amisleid, want hij bverscheen
aan mij in de gedaante van een
engel en zeide tot mij: Ga heen
en win dit volk terug, want zij
zijn allen afgedwaald, een on-
bekende God achterna. En hij

44b Ps. 19:1; LV 88:47.
c Job 12:7–10.
d Hel. 12:11–15.

e Moz. 6:63.
47a 1 Ne. 4:13.
49a 2 Kron. 13:20.

52a Alma 30:42.
53a Jakob 7:14.

b 2 Kor. 11:14; 2 Ne. 9:9.
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zeide tot mij: Er is cgeen God; ja,
en hij leerde mij wat ik moest
zeggen. En ik heb zijn woorden
geleerd; en ik leerde ze omdat
ze aangenaam waren voor het
dzinnelijk gemoed; en ik leerde
ze, ja, totdat ik veel succes had,
zodat ik waarlijk geloofde dat
ze waar waren; en om die reden
heb ik de waarheid weerstaan,
ja, totdat ik deze grote ver-
vloeking over mijzelf heen heb
gebracht.
54 Welnu, toen hij dat had

gezegd, smeekte hij of Alma tot
God wilde bidden dat de ver-
vloeking van hem zou worden
weggenomen.

55 Alma zeide echter tot hem:
Indien deze vervloeking van u
wordt weggenomen, zult gij
het hart van dit volk opnieuw
misleiden; daarom zal het u
vergaan zoals de Heer het wil.

56 En het geschiedde dat de
vervloeking niet van Korihor
werd weggenomen; integen-
deel, hij werd uitgeworpen en
ging al bedelend om zijn voed-
sel van huis tot huis.

57 Nu werd wat er met Kori-
hor was gebeurd onmiddellijk
in het gehele land bekendge-
maakt; ja, de opperrechter liet
aan alle mensen in het land
de oproep uitgaan waarin hun
die geloof hadden gehecht aan
de woorden van Korihor werd
gezegd dat zij zich met spoed
moesten bekeren, opdat hen
niet dezelfde oordelen zouden
treffen.

58 En het geschiedde dat zij
allen overtuigd raakten van de
goddeloosheid van Korihor;
daarom werden zij allen we-
derom tot de Heer bekeerd; en
dat maakte een eind aan de
ongerechtigheid naar de wijze
van Korihor. En Korihor ging
van huis tot huis al bedelend
om voedsel voor zijn levenson-
derhoud.

59 En het geschiedde, terwijl
hij uitging onder het volk, ja,
onder een volk dat zich van
de Nephieten had afgeschei-
den en zich, omdat het werd
geleid door een man wiens
naam Zoram was, Zoramieten
noemde — en zie, terwijl hij
onder hen uitging, werd hij
omvergelopen en vertrapt, ja,
totdat hij dood was.

60 En aldus zien wij het eind
van hem die de wegen des
Heren verdraait; en aldus zien
wij dat de aduivel zijn kinderen
ten laatsten dage niet zal bbij-
staan, maar hen met spoed
neersleurt naar de chel.

HOOFDSTUK 31

Alma leidt een zending om de
afvallige Zoramieten terug te win-
nen — De Zoramieten loochenen
Christus, geloven in een verkeerd
denkbeeld van uitverkiezing en
aanbidden met voorgeschreven ge-
beden — De zendelingen zijn
vervuld met de Heilige Geest —
Hun benauwingen worden verzwol-

53c Ps. 10:4.
d gs Vleselijk.

60a gs Duivel.

b Alma 3:26–27;
5:41–42;
LV 29:45.

c gs Hel.
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gen door de vreugde in Christus.
Ongeveer 74 v.C.

Nu geschiedde het na het einde
van Korihor, toen Alma berich-
ten ontving dat de Zoramieten
de wegen des Heren verdraai-
den en dat Zoram, die hun
leider was, het hart van het volk
ertoe bracht zich te abuigen voor
stomme bafgoden, dat zijn hart
wederom ctreurig werd wegens
de ongerechtigheid van het volk.

2 Want het was de oorzaak
van grote asmart voor Alma om
te weten van ongerechtigheid
onder zijn volk; daarom was zijn
hart buitengewoon bedroefd
wegens de afscheiding der Zo-
ramieten van de Nephieten.

3 Nu hadden de Zoramieten
zich verzameld in een land dat
zij Antionum noemden, dat ten
oosten van het land Zarahemla
lag, dat bijna aan de kust grens-
de, dat ten zuiden van het land
Jershon lag, dat tevens grensde
aan de zuidelijke wildernis,
welke wildernis vol Lamanie-
ten was.

4 Nu vreesden de Nephieten
ten zeerste dat de Zoramieten
betrekkingen zouden aankno-
pen met de Lamanieten, en dat
dit tot grote verliezen aan de zij-
de der Nephieten zou voeren.

5 En nu, daar de aprediking
van het bwoord het volk er
dikwijlstoe cbewoog te doen wat

rechtvaardig was — ja, het had
een krachtiger uitwerking op het
gemoed van het volk gehad dan
het zwaard of iets anders wat
hun was overkomen — daarom
achtte Alma het raadzaam dat
zij het met de kracht van het
woord Gods probeerden.

6 Daarom nam hij Ammon en
Aäron en Omner mee; en Himni
liet hij achter in de kerk in
Zarahemla; maar de eerste drie
nam hij mee, en tevens Amulek
en Zeëzrom, die in Melek wa-
ren; en hij nam ook twee van
zijn zonen mee.

7 Nu nam hij de oudste van
zijn zonen, wiens naam aHela-
man was, niet met zich mee;
maar de namen van hen die hij
wél met zich meenam, waren
Shiblon en Corianton; en dat
zijn de namen van hen die
met hem meegingen onder de
bZoramieten om het woord tot
hen te prediken.

8 Nu waren de Zoramieten aaf-
gescheidenen van de Nephieten;
derhalve was het woord Gods
tot hen gepredikt.

9 Zij waren echter tot grote
dwalingen avervallen, want zij
wilden de geboden van God
en zijn inzettingen volgens de
wet van Mozes niet nauwgezet
onderhouden.

10 Evenmin wilden zij zich
houden aan de gebruiken van
de kerk om dagelijks te volhar-

31 1a Ex. 20:5;
Mos. 13:13.

b 2 Ne. 9:37.
gs Afgoderij.

c Alma 35:15.
2a Mos. 28:3; 3 Ne. 17:14;

Moz. 7:41.
5a Enos 1:23; Alma 4:19.

gs Prediken.
b Hebr. 4:12; Jakob 2:8;

Alma 36:26.
c Jarom 1:11–12;

LV 11:2.
7a gs Helaman, zoon

van Alma.
b Alma 30:59.

8a Alma 24:30.
9a gs Afval.
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den in bidden en smeken tot
God, opdat zij niet in verzoe-
king zouden komen.
11 Ja, kortom, in zeer vele ge-

vallen verdraaiden zij de wegen
des Heren; om die reden dus
begaven Alma en zijn broeders
zich naar het land om hun het
woord te prediken.

12 Welnu, toen zij in het land
waren aangekomen, zie, tot
hun verbazing zagen zij dat de
Zoramieten synagogen hadden
gebouwd, en dat zij zich verga-
derden op één dag van de week,
welke dag zij de dag des Heren
noemden; en zij aanbaden op
een wijze die Alma en zijn broe-
ders nog nooit hadden gezien;

13 want midden in hun syna-
goge hadden zij een plek laten
opbouwen, een plek om op te
staan, die hoog boven het hoofd
was; en erbovenop was slechts
plaats voor één persoon.

14 Welnu, wie aaanbidden
wilde, moest zich naar voren
begeven en erop gaan staan,
en zijn handen naar de hemel
uitstrekken en met luide stem
roepen, zeggende:

15 Heilige, heilige God; wij
geloven dat Gij God zijt, en wij
geloven dat Gij heilig zijt, en
dat Gij een geest waart, en dat
Gij een geest zijt, en dat Gij
voor eeuwig een geest zult zijn.

16 Heilige God, wij geloven
dat Gij ons van onze broeders
hebt afgescheiden; en wij gelo-
ven niet in de overlevering van
onze broeders die hun werd
overgedragen door de kinder-

lijkheid van hun vaderen; wij
geloven echter dat Gij ons hebt
auitverkoren om uw bheilige
kinderen te zijn; en tevens hebt
Gij ons bekendgemaakt dat er
geen Christus zal zijn.

17 Maar Gij zijt dezelfde giste-
ren, heden en voor eeuwig; en
Gij hebt ons auitverkoren om
behouden te worden, terwijl
allen om ons heen zijn uitverko-
ren om door uw verbolgenheid
te worden neergeworpen in de
hel; voor die heiligheid danken
wij U, o God; en wij danken U
ook dat Gij ons hebt uitverko-
ren, zodat wij niet worden weg-
geleid, de dwaze overleveringen
van onze broeders achterna,
die hen kluisteren aan een ge-
loof in Christus, waardoor hun
hart ertoe wordt gebracht ver
van U, onze God, af te dwalen.

18 En wederom danken wij U,
o God, dat wij een uitverkoren
en heilig volk zijn. Amen.

19 Nu geschiedde het, nadat
Alma en zijn broeders en zijn
zonen die gebeden hadden
gehoord, dat zij bovenmate
verbaasd waren.

20 Want zie, eenieder ging
erheen en sprak hetzelfde ge-
bed uit.

21 Nu noemden zij die plaats
Rameümptom, hetgeen bete-
kent: de heilige staanplaats.

22 Welnu, vanaf die staan-
plaats zonden zij allen, ja, een-
ieder, precies hetzelfde gebed
op tot God, hun God dankende
dat zij door Hem waren uitver-
koren, dat Hij hen niet wegleid-

14a Matt. 6:1–7.
16a Alma 38:13–14.

b Jes. 65:3, 5.
17a gs IJdel, ijdelheid.
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de, de overlevering van hun
broeders achterna, en dat hun
hart niet was weggestolen om in
toekomstige dingen te geloven,
waarvan zij niets wisten.
23 Welnu, nadat alle mensen

op die wijze hun dank hadden
betuigd, keerden zij terug naar
huis en aspraken niet meer over
hun God totdat zij wederom
bijeen waren bij de heilige
staanplaats om volgens hun
wijze dank te betuigen.

24 Toen nu Alma dat zag, was
zijn hart abedroefd; want hij
zag dat zij een goddeloos en
verkeerd volk waren; ja, hij zag
dat hun hart was gezet op goud
en op zilver en op allerlei
prachtige goederen.
25 Ja, en hij zag ook dat hun

hart, in hun hoogmoed, tot luid-
ruchtige grootspraak averheven
was.

26 En hij verhief zijn stem tot
de hemel en ariep uit, zeggende:
O, hoe lang nog, o Heer, zult
Gij toestaan dat uw dienst-
knechten hier beneden in het
vlees wonen om zulke grove
goddeloosheid onder de men-
senkinderen te aanschouwen?
27 Zie, o God, zij aroepen U

aan, maar toch is hun hart ver-
zwolgen in hun hoogmoed.
Zie, o God, zij roepen U aan
met hun mond, terwijl zij bop-
geblazen zijn, ja, bovenmate,
door de ijdelheden der wereld.

28 Zie, o mijn God, hun kost-
bare kleding en hun ringetjes
en hun aarmbanden en hun

gouden sieraden en al hun
kostbaarheden waarmee zij ge-
tooid zijn; en zie, hun hart is
daarop gezet, maar toch roepen
zij U aan en zeggen: Wij dan-
ken U, o God, want wij zijn U
een uitverkoren volk, terwijl
anderen verloren zullen gaan.

29 Ja, en zij zeggen dat Gij het
hun hebt bekendgemaakt dat
er geen Christus zal zijn.

30 O Here God, hoe lang zult
Gij toestaan dat er zulke godde-
loosheid en ontrouw onder dit
volk bestaat? O Heer, wilt Gij
mij kracht geven om mijn zwak-
heden te dragen. Want ik ben
zwak en zulke goddeloosheid
onder dit volk pijnigt mijn ziel.

31 O Heer, mijn hart is buiten-
gewoon bedroefd; wilt Gij mijn
ziel ain Christus troosten. O
Heer, wilt Gij mij kracht geven,
opdat ik dit leed, dat mij we-
gens de ongerechtigheid van
dit volk zal treffen, met geduld
zal kunnen doorstaan.

32 O Heer, wilt Gij mijn ziel
troosten en mij succes geven,
en ook mijn medearbeiders, die
bij mij zijn — ja, Ammon en
Aäron en Omner, en ook Amu-
lek en Zeëzrom, en ook mijn
abeide zonen — ja, wilt Gij ook
hen allen troosten, o Heer. Ja,
wilt Gij hun ziel in Christus
troosten.

33 Wilt Gij hun kracht geven,
opdat zij hun leed, dat hen
wegens de ongerechtigheden
van dit volk zal treffen, zullen
kunnen dragen.

23a Jakobus 1:21–25.
24a Gen. 6:5–6.
25a Jakob 2:13; Alma 1:32.

26a Moz. 7:41–58.
27a Jes. 29:13.

b gs Hoogmoed.

28a Jes. 3:16–24.
31a Joh. 16:33.
32a Alma 31:7.
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34 O Heer, wilt Gij aons geven
dat wij erin zullen slagen hen
wederom tot U te brengen in
Christus.

35 Zie, o Heer, hun aziel is
kostbaar en velen van hen zijn
onze broeders; daarom, o Heer,
geef ons kracht en wijsheid om
dezen, onze broeders, weder-
om tot U te kunnen brengen.
36 Nu geschiedde het, toen

Alma die woorden had gezegd,
dat hij zijn ahanden op allen
blegde die bij hem waren. En
zie, zodra hij zijn handen op
hen legde, werden zij vervuld
met de Heilige Geest.
37 En daarna gingen zij uit

elkaar en waren aniet bezorgd
over wat zij zouden eten, of wat
zij zouden drinken, of waarmee
zij zich zouden kleden.

38 En de Heer zag naar hen
om, zodat zij geen honger zou-
den lijden, noch dorst lijden; ja,
en Hij gaf hun ook kracht, zo-
dat zij generlei abenauwingen
zouden lijden die niet zouden
worden verzwolgen door de
vreugde in Christus. Nu was dat
volgens het gebed van Alma,
en wel omdat hij in bgeloof bad.

HOOFDSTUK 32

Alma leert de armen, wier benau-
wingen hen verootmoedigd had-
den — Geloof is hoop op datgene
wat niet te zien is, maar toch waar
is — Alma getuigt dat engelen

mannen, vrouwen en kinderen
bedienen — Alma vergelijkt het
woord met een zaadje — Het moet
geplant en verzorgd worden —
Dan groeit het uit tot een boom,
waarvan wij de vrucht van het
eeuwige leven plukken. Ongeveer
74 v.C.

En het geschiedde dat zij uit-
gingen en het woord Gods tot
het volk begonnen te prediken,
en zij gingen hun synagogen
binnen, en hun huizen; ja, en zij
predikten het woord zelfs in
hun straten.

2 En het geschiedde, na veel
arbeid onder hen, dat zij succes
begonnen te krijgen onder de
aarme klasse van het volk; want
zie, zij werden uit de synago-
gen geworpen wegens de grof-
heid van hun kleding —

3 nu werd het hun niet toege-
staan hun synagogen binnen te
gaan om God te aanbidden,
want zij werden als vuilheid
beschouwd; nu waren zij arm;
ja, zij werden door hun broe-
ders als schuim beschouwd; nu
waren zij aarm wat de dingen
der wereld betreft; en zij waren
ook arm van hart.

4 Welnu, terwijl Alma het volk
leerde en toesprak op de heuvel
Onidah, kwam er een grote me-
nigte tot hem, bestaande uit hen
van wie wij gesproken hebben,
hen die aarm van hart waren
wegens hun armoede wat de
dingen der wereld betreft.

34a 2 Ne. 26:33.
35a gs Ziel—Waarde

van zielen.
36a gs Handoplegging.

b 3 Ne. 18:36–37.

37a Matt. 6:25–34;
3 Ne. 13:25–34.

38a Matt. 5:10–12;
Mos. 24:13–15;
Alma 33:23.

b gs Geloof, geloven.
32 2a gs Arm, armen.

3a Alma 34:40.
4a gs Arm, armen—

Arm van geest.
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5 En zij kwamen tot Alma; en
hij die de eerste onder hen was,
zeide tot hem: Zie, awat moeten
dezen, mijn broeders, doen?
Want wegens hun armoede
worden zij door alle mensen
veracht, ja, en wel voornamelijk
door onze priesters; want zij
hebben ons uit onze synagogen
bgeworpen, die wij onder grote
inspanning met onze eigen
handen hebben gebouwd; en zij
hebben ons uitgeworpen we-
gens onze buitengewone armoe-
de; en wij hebben geen plaats
om onze God te aanbidden; en
zie, cwat moeten wij doen?

6 En toen nu Alma dit hoorde,
wendde hij zich om, met zijn
gelaat naar hem toe, en hij aan-
schouwde met grote vreugde;
want hij zag dat hun abenauwin-
gen hen waarlijk hadden bver-
ootmoedigd en dat zij cgereed
waren om het woord te horen.
7 Daarom zeide hij niets meer

tot de andere menigte; maar hij
strekte zijn hand uit en riep hen
aan die hij aanschouwde, die
waarlijk boetvaardig waren, en
zeide tot hen:

8 Ik zie dat gij anederig van
hart zijt; en gezegend zijt gij
indien dat zo is.
9 Zie, uw broeder heeft gezegd:

Wat moeten wij doen? — want
wij zijn uit onze synagogen
geworpen, zodat wij onze God
niet kunnen aanbidden.

10 Zie, ik zeg u, denkt gij dat

gij God alleen in uw synagogen
kunt aaanbidden?

11 En bovendien zou ik willen
vragen, denkt gij dat gij God
slechts eens in de week moet
aanbidden?

12 Ik zeg u, het is goed dat gij
uit uw synagogen zijt gewor-
pen, zodat gij ootmoedig zult
zijn en awijsheid zult leren;
want het is noodzakelijk dat gij
wijsheid leert; want het is juist
omdat gij zijt uitgeworpen en
omdat gij door uw broeders
wordt veracht wegens uw bui-
tengewone barmoede, dat gij
ertoe zijt gebracht nederig van
hart te zijn; want gij zijt er
noodzakelijkerwijs toe gebracht
ootmoedig te zijn.

13 En nu, omdat gij ertoe ge-
drongen zijt ootmoedig te zijn,
gezegend zijt gij; want indien
hij ertoe gedrongen wordt oot-
moedig te zijn, zoekt een mens
soms bekering; en nu, voorze-
ker zal eenieder die zich be-
keert barmhartigheid vinden;
en wie barmhartigheid vindt
en avolhardt tot het einde, die
zal behouden worden.

14 En nu, hoewel ik u heb ge-
zegd dat gij gezegend zijt omdat
gij gedrongen zijt ootmoedig te
zijn, denkt gij niet dat zij die
zich waarlijk wegens het woord
verootmoedigen méér gezegend
zijn?

15 Ja, hij die zich waarlijk
verootmoedigt en zich van zijn

5a Spr. 18:23.
b Alma 33:10.
c Hand. 2:37–38.

6a gs Tegenspoed.
b gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

c Alma 16:16–17;
LV 101:8.

8a Matt. 5:3–5.

10a gs Aanbidden,
aanbidding.

12a Pred. 4:13.
b Spr. 16:8.

13a Alma 38:2.
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zonden bekeert en volhardt tot
het einde, die zal worden geze-
gend — ja, veel meer gezegend
dan zij die wegens hun buiten-
gewone armoede ertoe gedron-
gen worden ootmoedig te zijn.
16 Daarom, gezegend zijn zij

die zich averootmoedigen zon-
der te worden gedrongen oot-
moedig te zijn; of met andere
woorden: gezegend is hij die in
het woord Gods gelooft en zich
zonder weerbarstigheid van
hart laat dopen, ja, zonder er-
toe te worden gebracht, of zelfs
gedrongen, het woord te kennen
alvorens te willen geloven.
17 Ja, velen zijn er die zeggen:

Indien gij ons een ateken uit de
hemel toont, dan zullen wij met
zekerheid weten; dan zullen
wij geloven.

18 Nu vraag ik: is dat geloof?
Zie, ik zeg u: neen; want indien
een mens iets weet, heeft hij
geen reden om te ageloven, want
hij wéét het.
19 En nu, hoeveel te meer ver-

vloekt is hij die de wil van God
akent en hem niet doet, dan hij
die slechts gelooft of slechts
reden heeft om te geloven en
tot overtreding vervalt.
20 Welnu, daarover moet gij

oordelen. Zie, ik zeg u, het is aan
de ene zijde net zoals aan de
andere; en het zal ieder mens
vergaan naar zijn werken.

21 En nu, zoals ik heb gezegd
over geloof: ageloof is niet

volmaakte kennis van dingen
hebben; indien gij dus geloof
hebt, bhoopt gij op dingen die
cniet worden gezien, maar die
waar zijn.

22 En nu, zie, ik zeg u — en ik
wil dat gij eraan denkt — dat
God barmhartig is jegens allen
die in zijn naam geloven; daar-
om verlangt Hij in de eerste
plaats dat gij gelooft, ja, na-
melijk in zijn woord.

23 En nu, door engelen deelt
Hij zijn woord mee aan de men-
sen, ja, aniet alleen aan mannen,
maar ook aan vrouwen. Nu is
dat niet alles; aan kleine bkin-
deren worden dikwijls woor-
den gegeven die de wijzen en
de geleerden beschamen.

24 En nu, mijn geliefde broe-
ders, daar gij van mij hebt ver-
langd te weten wat gij moet
doen omdat gij wordt verdrukt
en uitgeworpen — en ik wil niet
dat gij denkt dat ik de bedoeling
heb over u te oordelen dan
alleen naar hetgeen waar is —

25 want ik bedoel niet dat gij
allen ertoe gedrongen zijt u te
verootmoedigen; want ik geloof
waarlijk dat er onder u zijn die
zich zouden verootmoedigen
ongeacht de omstandigheden
waarin zij verkeren.

26 Welnu, zoals ik heb gezegd
over geloof — dat het geen
volmaakte kennis is — zo is
het ook met mijn woorden. Gij
kunt daarvan niet terstond vol-

16a gs Nederig,
nederigheid,
vernederen.

17a gs Teken.
18a Ether 12:12, 18.

19a Joh. 15:22–24.
21a Joh. 20:29;

Hebr. 11.
b gs Hoop.
c Ether 12:6.

23a Joël 2:28–29.
b Matt. 11:25;

Luc. 10:21;
3 Ne. 26:14–16;
LV 128:18.
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komen zeker zijn, evenmin als
geloof volmaakte kennis is.
27 Maar zie, indien gij uw ver-

mogens wilt opwekken en
wakker schudden, ja, om mijn
woorden te beproeven, en een
sprankje geloof wilt oefenen —
ja, al kunt gij niet meer doen
dan averlangen te geloven —
laat dat verlangen dan in u
werken totdat gij zó gelooft dat
gij plaats kunt inruimen voor
een deel van mijn woorden.

28 Nu zullen wij het woord
vergelijken met een azaadje.
Welnu, indien gij plaats inruimt,
zodat er een bzaadje in uw chart
kan worden gezaaid, zie, indien
het een deugdelijk zaadje is,
of een goed zaadje, zie, dan zal
het — indien gij het niet uit-
werpt door uw dongeloof, zodat
gij u tegen de Geest des Heren
verzet — in uw boezem gaan
zwellen; en wanneer gij die
zwelling bemerkt, zult gij bij
uzelf beginnen te zeggen: het
moet wel een goed zaadje zijn,
ofwel een goed woord, want het
begint mijn ziel te verruimen;
ja, het begint mijn everstand te
verlichten, ja, het begint heer-
lijk voor mij te zijn.
29 Nu zie, zou dat uw geloof

niet vergroten? Ik zeg u, ja; het
is echter niet tot volmaakte
kennis uitgegroeid.

30 Doch zie, wanneer het zaad-
je zwelt en ontspruit en begint
te groeien, moet gij wel zeggen

dat het zaadje goed is; want zie,
het zwelt en ontspruit en begint
te groeien. En nu, zie, zal dat uw
geloof niet versterken? Ja, het
zal uw geloof versterken, want
gij zult zeggen: ik weet dat dit
een goed zaadje is; want zie, het
ontspruit en begint te groeien.

31 En nu, zie, weet gij zeker dat
het een goed zaadje is? Ik zeg u,
ja; want ieder zaadje brengt
voort naar zijn eigen aaard.
32 Daarom, indien een zaadje

groeit is het goed, maar indien
het niet groeit, zie, dan is het
niet goed; daarom wordt het
weggeworpen.

33 En nu, zie, omdat gij de
proef hebt genomen en het
zaadje hebt gezaaid, en het is
gaan zwellen en ontspruiten en
is begonnen te groeien, moet
gij wel weten dat het zaadje
goed is.

34 En nu, zie, is uw akennis
volmaakt? Ja, daarin is uw ken-
nis volmaakt en sluimert uw
bgeloof; en wel omdat gij wéét;
want gij weet dat het woord
uw ziel heeft doen zwellen, en
gij weet ook dat het is ontspro-
ten, dat uw verstand verlicht
en uw cdenken verruimd begint
te worden.

35 O, is dat dan geen wer-
kelijkheid? Ik zeg u, ja; want
het is alicht; en alles wat licht is,
is goed, omdat het waarneem-
baar is; daarom moet gij wel
weten dat het goed is; en nu,

27a Marc. 11:24.
28a Alma 33:1.

b Luc. 8:11.
c gs Hart.
d Matt. 17:20.

e gs Begrijpen, begrip.
31a Gen. 1:11–12.
34a gs Kennis.

b Ether 3:19.
c gs Verstand.

35a Joh. 3:18–21.
gs Licht, licht van
Christus.



367 Alma 32:36–43

zie, wanneer gij dat licht hebt
geproefd, is uw kennis dan
volmaakt?
36 Zie, ik zeg u, neen; ook

moet gij uw geloof niet terzijde
leggen, want gij hebt slechts uw
geloof geoefend om het zaadje
te zaaien, zodat gij de proef
kondt nemen om te weten of
het zaadje goed was.

37 En zie, wanneer de boom
begint te groeien, zult gij zeg-
gen: laten wij die met grote
zorgvuldigheid verzorgen, zo-
dat hij wortel zal schieten, zodat
hij zal groeien en vruchten voor
ons voortbrengen. En nu, zie,
indien gij hem met grote zorg-
vuldigheid verzorgt, zal hij
wortel schieten en groeien en
vruchten voortbrengen.

38 Maar indien gij de boom
averwaarloost en geen aandacht
besteedt aan zijn verzorging,
zie, dan zal hij geen wortel
schieten; en wanneer de zonne-
hitte komt en hem verschroeit,
zal hij verdorren omdat hij geen
wortels heeft, en gij rukt hem
uit en werpt hem weg.
39 Welnu, dat is niet omdat

het zaadje niet goed was, en ook
niet omdat de vrucht ervan niet
begerenswaardig zou zijn; maar
wél omdat uw agrond onvrucht-
baar is en gij de boom niet wilt
verzorgen; daarom kunt gij er
geen vrucht van hebben.
40 En dus, indien gij het woord

niet verzorgt en niet met het
oog des geloofs uitziet naar de
vrucht ervan, zult gij de vrucht

van de aboom des levens nooit
kunnen plukken.

41 Maar indien gij het woord
wél verzorgt, ja, de boom ver-
zorgt wanneer hij begint te
groeien, door uw geloof, met
grote ijver en met ageduld, en
uitziet naar de vrucht ervan,
zal hij wortel schieten; en zie,
het zal een boom zijn die bop-
spruit tot het eeuwige leven.

42 En wegens uw aijver en
uw geloof en uw geduld bij het
verzorgen van het woord, op-
dat het wortel in u zal schie-
ten, zie, zult gij er weldra de
bvrucht van plukken, die ui-
terst kostbaar is, die zoet is
boven alles wat zoet is, en die
wit is boven alles wat wit is,
ja, en rein boven alles wat rein
is; en gij zult u aan die vrucht
vergasten totdat gij verzadigd
zijt, zodat gij zult hongeren
noch dorsten.

43 Dan, mijn broeders, zult gij
de beloning oogsten voor uw
geloof en uw ijver en geduld en
lankmoedigheid, terwijl gij erop
wachtte dat de boom vrucht
voor u zou voortbrengen.

HOOFDSTUK 33

Zenos leerde dat de mensen overal
moeten bidden en aanbidden, en dat
oordelen worden afgewend wegens
de Zoon — Zenock leerde dat
barmhartigheid wordt verleend
wegens de Zoon — Mozes had in
de wildernis een zinnebeeld van de

38a gs Afval.
39a Matt. 13:5.
40a Gen. 2:9;

1 Ne. 15:36.
41a gs Geduld.

b Alma 33:23;

LV 63:23.
42a gs IJver.

b 1 Ne. 8:10–12.
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Zoon van God opgeheven. Onge-
veer 74 v.C.

Nadat nu Alma deze woorden
gesproken had, zonden zij hem
een boodschap, omdat zij wil-
den weten of zij in aéén God
moesten geloven om die vrucht
te verkrijgen waarover hij ge-
sproken had, ofwel hoe zij het
bzaadje moesten zaaien, of het
woord waarover hij gesproken
had, dat volgens hem in hun
hart moest worden gezaaid; of-
wel op welke wijze zij moesten
beginnen hun geloof te oefenen.
2 En Alma zeide tot hen: Zie,

gij hebt gezegd dat gij uw God
aniet kunt aanbidden omdat gij
uit uw synagogen zijt gewor-
pen. Maar zie, ik zeg u, indien
gij denkt God niet te kunnen
aanbidden, vergist gij u ten zeer-
ste en behoort gij de bSchriften
te onderzoeken; indien gij denkt
dat zij u dat hebben geleerd,
begrijpt gij ze niet.
3 Herinnert gij u te hebben

gelezen wat aZenos, de profeet
vanouds, heeft gezegd aangaan-
de gebed of baanbidding?
4 Want hij zeide: Gij zijt barm-

hartig, o God, want Gij hebt
mijn gebed gehoord, ja, toen ik
in de wildernis was; ja, Gij waart
barmhartig toen ik bad voor
hen die mijn avijanden waren,
en Gij hebt hen tot mij gekeerd.

5 Ja, o God, en Gij waart barm-
hartig jegens mij toen ik U

aanriep op mijn aveld, toen ik
U aanriep in mijn gebed, en Gij
hebt mij gehoord.

6 En voorts, o God, toen ik
huiswaarts keerde, hebt Gij mij
in mijn gebed gehoord.

7 En toen ik mij naar mijn
abinnenkamer begaf, o Heer, en
tot U bad, hebt Gij mij gehoord.

8 Ja, Gij zijt barmhartig jegens
uw kinderen wanneer zij U
aanroepen om door U te wor-
den gehoord en niet door de
mensen, en Gij zult hen horen.

9 Ja, o God, Gij zijt barmhartig
geweest jegens mij en hebt mijn
smeekbeden gehoord te midden
van uw gemeenten.

10 Ja, en Gij hebt mij eveneens
gehoord toen ik was auitge-
worpen en veracht door mijn
vijanden; ja, Gij hebt mijn
smeekbeden gehoord en waart
vertoornd op mijn vijanden, en
in uw toorn hebt Gij hen bezocht
met spoedige vernietiging.

11 En Gij hebt mij gehoord
wegens mijn ellende en mijn
oprechtheid; en het is wegens
uw Zoon dat Gij zo barmhartig
zijt geweest jegens mij, daarom
zal ik U in al mijn benauwingen
aanroepen, want in U is mijn
vreugde; want Gij hebt uw oor-
delen van mij afgewend wegens
uw Zoon.

12 En nu zeide Alma tot hen:
Gelooft gij deze aSchriften, die
door de ouden zijn geschreven?

13 Zie, indien gij ze gelooft,

33 1a 2 Ne. 31:21;
Mos. 15:2–4.

b Alma 32:28–43.
2a Alma 32:5.

b Alma 37:3–10.
3a gs Schriften,

Schriftuur—
Verloren Schriften;
Zenos.

b gs Aanbidden,
aanbidding.

4a Matt. 5:44.

5a Alma 34:20–25.
7a Matt. 6:5–6;

Alma 34:26.
10a Alma 32:5.
12a gs Schriften,

Schriftuur.
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moet gij geloven wat aZenos
heeft gezegd; want zie, hij zeide:
Gij hebt uw oordelen afgewend
wegens uw Zoon.
14 Nu zie, mijn broeders, ik

wil u vragen of gij de Schriften
hebt gelezen? Zo ja, hoe kunt gij
dan niet geloven in de Zoon
van God?

15 Want er staat aniet geschre-
ven dat alleen Zenos over die
dingen heeft gesproken, want
ook bZenock heeft over die din-
gen gesproken —
16 want zie, hij zeide: Gij zijt

vertoornd op dit volk, o Heer,
omdat zij uw barmhartigheden,
die Gij hun wegens uw Zoon
hebt betoond, niet willen be-
grijpen.

17 En nu, mijn broeders, gij ziet
dat een tweede profeet vanouds
heeft getuigd van de Zoon van
God, en omdat de mensen zijn
woorden niet wilden begrijpen,
hebben zij hem tot de dood toe
agestenigd.
18 Maar zie, dat is niet alles;

zij zijn niet de enigen die over
de Zoon van God hebben ge-
sproken.

19 Zie, er is over Hem gespro-
ken door aMozes; ja, en zie, er
werd in de wildernis een bzinne-
beeld copgeheven, opdat eenie-
der die ernaar keek, zou leven.
En velen keken en leefden.

20 Weinigen echter begrepen
de betekenis van die dingen,

en wel wegens de verstoktheid
van hun hart. Want er waren er
velen die zo verstokt waren,
dat zij niet wilden kijken; daar-
om kwamen zij om. De reden
nu dat zij niet wilden kijken,
was dat zij niet geloofden dat
het hen zou agenezen.
21 O mijn broeders, indien gij

kondt worden genezen louter
door uw ogen op te slaan om te
worden genezen, zoudt gij dan
niet snel kijken, of zoudt gij
liever uw hart in ongeloof ver-
stokken en traag zijn, zodat gij
uw ogen niet zoudt opslaan en
zoudt omkomen?

22 Zo ja, dan wee u; maar zo
neen, slaat dan uw ogen op en
abegint te geloven in de Zoon
van God, dat Hij zal komen om
zijn volk te verlossen, en dat Hij
zal lijden en sterven om hun
zonden te bverzoenen; en dat
Hij wederom uit de doden zal
copstaan, hetgeen de dopstan-
ding teweeg zal brengen, en
dat alle mensen op de laatste
dag — de oordeelsdag — voor
Hem zullen staan om naar hun
ewerken te worden geoordeeld.
23 En nu, mijn broeders, wens

ik dat gij dit woord in uw hart
azaait en het dan, wanneer het
begint te zwellen, verzorgt met
uw geloof. En zie, het zal een
boom worden, die in u bopspruit
tot het eeuwige leven. En God
geve u dan dat uw clasten licht

13a Alma 34:7.
15a Jakob 4:4.

b 1 Ne. 19:10;
Alma 34:7.

17a gs Martelaar,
martelaarschap.

19a Deut. 18:15, 18;

Alma 34:7.
b Num. 21:9;

2 Ne. 25:20; Mos. 3:15.
c Joh. 3:14;

Hel. 8:14–15.
20a 1 Ne. 17:40–41.
22a Alma 32:27–28.

b Alma 22:14; 34:8–9.
c gs Opstanding.
d Alma 11:44.
e gs Werken.

23a Alma 33:1; 34:4.
b Alma 32:41; LV 63:23.
c Alma 31:38.
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zullen zijn door de vreugde in
zijn Zoon. En dat alles kunt gij
doen, indien gij het wilt. Amen.

HOOFDSTUK 34

Amulek getuigt dat het woord tot
behoudenis in Christus is — Ten-
zij er een verzoening wordt teweeg-
gebracht, moet het gehele mensdom
verloren gaan — De gehele wet
van Mozes wijst op het offer van
de Zoon van God — Het eeuwige
verlossingsplan is gebaseerd op
geloof en bekering — Bid om stof-
felijke en geestelijke zegeningen
— Dit leven is de tijd voor de
mens om zich erop voor te berei-
den God te ontmoeten — Bewerk
uw behoudenis in de vreze Gods.
Ongeveer 74 v.C.

En nu geschiedde het, nadat
Alma deze woorden tot hen
gesproken had, dat hij op de
grond ging zitten; en aAmulek
stond op en begon hun te leren,
zeggende:
2 Mijn broeders, ik denk dat

het onmogelijk is dat gij onkun-
dig zijt van de dingen die zijn
gezegd over de komst van
Christus, die volgens ons onder-
richt de Zoon van God is; ja, ik
weet dat adie dingen u over-
vloedig zijn geleerd vóór uw
afscheiding van ons.

3 En daar gij van mijn geliefde
broeder verlangd hebt dat hij u
zou bekendmaken wat gij we-
gens uw rampspoed behoort te

doen; en hij heeft een weinig tot
u gesproken om uw gedachten
voor te bereiden; ja, en hij heeft
u aangespoord tot geloof en tot
geduld —

4 ja, zelfs dat gij voldoende ge-
loof zoudt hebben om tenminste
het woord in uw hart te azaaien
om de goedheid ervan op de
proef te stellen.

5 En wij hebben gezien dat de
grote vraag in uw gedachten is,
of het woord in de Zoon van
God is, of dat er geen Christus
zal zijn.

6 En ook hebt gij gezien dat
mijn broeder u herhaaldelijk
heeft bewezen dat het awoord
tot behoudenis in Christus is.

7 Mijn broeder heeft zich
beroepen op de woorden van
Zenos — dat de verlossing door
middel van de Zoon van God
komt — en ook op de woorden
van Zenock; en hij heeft zich
ook op Mozes beroepen, om
te bewijzen dat deze dingen
waar zijn.

8 En nu, zie, ook ik agetuig tot
u dat deze dingen waar zijn. Zie,
ik zeg u dat ik weet dat Christus
onder de mensenkinderen zal
komen om de overtredingen
van zijn volk op Zich te nemen,
en dat Hij bverzoening zal doen
voor de zonden der wereld;
want de Here God heeft het
gesproken.

9 Want het is noodzakelijk
dat er een averzoening wordt
teweeggebracht; want volgens

34 1a Alma 8:21.
2a Alma 16:13–21.
4a Alma 33:23.

6a Joh. 1:1, 14.
8a gs Getuigen.

b gs Verzoenen,

verzoening.
9a Alma 33:22.
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het grote bplan van de eeuwige
God moet er een verzoening
worden teweeggebracht, omdat
anders het gehele mensdom
onvermijdelijk verloren moet
gaan; ja, allen zijn verstokt; ja,
allen zijn cgevallen en afge-
dwaald, en moeten verloren
gaan ware het niet voor de ver-
zoening die noodzakelijkerwijs
zal worden teweeggebracht.
10 Want het is noodzakelijk

dat er een groot en laatste aoffer
zal zijn; ja, geen offer van een
mens, noch van een dier, noch
van enigerlei gevogelte; want
het zal geen offer door een mens
zijn; want het moet een bonein-
dig en eeuwig coffer zijn.

11 Nu is er geen enkel mens
die zijn eigen bloed kan offeren
waarmee verzoening voor de
zonden van een ander wordt
gedaan. Welnu, indien iemand
moordt, zie, zal onze wet —
die arechtvaardig is — het leven
van zijn broeder nemen? Ik zeg
u, neen.
12 Maar de wet eist het leven

van hem die agemoord heeft;
daarom kan niets minder dan
een oneindige verzoening vol-
doende zijn voor de zonden
der wereld.
13 Daarom is het noodzakelijk

dat er een groot en laatste offer
zal zijn, en dan zal er een aeind
komen — ofwel het is raadzaam

dat er een eind zal komen —
aan het vergieten van bloed; dan
zal de bwet van Mozes vervuld
zijn; ja, zij zal geheel vervuld
zijn, iedere jota en tittel, en
niets zal onvervuld zijn voor-
bijgegaan.

14 En zie, dat is de gehele abe-
tekenis der bwet, die in ieder
opzicht wijst op dat grote en
laatste coffer; en dat grote en
laatste offer zal de Zoon van God
zijn, ja, oneindig en eeuwig.

15 En aldus brengt Hij het
aheil aan allen die in zijn naam
geloven; en dit is het doel van
dat laatste offer: het teweeg-
brengen van de innerlijke barm-
hartigheid, die de gerechtigheid
overmeestert en de mensen de
middelen verschaft waardoor
zij geloof tot bekering kunnen
hebben.

16 En aldus kan de abarmhar-
tigheid de eisen der bgerechtig-
heid bevredigen en hen met
de armen der geborgenheid
omsluiten, terwijl hij die geen
geloof tot bekering oefent aan
de gehele wet van de eisen der
cgerechtigheid is blootgesteld;
daarom is het grote en eeuwige
dverlossingsplan alleen van
kracht voor hem die geloof tot
bekering heeft.

17 God geve u dus, mijn broe-
ders, dat gij zult beginnen uw
ageloof tot bekering te oefenen,

9b Alma 12:22–33;
Moz. 6:62.

c gs Val van Adam
en Eva.

10a Moz. 5:6–7.
b 2 Ne. 9:7.
c gs Offer, offerande,

offeren.

11a Deut. 24:16;
Mos. 29:25.

12a gs Doodstraf;
Moord.

13a 3 Ne. 9:17, 19–20.
b 3 Ne. 15:5.

14a Alma 30:3.
b gs Wet van Mozes.

c LV 138:35.
15a gs Heil.
16a gs Barmhartig,

barmhartigheid.
b gs Gerechtigheid.
c Alma 12:32.
d gs Verlossingsplan.

17a gs Geloof, geloven.
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dat gij begint zijn heilige naam
baan te roepen, opdat Hij jegens
u barmhartig zal zijn;
18 ja, roept Hem aan om barm-

hartigheid, want Hij is machtig
om te redden.

19 Ja, verootmoedigt u en
volhardt in gebed tot Hem.

20 Roept Hem aan wanneer gij
op uw velden zijt, ja, voor al
uw kudden.

21 aRoept Hem aan in uw huis,
ja, voor uw gehele huisgezin,
zowel des ochtends als des
middags als des avonds.
22 Ja, roept Hem aan tegen de

macht van uw vijanden.
23 Ja, aroept Hem aan tegen de

bduivel, die een vijand is van
alle cgerechtigheid.

24 Roept Hem aan voor de
gewassen op uw velden, opdat
gij er voorspoedig mee zult zijn.

25 Roept aan voor de kudden
van uw weiden, opdat zij zullen
toenemen.

26 Maar dat is niet alles; gij
moet uw ziel uitstorten in
uw abinnenkamer, en op uw
verborgen plaatsen en in uw
wildernis.
27 Ja, en wanneer gij de Heer

niet aanroept, laat uw ahart dan
bvol zijn en voortdurend in ge-
bed tot Hem uitgaan voor uw
welzijn, en ook voor het welzijn
van allen die om u heen zijn.
28 En nu, zie, mijn geliefde

broeders, ik zeg u, denkt niet

dat dit alles is; want indien gij,
na al die dingen te hebben
gedaan, de abehoeftigen en de
naakten wegzendt, en niet naar
de zieken en lijdenden omziet,
en niet bgeeft van uw bezit, in-
dien gij hebt, aan hen die nood-
lijdend zijn — ik zeg u, indien
gij geen van die dingen doet,
zie, dan is uw cgebed dtevergeefs
en baat het u niets, en zijt gij als
de huichelaars die het geloof
verloochenen.

29 Daarom, indien gij er niet
aan denkt uw naaste alief te
hebben, zijt gij als het schuim
dat de smelters wegwerpen —
omdat het niets waard is — en
door de mensen onder de voet
wordt getreden.

30 En nu, mijn broeders, nadat
gij zovele getuigenissen hebt
ontvangen, en hebt gezien dat
de heilige Schriften van die
dingen getuigen, wil ik dat gij
naar voren treedt en avruchten
voortbrengt tot bekering.

31 Ja, ik wil dat gij naar voren
treedt en uw hart niet langer
verstokt; want zie, het is nu de
tijd en de adag van uw behou-
denis; en daarom, indien gij u
bekeert en uw hart niet ver-
stokt, zal het grote verlossings-
plan onmiddellijk op u worden
toegepast.

32 Want zie, dit leven is de tijd
voor de mens om zich erop
avoor te bereiden God te ont-

17b gs Gebed.
21a Ps. 5:1–3; 3 Ne. 18:21.
23a 3 Ne. 18:15, 18.

b gs Duivel.
c gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

26a Matt. 6:5–6.
27a gs Hart.

b gs Overwegen.
28a gs Arm, armen.

b gs Aalmoes.
c Matt. 15:7–8.
d Mro. 7:6–8.

29a gs Naastenliefde.
30a Matt. 3:8;

Alma 13:13.
31a Rom. 13:11–12.
32a 2 Ne. 2:21;

Alma 12:24; 42:4–6.
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moeten; ja, zie, de dag van dit
leven is de dag voor de mens
om zijn arbeid te verrichten.
33 En nu, zoals ik u reeds heb

gezegd, daar gij zovele getui-
genissen hebt ontvangen, smeek
ik u dus de dag van uw abeke-
ring niet tot het einde buit te
stellen; want na de dag van dit
leven — die ons is gegeven om
ons op de eeuwigheid voor te
bereiden — zie, indien wij onze
tijd in dit leven niet nuttig be-
steden, dan komt de cnacht van
dduisternis, waarin geen arbeid
kan worden verricht.
34 Wanneer gij tot dat vreselij-

ke apunt zijt gebracht, kunt gij
niet zeggen: ik zal mij bekeren,
ik zal tot mijn God terugkeren.
Neen, dat kunt gij niet zeggen,
want diezelfde geest die uw
lichaam in bezit heeft ten tijde
dat gij uit dit leven vertrekt,
diezelfde geest zal macht heb-
ben om uw lichaam in die
eeuwige wereld te bezitten.

35 Want zie, indien gij de dag
van uw bekering tot aan de
dood hebt uitgesteld, zie, dan
zijt gij aonderworpen aan de
geest van de duivel en bverze-
gelt hij u tot de zijne; daarom
heeft de Geest des Heren Zich
aan u onttrokken en heeft Hij
geen plaats in u, en heeft de
duivel alle macht over u; en dat

is de uiteindelijke toestand der
goddelozen.

36 En ik weet dat, omdat de
Heer heeft gezegd dat Hij niet
in aonheilige tempels woont,
maar woont in het hart der
brechtvaardigen; ja, en Hij heeft
eveneens gezegd dat de recht-
vaardigen zullen aanzitten in
zijn koninkrijk om er niet meer
uit te gaan; immers hun klede-
ren zullen wit worden gemaakt
door het bloed des Lams.

37 En nu, mijn geliefde broe-
ders, wil ik dat gij die dingen
indachtig zijt en dat gij uw
behoudenis in de vreze Gods
abewerkt, en dat gij de komst
van Christus niet meer loochent;

38 dat gij de Heilige Geest niet
meer abestrijdt, maar dat gij
Hem ontvangt en de bnaam van
Christus op u neemt; dat gij u
verootmoedigt, zelfs tot in het
stof, en God in geest en in
waarheid caanbidt, waar gij u
ook bevindt; en dat gij leeft met
dagelijkse ddankbetuiging voor
de vele barmhartigheden en
zegeningen die Hij u schenkt.

39 Ja, en ook spoor ik u aan,
mijn broeders, het gebed voort-
durend aindachtig te zijn, zodat
gij niet wordt misleid door de
bverzoekingen van de duivel
en hij u niet overweldigt, en
gij ten laatsten dage niet zijn

33a gs Bekeren (zich),
bekering.

b Hel. 13:38; LV 45:2.
c Joh. 9:4; LV 45:17.
d gs Dood, geestelijke;

Duisternis,
geestelijke.

34a Alma 40:13–14.
35a 2 Ne. 28:19–23.

b 2 Ne. 9:9.
36a Mos. 2:37; Alma 7:21;

Hel. 4:24.
b gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

37a Fil. 2:12.
38a gs Twist.

b Mos. 5:8; Alma 5:38.

c gs Aanbidden,
aanbidding.

d Ps. 69:30; LV 59:7.
gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

39a gs Waken, wachters.
b gs Verzoeken,

verzoeking.
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onderdaan wordt; want zie, hij
beloont u met cniets goeds.
40 En nu mijn geliefde broe-

ders, spoor ik u aan ageduld te
hebben en allerlei benauwingen
te verdragen, en hen die u
uitwerpen wegens uw buitenge-
wone armoede niet te bbeschim-
pen, opdat gij geen zondaars
wordt zoals zij;
41 maar om geduld te hebben

en die benauwingen te verdra-
gen in de onwrikbare hoop
dat gij op zekere dag van al uw
benauwingen zult uitrusten.

HOOFDSTUK 35

De prediking van het woord vernie-
tigt het bedrog van de Zoramieten
— Zij verdrijven de bekeerlingen,
die zich vervolgens bij het volk
van Ammon voegen in Jershon —
Alma treurt over de goddeloosheid
van het volk. Ongeveer 74 v.C.

Nu geschiedde het, nadat Amu-
lek een eind aan deze woorden
had gemaakt, dat zij zich aan
de menigte onttrokken en naar
het land Jershon overstaken.

2 Ja, en nadat zij het woord
hadden gepredikt tot de Zora-
mieten, staken de overige broe-
ders ook over naar het land
Jershon.

3 En het geschiedde, nadat de
aanzienlijksten onder de Zora-
mieten tezamen hadden beraad-
slaagd over de woorden die hun
waren gepredikt, dat zij wegens
het woord vertoornd waren,
omdat het hun abedrog vernie-

tigde; daarom wilden zij niet
naar de woorden luisteren.

4 En zij zonden een bood-
schap en vergaderden het ge-
hele volk in het gehele land
bijeen en beraadslaagden met
hen over de woorden die ge-
sproken waren.

5 Nu stelden hun heersers en
hun priesters en hun leraren
het volk niet in kennis van hun
verlangens; daarom kwamen zij
heimelijk achter de gedachten
van het gehele volk.

6 En het geschiedde, nadat zij
achter de gedachten van het
gehele volk waren gekomen, dat
zij die voorstanders waren van
de woorden die Alma en zijn
broeders hadden gesproken, uit
het land werden geworpen; en
het waren er velen; en ook
zij staken over naar het land
Jershon.

7 En het geschiedde dat Alma
en zijn broeders hun het woord
leerden.

8 Nu was het volk der Zora-
mieten vertoornd op het volk
van Ammon dat in Jershon was,
en de opperheerser der Zora-
mieten, die een zeer goddeloos
mens was, zond het volk van
Ammon een boodschap en eiste
dat zij allen die van hen over-
staken naar hun land, uit hun
land zouden werpen.

9 En hij blies vele bedreigingen
tegen hen. Maar het volk van
Ammon vreesde hun woorden
niet; daarom wierpen zij hen
niet uit; integendeel, zij ontvin-
gen alle arme Zoramieten die tot

39c Alma 30:60.
40a gs Geduld.

b LV 31:9.
35 3a gs Priesterlisten.
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hen kwamen; en zij avoedden
hen en kleedden hen en gaven
hun landerijen als erfgoed; en
zij voorzagen in hun behoeften.
10 Nu wekte dat de toorn der

Zoramieten tegen het volk van
Ammon op, en zij begonnen
zich onder de Lamanieten te
mengen en ook die tot toorn
tegen hen op te hitsen.

11 En aldus begonnen de Zora-
mieten en de Lamanieten toebe-
reidselen te maken voor oorlog
tegen het volk van Ammon, en
ook tegen de Nephieten.

12 En aldus eindigde het ze-
ventiende jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi.

13 En het volk van Ammon
vertrok uit het land Jershon en
stak over naar het land Melek,
en maakte in het land Jershon
plaats voor de legers der
Nephieten, zodat zij tegen de
legers der Lamanieten en de
legers der Zoramieten konden
strijden; en aldus brak er in het
achttiende jaar van de regering
der rechters een oorlog uit
tussen de Lamanieten en de
Nephieten; en een averslag van
hun oorlogen zal hierna worden
gegeven.

14 En Alma en Ammon, en hun
broeders en ook de twee zonen
van Alma, keerden terug naar
het land Zarahemla, nadat zij
een werktuig in de handen Gods
waren geweest om avelen der
Zoramieten tot bekering te
brengen; en zovelen als er tot

bekering waren gebracht, wer-
den uit hun land verdreven; zij
bezitten echter landerijen als
erfgoed in het land Jershon,
en zij hebben de wapens opge-
nomen om zichzelf en hun
vrouwen en kinderen en hun
landerijen te verdedigen.

15 Welnu, omdat Alma treurig
was wegens de ongerechtigheid
van zijn volk, ja, wegens de
oorlogen en het bloedvergieten
en de twisten die er onder hen
waren; en daar hij het woord
had verkondigd, ofwel anderen
had gezonden om het woord te
verkondigen, onder al het volk
in iedere stad; en omdat hij zag
dat het hart der mensen begon
te verstokken, en dat zij wegens
de strengheid van het woord
ageërgerd begonnen te worden,
was zijn hart buitengewoon
bedroefd.

16 Daarom liet hij zijn zonen
tezamen komen, om ieder van
hen afzonderlijk zijn aaanwijzin-
gen te geven met betrekking tot
de dingen der gerechtigheid. En
wij hebben een verslag van zijn
geboden die hij hun heeft gege-
ven, volgens zijn eigen kroniek.

De geboden van Alma aan zijn
zoon Helaman.
Dit beslaat de hoofdstukken 36 en 37.

HOOFDSTUK 36

Alma getuigt aan Helaman van

9a Mos. 4:26.
gs Welzijn,
welzijnszorg.

13a Alma 43:3.
14a Alma 35:6.
15a gs Afval.

16a gs Rentmeester,
rentmeesterschap.
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zijn bekering na het zien van een
engel — Hij leed de pijnen van een
verdoemde ziel; hij riep de naam
van Jezus aan en werd uit God
geboren — Zoete vreugde vervulde
zijn ziel — Hij zag menigten enge-
len die God loofden — Vele bekeer-
lingen hebben hetzelfde gesmaakt
en gezien als hij heeft gesmaakt en
gezien. Ongeveer 74 v.C.

Mijn azoon, neig uw oor tot
mijn woorden; want ik zweer u
dat gij, voor zoverre gij de ge-
boden Gods onderhoudt, voor-
spoedig zult zijn in het land.
2 Ik wil dat gij doet zoals

ik heb gedaan en de gevan-
genschap van onze vaderen
gedenkt; want zij leefden in
aknechtschap, en niemand kon
hen bevrijden dan alleen de
bGod van Abraham, en de God
van Isaak, en de God van
Jakob; en stellig heeft Hij hen in
hun benauwingen bevrijd.
3 En nu, o mijn zoon Helaman,

zie, gij zijt in uw jeugd, en
daarom smeek ik u naar mijn
woorden te luisteren en van
mij te leren; want ik weet dat
wie ook hun vertrouwen in
God stellen, zullen worden ge-
schraagd in hun abeproevingen
en in hun moeilijkheden en
in hun benauwingen, en ten
laatsten dage zullen worden
bverhoogd.

4 En ik wil niet dat gij denkt

dat ik dat uit mijzelf aweet —
niet uit het stoffelijke, maar uit
het geestelijke, niet uit het bvle-
selijk verstand, maar uit God.

5 Welnu, zie, ik zeg u, indien
ik niet uit God was ageboren,
zou ik die dingen bniet hebben
geweten; maar God heeft mij
die dingen bekendgemaakt bij
monde van zijn heilige engel,
en niet omdat ik het maar
enigszins cwaardig was;

6 want ik ging overal rond
met de zonen van Mosiah en
trachtte de kerk van God te
avernietigen; doch zie, God
zond zijn heilige engel om ons
onderweg tegen te houden.

7 En zie, hij sprak tot ons als
het ware met de stem des don-
ders, en de gehele aarde asidder-
de onder onze voeten; en wij
vielen allen ter aarde, want de
bvreze des Heren beving ons.

8 Maar zie, de stem zeide tot
mij: Verrijs. En ik verrees en
stond op en zag de engel.

9 En hij zeide tot mij: Al wilt
gij zelf vernietigd worden,
tracht dan toch niet meer de
kerk van God te vernietigen.

10 En het geschiedde dat ik ter
aarde viel; en adrie dagen en
drie nachten lang kon ik mijn
mond niet opendoen, noch mijn
ledematen gebruiken.

11 En de engel sprak nog meer
dingen tot mij die mijn broeders
hebben gehoord, maar ik hoor-

36 1a Hel. 5:9–14.
2a Mos. 23:23; 24:17–21.

b Ex. 3:6; Alma 29:11.
3a Rom. 8:28.

b Mos. 23:21–22.
4a 1 Kor. 2:11;

Alma 5:45–46.

gs Kennis.
b gs Vleselijk.

5a gs Wedergeboren,
uit God geboren.

b Alma 26:21–22.
c gs Waardig,

waardigheid.

6a Mos. 27:10.
7a Mos. 27:18.

b gs Vrees—Vrees
voor God.

10a Mos. 27:19–23.
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de ze niet; want toen ik de
woorden hoorde: tracht niet
langer de kerk van God te ver-
nietigen, al wilt gij zelf vernie-
tigd worden, werd ik door zulk
een grote vrees en verbijstering
getroffen dat ik misschien ver-
nietigd zou worden, dat ik ter
aarde viel en niets meer hoorde.
12 Maar ik werd door aeeuwige

kwelling gepijnigd, want mijn
ziel werd tot het uiterste ver-
scheurd en door al mijn zonden
gepijnigd.

13 Ja, ik herinnerde mij al mijn
zonden en ongerechtigheden,
waarvoor ik met de pijnen der
hel agekweld werd; ja, ik zag
dat ik weerspannig was geweest
tegen mijn God en dat ik zijn
heilige geboden niet onder-
houden had.

14 Ja, en ik had vele van zijn
kinderen vermoord, ofwel tot
hun vernietiging weggevoerd;
ja, kortom, mijn ongerechtig-
heden waren zo groot geweest,
dat alleen al de gedachte in
de tegenwoordigheid van mijn
God te komen mijn ziel met on-
uitsprekelijk afgrijzen pijnigde.

15 O, dacht ik, akon ik maar
verbannen worden en naar li-
chaam en ziel niet meer bestaan,
zodat ik niet in de tegenwoor-
digheid van mijn God word
gebracht om naar mijn bdaden
te worden geoordeeld.
16 En nu, drie dagen en drie

nachten lang werd ik gepij-

nigd, ja, met de pijnen van een
averdoemde ziel.
17 En zie, het geschiedde,

terwijl ik aldus met kwelling
werd gepijnigd, en door de her-
innering aan mijn vele zonden
averscheurd, dat ik mij ook her-
innerde hoe ik mijn vader tot
het volk had horen profeteren
over de komst van een zekere
Jezus Christus, een Zoon van
God, om voor de zonden der
wereld verzoening te doen.

18 Welnu, zodra deze gedachte
bij mij opkwam, riep ik in mijn
hart: O Jezus, Zoon van God,
wees barmhartig jegens mij, die
ain de gal van bitterheid verkeer
en door de eeuwigdurende bke-
tenen des doods ben omsloten.

19 En nu, zie, toen ik dat dacht,
kon ik mij mijn pijnen niet
meer herinneren; ja, ik werd
niet meer averscheurd door de
gedachte aan mijn zonden.

20 En o, wat een avreugde, en
wat een wonderbaar licht zag
ik; ja, mijn ziel werd vervuld
met een vreugde die even bui-
tengewoon was als voordien
mijn pijn.

21 Ja, ik zeg u, mijn zoon, dat
niets zo uitzonderlijk en zo
bitter kon zijn als mijn pijnen.
Ja, en voorts zeg ik u, mijn
zoon, dat er aan de andere zijde
niets zo uitzonderlijk en zoet
kon zijn als mijn vreugde.

22 Ja, ik dacht — evenals onze
vader aLehi — God te zien, zit-

12a LV 19:11–15.
13a gs Schuld.
15a Op. 6:15–17;

Alma 12:14.
b Alma 41:3; LV 1:9–10.

16a gs Verdoemenis.
17a 2 Kor. 7:10.
18a i.e. een staat van

uiterste wroeging.
b 2 Ne. 9:45; 28:22;

Alma 12:11;
Moz. 7:26.

19a gs Schuld.
20a gs Vreugde.
22a 1 Ne. 1:8.
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tende op zijn troon, omringd
door talloze menigten engelen,
en hun houding was alsof zij
zongen en hun God loofden; ja,
en mijn ziel smachtte ernaar
daar te zijn.
23 Maar zie, mijn ledematen

ontvingen hun akracht terug en
ik stond op mijn voeten en
deelde het volk mede dat ik uit
God was bgeboren.

24 Ja, en vanaf die tijd tot zelfs
nu toe heb ik onophoudelijk
gearbeid om zielen tot beke-
ring te brengen; om hen ertoe
te brengen de buitengewone
vreugde te asmaken die ik heb
gesmaakt, opdat ook zij uit God
zouden worden geboren en
met de Heilige Geest worden
bvervuld.

25 Ja, en nu zie, o mijn zoon,
de Heer schenkt mij een bui-
tengewoon grote vreugde in de
vrucht van mijn arbeid;

26 Want zie, dankzij het awoord
dat Hij mij heeft meegedeeld,
zijn velen uit God geboren, en
hebben gesmaakt zoals ik heb
gesmaakt, en hebben met eigen
ogen gezien zoals ik heb ge-
zien; daarom weten zij van de
dingen waarvan ik gesproken
heb, zoals ik weet; en de kennis
die ik bezit, is uit God.

27 En ik ben in beproevingen
en moeilijkheden van iedere
aard, ja, en in allerlei benau-
wingen, geschraagd; ja, God
heeft mij uit de gevangenis en

van banden en van de dood
bevrijd; ja, en ik stel mijn ver-
trouwen in Hem, en Hij zal mij
steeds abevrijden.
28 En ik weet dat Hij mij ten

laatsten dage zal aopwekken
om in bheerlijkheid bij Hem te
wonen; ja, en ik zal Hem voor
eeuwig loven, want Hij heeft
onze vaderen uit Egypte cge-
bracht, en de dEgyptenaren heeft
Hij in de Rode Zee verzwolgen;
en door zijn macht heeft Hij hen
het beloofde land ingevoerd;
ja, en van tijd tot tijd heeft Hij
hen uit hun knechtschap en
gevangenschap bevrijd.

29 Ja, en ook heeft Hij onze
vaderen uit het land Jeruzalem
gebracht; en ook heeft Hij
hen door zijn eeuwige macht
van tijd tot tijd — zelfs tot
op de huidige dag — uit hun
aknechtschap en gevangenschap
bevrijd; en ik heb hun gevan-
genschap altijd in mijn herin-
nering bewaard; ja, en ook gij
dient hun gevangenschap in uw
herinnering te bewaren, zoals
ik heb gedaan.

30 Maar zie, mijn zoon, dat is
niet alles; want gij dient even-
zeer als ik te weten dat voor
zoverre gij de geboden Gods
onderhoudt, gij voorspoedig
zult zijn in het land; en gij dient
ook te weten dat avoor zoverre
g i j de geboden Gods nie t
onderhoudt, gij van zijn tegen-
woordigheid zult worden afge-

23a Moz. 1:10.
b Alma 5:14.

gs Wedergeboren,
uit God geboren.

24a 1 Ne. 8:12;
Mos. 4:11.

b 2 Ne. 32:5; 3 Ne. 9:20.
gs Heilige Geest.

26a Alma 31:5.
27a Ps. 34:17.
28a 3 Ne. 15:1.

b gs Heerlijkheid.

c Ex. 12:51.
d Ex. 14:26–27.

29a Mos. 24:17; 27:16;
Alma 5:5–6.

30a 2 Ne. 1:9–11;
Alma 50:19–22.
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sneden. Dat nu is volgens zijn
woord.

HOOFDSTUK 37

De platen van koper en andere
Schriften worden bewaard om zie-
len te behouden — De Jaredieten
werden vernietigd wegens hun god-
deloosheid — Hun geheime eden
en verbonden moeten voor het volk
verborgen gehouden worden —
Raadpleeg de Heer bij al uw han-
delingen — Zoals de Liahona de
Nephieten leidde, zo leidt het woord
van Christus de mensen tot het
eeuwige leven. Ongeveer 74 v.C.

En nu, mijn zoon Helaman,
gebied ik u de akronieken te
nemen die aan mij zijn btoever-
trouwd;

2 en ook gebied ik u een kro-
niek van dit volk bij te houden,
zoals ik heb gedaan op de pla-
ten van Nephi, en al die dingen
die ik heb bewaard heilig te
houden, zoals ik ze heilig heb
gehouden; want het is met
een awijs doel dat ze worden
bewaard.

3 En deze aplaten van koper,
die deze graveersels bevatten
waarop de kronieken van de
heilige Schriften staan, waarin
het geslachtsregister van onze
voorvaderen staat, ja, vanaf het
begin —

4 zie, het is door onze vaderen
geprofeteerd dat zij zullen

worden bijgehouden en van
het ene geslacht op het andere
doorgegeven en door de hand
des Heren zullen worden be-
houden en bewaard, totdat zij
naar alle natie, geslacht, taal en
volk uitgaan, opdat zij zullen
weten van de averborgenheden
die erop staan.

5 En nu, zie, indien ze worden
bewaard, moeten zij hun glans
behouden; ja, en zij zullen ook
hun glans behouden; ja, en zo
ook alle platen die heilige
Schrift bevatten.

6 Nu denkt gij misschien dat
dit adwaasheid van mij is; maar
zie, ik zeg u dat door bkleine en
eenvoudige dingen grote din-
gen worden teweeggebracht;
en in vele gevallen worden de
wijzen door kleine middelen
beschaamd.

7 En de Here God werkt door
amiddelen om zijn grote en
eeuwige doeleinden teweeg te
brengen; en door zeer bkleine
middelen beschaamt de Heer
de wijzen en brengt Hij het be-
houd van vele zielen tot stand.

8 En nu, tot dusver is het wijs-
heid in het bestel Gods geweest
dat die dingen werden be-
waard; want zie, zij hebben de
gedachten van dit volk aver-
ruimd, ja, en velen overtuigd
van de dwaling van hun we-
gen, en hen tot de kennis van
hun God gebracht tot behoud
van hun ziel.

37 1a Alma 45:2–8.
b Mos. 28:20.

2a Enos 1:13–18;
WvM. 1:6–11;
Alma 37:9–12.

3a 1 Ne. 5:10–19.

gs Platen van Koper.
4a gs Verborgenheden

van God.
6a 1 Kor. 2:14.

b 1 Ne. 16:28–29;
LV 64:33; 123:15–17.

7a Jes. 55:8–9.
b 2 Kon. 5:1–14.

8a 2 Tim. 3:15–17;
Mos. 1:3–5.
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9 Ja, ik zeg u, indien die din-
gen die in deze kronieken zijn
vervat, die op deze platen
staan, er aniet waren geweest,
dan hadden Ammon en zijn
broeders niet zovele duizenden
Lamanieten kunnen bovertuigen
van de onjuistheid van de over-
leveringen van hun vaderen; ja,
deze kronieken en hun cwoor-
den brachten hen tot bekering;
dat wil zeggen, zij brachten
hen tot de kennis van de Heer,
hun God, en tot blijdschap in
Jezus Christus, hun Verlosser.

10 En wie weet of zij niet het
middel zullen zijn om vele dui-
zenden van hen, ja, en ook vele
duizenden van onze halsstarri-
ge broeders, de Nephieten, die
nu hun hart in zonde en onge-
rechtigheden verstokken, tot
de kennis van hun Verlosser te
brengen?

11 Nu zijn deze verborgen-
heden mij nog niet volledig
bekendgemaakt; daarom zal ik
daarover verder zwijgen.

12 En het volstaat wellicht
alleen te zeggen dat zij met een
wijs doel worden bewaard, welk
doel God bekend is; want Hij
aberaadt Zich in wijsheid over
al zijn werken, en zijn paden
zijn recht, en zijn gang is béén
eeuwige ronde.

13 O, bedenk, bedenk, mijn
zoon Helaman, hoe astreng de
geboden Gods zijn. En Hij heeft
gezegd: bIndien gij mijn gebo-

den onderhoudt, zult gij cvoor-
spoedig zijn in het land —
maar indien gij zijn geboden
niet onderhoudt, zult gij van
zijn tegenwoordigheid worden
afgesneden.

14 En nu, bedenk, mijn zoon,
dat God u deze dingen heeft
atoevertrouwd, dingen die bhei-
lig zijn, die Hij heilig heeft
gehouden, en die Hij ook met
een cwijs doel in zijn bestel zal
behouden en bewaren, om zijn
kracht aan toekomstige geslach-
ten te kunnen tonen.

15 En nu, zie, ik zeg u door de
geest van profetie, dat indien
gij de geboden Gods overtreedt,
zie, dan zullen deze dingen,
die heilig zijn, u door de kracht
Gods worden ontnomen en
zult gij aan Satan worden over-
geleverd, opdat hij u zal ziften
als kaf voor de wind.

16 Indien gij echter de gebo-
den Gods onderhoudt en met
deze dingen, die heilig zijn, doet
zoals de Heer u gebiedt — want
gij moet u voor alles wat gij
ermee moet doen tot de Heer
wenden — zie, dan kan geen
macht op aarde of in de hel ze u
aontnemen, want God is mach-
tig in het vervullen van al zijn
woorden.

17 Want Hij zal al zijn beloften
die Hij u doet, vervullen, want
Hij heeft ook zijn beloften die
Hij onze vaderen deed, vervuld.

18 Want Hij beloofde hun dat

9a Mos. 1:5.
b Alma 18:36; 22:12.
c gs Evangelie.

12a 2 Ne. 9:28;
Jakob 4:10.

b 1 Ne. 10:19;
Alma 7:20.

13a 2 Ne. 9:41.
b Alma 9:13;

3 Ne. 5:22.

c Mos. 1:7; Alma 50:20.
14a LV 3:5.

b gs Heilig.
c 1 Ne. 9:3–6.

16a GJS 1:59.
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Hij deze dingen met een wijs
doel in zijn bestel zou abewaren,
om zijn kracht aan toekomstige
geslachten te kunnen tonen.

19 En nu, zie, één doel heeft
Hij bereikt, en wel het herstel
van avele duizenden Lamanie-
ten tot de kennis der waarheid;
en Hij heeft zijn kracht in hen
getoond, en Hij zal zijn kracht
in hen ook nog tonen aan btoe-
komstige geslachten; daarom
zullen zij bewaard blijven.

20 Daarom gebied ik u, mijn
zoon Helaman, nauwgezet te
zijn in het vervullen van al mijn
woorden, en nauwgezet te zijn
in het onderhouden van de ge-
boden Gods zoals die geschre-
ven zijn.

21 En nu zal ik met u spreken
over die avierentwintig platen,
dat gij ze moet bewaren, opdat
de verborgenheden en de wer-
ken van duisternis en hun
bgeheime werken, ofwel de ge-
heime werken van dat volk dat
vernietigd is, dit volk worden
onthuld; ja, dat al hun moorden
en roverij, en hun plundering,
en al hun goddeloosheid en
gruwelen dit volk worden ont-
huld; ja, en dat gij deze cuitleg-
gers moet bewaren.
22 Want zie, de Heer zag dat

zijn volk in duisternis begon te
werken, ja, geheime moorden
en gruwelen begon te plegen;
daarom zeide de Heer: Indien
zij zich niet bekeren, zullen zij

van het oppervlak der aarde
worden weggevaagd.

23 En de Heer zeide: Ik zal
voor mijn dienstknecht Gaze-
lem een asteen bereiden, die in
de duisternis zal schijnen als
een licht, om te onthullen aan
mijn volk dat mij dient, om hun
te onthullen de werken van
hun broeders, ja, hun geheime
werken, hun werken van duis-
ternis, en hun goddeloosheid
en gruwelen.

24 En nu, mijn zoon, deze uit-
leggers werden bereid opdat het
woord Gods, dat Hij als volgt
sprak, zou worden vervuld:

25 Ik zal al hun geheime wer-
ken en gruwelen uit de duister-
nis in het licht abrengen; en
tenzij zij zich bekeren, zal Ik
hen van het oppervlak der aarde
bwegvagen; en Ik zal al hun
geheimen en gruwelen aan het
licht brengen voor iedere natie
die het land hierna zal bezitten.

26 En nu, mijn zoon, zien wij
dat zij zich niet hebben bekeerd;
daarom zijn zij vernietigd, en tot
dusver is het woord Gods ver-
vuld; ja, hun geheime gruwelen
zijn uit de duisternis gebracht
en ons bekendgemaakt.

27 En nu, mijn zoon, gebied ik
u al hun eden en hun verbon-
den en hun overeenkomsten bij
hun geheime gruwelen voor u
te houden; ja, en al hun ateke-
nen en hun wonderen moet gij
voor dit volk verborgen hou-

18a LV 5:9.
19a Alma 23:5.

b Enos 1:13;
Mrm. 7:8–10.

21a Ether 1:1–5.

b gs Geheime
verenigingen.

c gs Urim en
Tummim.

23a Mos. 8:13.

25a LV 88:108–110.
b Mos. 21:26.

27a Hel. 6:22.



Alma 37:28–37 382

den, opdat zij ze niet zullen
kennen, voor het geval ook
zij tot duisternis vervallen en
worden vernietigd.
28 Want zie, er rust een aver-

vloeking op dit gehele land,
dat door de kracht Gods al die
bewerkers van duisternis door
vernietiging getroffen zullen
worden wanneer zij geheel rijp
zijn; welnu, ik wil dat dit volk
niet wordt vernietigd.

29 Daarom moet gij die ge-
heime plannen van hun aeden
en hun verbonden voor dit
volk verborgen houden, en al-
leen hun goddeloosheid en hun
moorden en hun gruwelen aan
hen bekendmaken; en gij moet
hun leren zulke goddeloosheid
en gruwelen en moorden te
bverafschuwen; en gij moet hun
ook leren dat deze mensen
werden vernietigd wegens hun
goddeloosheid en gruwelen en
hun moorden.
30 Want zie, zij hebben alle

profeten des Heren vermoord
die onder hen kwamen om hen
over hun ongerechtigheden te
onderhouden; en het bloed van
hen die zij hebben vermoord,
riep tot de Heer, hun God, om
wraak op hen die hun moorde-
naars waren; en aldus werden
die bewerkers van duisternis
en geheime verenigingen door
de oordelen Gods getroffen.

31 Ja, en vervloekt zij het land
voor eeuwig en altijd voor die

bewerkers van duisternis en
geheime verenigingen, ja, tot
vernietiging toe, tenzij zij zich
bekeren voordat zij geheel rijp
zijn.

32 En nu, mijn zoon, denk aan
de woorden die ik tot u heb ge-
sproken; vertrouw die geheime
plannen niet toe aan dit volk,
maar leer hun eeuwigdurende
ahaat tegen zonde en ongerech-
tigheid.

33 aPredik hun bekering en ge-
loof in de Heer Jezus Christus;
leer hun zich te verootmoedigen
en bzachtmoedig en nederig
van hart te zijn; leer hun iedere
cverzoeking van de duivel te
weerstaan met hun geloof in de
Heer Jezus Christus.

34 Leer hun om goede werken
nooit moede te zijn, maar om
zachtmoedig en nederig van
hart te zijn; want zodanigen zul-
len arust vinden voor hun ziel.

35 O, denk eraan, mijn zoon,
en leer awijsheid in uw jeugd;
ja, leer in uw jeugd de geboden
Gods te onderhouden.

36 Ja, en aroep God aan voor al
uw onderhoud; ja, laten al uw
handelingen tot de Heer zijn,
en waarheen gij ook gaat, laat
het in de Heer zijn; ja, laten al
uw gedachten tot de Heer uit-
gaan; ja, laten de gevoelens van
uw hart voor eeuwig op de
Heer zijn gericht.

37 aRaadpleeg de Heer bij al
uw handelingen, en Hij zal u

28a Alma 45:16;
Ether 2:7–12.

29a Hel. 6:25.
b Alma 13:12.

32a 2 Ne. 4:31.

33a gs Prediken.
b gs Zachtmoedig,

zachtmoedigheid.
c gs Verzoeken,

verzoeking.

34a Ps. 37:4–7;
Matt. 11:28–30.

35a gs Wijsheid.
36a gs Gebed.
37a Jakob 4:10; LV 3:4.
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ten goede leiden; ja, wanneer gij
u des nachts neerlegt, leg u dan
neer in de hoede des Heren, op-
dat Hij over u zal waken in uw
slaap; en wanneer gij des och-
tends opstaat, laat uw hart dan
vol bdankbaarheid zijn jegens
God; en indien gij die dingen
doet, zult gij ten laatsten dage
worden verhoogd.
38 En nu, mijn zoon, heb ik u

iets te zeggen over het voor-
werp dat onze vaderen een bal
of wegwijzer noemden — ofwel
onze vaderen noemden het
de aLiahona, hetgeen vertaald
kompas betekent; en de Heer
had het bereid.
39 En zie, geen mens kan

iets bewerken op de wijze van
een dermate merkwaardige
makelij. En zie, het werd bereid
om onze vaderen de weg te
wijzen die zij in de wildernis
moesten nemen.

40 En het werkte voor hen vol-
gens hun ageloof in God; indien
zij dus het geloof hadden om
erop te vertrouwen dat God die
naalden de weg kon laten aan-
geven die zij moesten gaan, zie,
dan geschiedde het; daarom
bezaten zij dat wonder, en nog
vele andere wonderen die van
dag tot dag door de kracht
Gods werden verricht.
41 Hoewel die wonderen door

akleine middelen tot stand wer-
den gebracht, toonde het hun
wonderbare werken. Zij waren
traag en vergaten hun geloof

en ijver te oefenen, en dan hiel-
den die wonderbare werken
op en vorderden zij niet met
hun reis;

42 daarom bleven zij in de wil-
dernis, of zij namen geen directe
koers, en werden door honger
en dorst gekweld wegens hun
overtredingen.

43 En nu, mijn zoon, wil ik dat
gij begrijpt dat die dingen niet
zonder een afschaduwing zijn;
want als onze vaderen traag
waren om aandacht te schenken
aan dat kompas — nu waren
dat stoffelijke dingen — waren
zij niet voorspoedig; en zo is
het ook met geestelijke dingen.

44 Want zie, het is even gemak-
kelijk aandacht te schenken aan
het awoord van Christus, dat
u een rechte koers wijst naar
eeuwige gelukzaligheid, als het
voor onze vaderen was om aan-
dacht te schenken aan dat kom-
pas, dat hun een rechte koers
wees naar het beloofde land.

45 En nu zeg ik, bevat dit
geen zinnebeeld? Want even
zeker als die wegwijzer onze
vaderen — door zijn koers te
volgen — naar het beloofde
land bracht, zo zullen de woor-
den van Christus — indien wij
hun koers volgen — ons voorbij
dit tranendal naar een veel beter
land van belofte voeren.

46 O, mijn zoon, laten wij niet
atraag zijn omdat de bweg ge-
makkelijk is; want zo verging
het onze vaderen; want zo was

37b LV 46:32.
38a 1 Ne. 16:10; 18:12;

LV 17:1.
40a 1 Ne. 16:28.

41a Alma 37:6–7.
44a Ps. 119:105;

1 Ne. 11:25;
Hel. 3:29–30.

46a 1 Ne. 17:40–41.
b Joh. 14:5–6;

2 Ne. 9:41; 31:17–21;
LV 132:22, 25.
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het voor hen bereid: dat zij
zouden cleven indien zij keken;
en zo is het ook met ons. De weg
is bereid, en indien wij kijken,
kunnen wij voor eeuwig leven.
47 En nu, mijn zoon, zie toe

dat gij zorg draagt voor deze
heilige dingen, ja, zie toe dat gij
vertrouwt op God en leeft. Ga
heen tot dit volk en verkondig
het woord, en wees ernstig.
Mijn zoon, vaarwel.

De geboden van Alma aan zijn
zoon Shiblon.

Dit beslaat hoofdstuk 38.

HOOFDSTUK 38

Shiblon was omwille van zijn recht-
vaardigheid vervolgd — Redding
is in Christus, die het leven en het
licht der wereld is — Beteugel al
uw hartstochten. Ongeveer 74 v.C.

Mijn zoon, neig uw oor tot
mijn woorden, want ik zeg u,
zoals ik ook tot Helaman heb
gezegd, dat gij, voor zoverre gij
de geboden Gods onderhoudt,
voorspoedig zult zijn in het
land; en gij, voor zoverre gij de
geboden Gods niet onderhoudt,
van zijn tegenwoordigheid
zult worden afgesneden.
2 En nu, mijn zoon, vertrouw

ik erop dat ik grote vreugde
aan u zal beleven wegens uw

standvastigheid en uw getrouw-
heid aan God; want evenals gij
in uw jeugd begonnen zijt op de
Heer, uw God, te vertrouwen,
zo hoop ik ook dat gij ermee
zult avoortgaan zijn geboden te
onderhouden; want gezegend
is hij die tot het einde bvolhardt.
3 Ik zeg u, mijn zoon, dat ik,

wegens uw getrouwheid en uw
ijver en uw geduld en uw lank-
moedigheid onder het volk der
aZoramieten, reeds grote vreug-
de aan u heb beleefd.

4 Want ik weet dat gij gebon-
den waart; ja, en ik weet ook
dat gij gestenigd zijt ter wille
van het woord; en gij hebt al
die dingen met ageduld verdra-
gen, omdat de Heer bmet u was;
en nu weet gij dat de Heer u
heeft bevrijd.

5 En nu, mijn zoon Shiblon,
wil ik dat gij bedenkt dat gij,
naarmate gij uw avertrouwen in
God stelt, in diezelfde mate zult
worden bbevrijd uit uw bezoe-
kingen en uw czorgen en uw
benauwingen, en ten laatsten
dage zult worden verhoogd.

6 Welnu, mijn zoon, ik wil niet
dat gij denkt dat ik die dingen
uit mijzelf weet; want het is de
Geest Gods die in mij is die mij
die dingen bekendmaakt; want
indien ik niet auit God geboren
was, zou ik die dingen niet
hebben geweten.

7 Doch zie, in zijn grote barm-
hartigheid heeft de Heer zijn

46c Joh. 11:25; Hel. 8:15;
3 Ne. 15:9.

38 2a Alma 63:1–2.
b 2 Ne. 31:15–20;

3 Ne. 15:9; 27:6, 16–17.

3a Alma 31:7.
4a gs Geduld.

b Rom. 8:35–39.
5a Alma 36:27.

gs Vertrouwen.

b Matt. 11:28–30.
c LV 3:8; 121:7–8.

6a Alma 36:26; LV 5:16.
gs Wedergeboren,
uit God geboren.
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aengel gezonden om mij te ver-
kondigen dat ik moest ophou-
den met het bvernietigingswerk
onder zijn volk; ja, en ik heb een
engel gezien van aangezicht tot
aangezicht, en hij sprak met
mij, en zijn stem was als de
donder en zij deed de gehele
aarde beven.

8 En het geschiedde dat ik drie
dagen en drie nachten lang in
de bitterste pijn en zielsangst
verkeerde; en ik ontving geen
avergeving van mijn zonden,
totdat ik de Heer Jezus Christus
aanriep om barmhartigheid.
Doch zie, ik riep Hem aan en ik
vond vrede voor mijn ziel.

9 En nu, mijn zoon, ik heb u
dit verteld, opdat gij wijsheid
zult leren, opdat gij van mij zult
leren dat er ageen andere weg
of middel is waardoor de mens
kan worden gered, dan alleen in
en door Christus. Zie, Hij is het
leven en het blicht der wereld.
Zie, Hij is het woord der waar-
heid en der gerechtigheid.

10 En nu, zoals gij begonnen
zijt het woord te verkondigen,
zo wil ik dat gij met de verkon-
diging voortgaat; en ik wil dat
gij in alle dingen ijverig en
matig zijt.

11 Zie toe dat gij niet tot hoog-
moed verheven wordt; ja, zie toe
dat gij niet op uw eigen wijsheid
noch op uw grote kracht aroemt.

12 Gebruik vrijmoedigheid,
maar geen aanmatiging; en zie
ook toe dat gij al uw hartstoch-

ten beteugelt, opdat gij met
liefde vervuld zult zijn; zie toe
dat gij luiheid vermijdt.

13 Bid niet zoals de Zoramieten
bidden, want gij hebt gezien dat
zij bidden om door de mensen te
worden gehoord en wegens hun
wijsheid te worden geprezen.

14 Zeg niet: O God, ik dank
U dat wij abeter zijn dan onze
broeders; maar zeg liever: O
Heer, vergeef mij mijn bonwaar-
digheid en gedenk mijn broe-
ders in barmhartigheid — ja,
erken te allen tijde uw onwaar-
digheid voor God.

15 En moge de Heer uw ziel
zegenen en u ten laatsten dage
in zijn koninkrijk ontvangen,
om in vrede aan te zitten. Ga
nu, mijn zoon, en verkondig
het woord aan dit volk. Wees
ernstig. Mijn zoon, vaarwel.

De geboden van Alma aan zijn
zoon Corianton.

Dit beslaat de hoofdstukken
39 tot en met 42.

HOOFDSTUK 39

Seksuele zonde is een gruwel —
Coriantons zonden hebben de
Zoramieten ervan weerhouden het
woord te ontvangen — De verlos-
sing door Christus heeft terugwer-
kende kracht om de getrouwen te
redden die daarvóór hebben geleefd.
Ongeveer 74 v.C.

7a Mos. 27:11–17.
b Alma 26:17–18;

36:6–11.
8a gs Vergeving van

zonden.
9a Hel. 5:9.

b Mos. 16:9.
11a gs Hoogmoed.

14a Alma 31:16.
b Luc. 18:10–14.
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En nu, mijn zoon, heb ik u iets
meer te zeggen dan ik tot uw
broeder heb gezegd; want zie,
hebt gij de standvastigheid van
uw broeder, zijn getrouwheid
en zijn ijver in het onderhou-
den van de geboden Gods niet
opgemerkt? Zie, heeft hij u niet
een goed voorbeeld gegeven?
2 Want gij hebt niet zoveel

acht op mijn woorden geslagen
als uw broeder, onder het volk
der aZoramieten. Dit nu is wat
ik tegen u heb: gij zijt blijven
roemen op uw kracht en uw
wijsheid.

3 En dat is niet alles, mijn zoon.
Gij hebt datgene gedaan wat
smartelijk voor mij was; want
gij hebt de bediening verlaten
en zijt naar het land Siron in
de grensstreek der Lamanieten
gegaan, de alichtekooi Isabel
achterna.

4 Ja, zij heeft het hart van
velen aweggestolen; maar dat
was geen excuus voor u, mijn
zoon; gij hadt u moeten wijden
aan de bediening die u was
toevertrouwd.

5 Weet gij niet, mijn zoon, dat
adie dingen een gruwel zijn in
de ogen des Heren; ja, gruwelij-
ker dan alle zonden behalve
het vergieten van onschuldig
bloed of het verloochenen van
de Heilige Geest?
6 Want zie, indien gij de Heili-

ge Geest averloochent wanneer
Hij eenmaal woonplaats in u

heeft gehad, en gij weet dat gij
Hem verloochent, zie, dan is
dat een bonvergeeflijke zonde;
ja, en wie moordt tegen het licht
en de kennis van God, voor hem
is het niet gemakkelijk cverge-
ving te verkrijgen; ja, ik zeg u,
mijn zoon, dat het voor hem niet
gemakkelijk is om vergeving te
verkrijgen.

7 En nu, mijn zoon, was het
maar zo dat gij niet aan zulk
een grote misdaad aschuldig
waart geweest. Ik zou niet bij
uw misdaden stilstaan om uw
ziel te verscheuren indien het
niet voor uw bestwil was.

8 Maar zie, gij kunt uw misda-
den niet voor God verbergen;
en tenzij gij u bekeert, zullen zij
ten laatsten dage als een getui-
genis tegen u staan.

9 Welnu, mijn zoon, ik wil dat
gij u bekeert en uw zonden
verzaakt en niet meer de abe-
geerten van uw ogen najaagt,
maar dat gij u in al die dingen
bverloochent; want tenzij gij
dat doet, kunt gij geenszins het
koninkrijk Gods beërven. O,
denk daaraan en neem het op
u om uzelf in die dingen te
verloochenen.

10 En ik gebied u het op u te
nemen bij al uw ondernemingen
te beraadslagen met uw oudere
broeders; want zie, gij zijt in
uw jeugd en hebt het nodig door
uw broeders te worden gevoed.
En sla acht op hun raad.

39 2a Alma 38:3.
3a gs Zinnelijk,

zinnelijkheid.
4a Spr. 7:6–27.
5a gs Seksuele

onzedelijkheid.
6a LV 76:35–36.

b gs Onvergeeflijke
zonde.

c LV 64:10.

gs Vergeven.
7a gs Schuld.
9a gs Vleselijk.

b 3 Ne. 12:30.
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11 Laat u door geen enkele
ijdele of dwaze zaak misleiden;
laat de duivel uw hart niet we-
derom wegvoeren, die godde-
loze lichtekooien achterna. Zie,
o mijn zoon, welke grote onge-
rechtigheid gij over de aZora-
mieten hebt gebracht; want toen
zij uw bgedrag zagen, wilden zij
niet geloven in mijn woorden.

12 En nu zegt de Geest des
Heren mij: aGebied uw kinderen
goed te doen, opdat zij niet het
hart van vele mensen tot ver-
nietiging wegvoeren; daarom
gebied ik u, mijn zoon, in de
vreze Gods, u te onthouden
van uw ongerechtigheden;

13 u tot de Heer te wenden
met geheel uw verstand, macht
en kracht; niemands hart meer
te verleiden om goddeloos te
handelen; maar daarentegen
naar hen terug te keren en uw
fouten en het verkeerde dat gij
hebt gedaan te aerkennen.
14 aStreef rijkdom noch de

ijdelheden van deze wereld
na; want zie, gij kunt ze niet
meenemen.

15 En nu, mijn zoon, wil ik u
wat zeggen over de komst van
Christus. Zie, ik zeg u dat Hij
het is die stellig zal komen om
de zonden der wereld weg te
nemen; ja, Hij komt om zijn
volk de blijde boodschap van
het heil te verkondigen.

16 En nu, mijn zoon, dat was
de bediening waartoe gij waart
geroepen: om die blijde bood-

schap aan dit volk te verkondi-
gen, om hun gemoed voor te
bereiden; of liever, dat het heil
hun ten deel zal vallen, zodat
zij het gemoed van hun akinde-
ren zullen voorbereiden om het
woord te horen ten tijde van
zijn komst.

17 En nu zal ik uw gemoed
enigszins geruststellen aangaan-
de dit onderwerp. Zie, gij vraagt
u af waarom deze dingen zo
lang van tevoren bekend zijn.
Zie, ik zeg u, is een ziel in deze
tijd niet even kostbaar voor
God als een ziel dat zal zijn ten
tijde van zijn komst?

18 Is het niet even noodzakelijk
dat het verlossingsplan aan dit
volk wordt bekendgemaakt als
aan hun kinderen?

19 Is het in deze tijd voor de
Heer niet even gemakkelijk zijn
engel te zenden om deze blijde
boodschap aan ons te verkon-
digen, als aan onze kinderen,
of als na de tijd van zijn komst?

HOOFDSTUK 40

Christus brengt de opstanding
van alle mensen teweeg — De
rechtvaardige doden gaan naar het
paradijs en de onrechtvaardige
naar de buitenste duisternis in
afwachting van de dag van hun
opstanding — In de opstanding
zullen alle dingen in hun juiste en
volmaakte gedaante worden her-
steld. Ongeveer 74 v.C.

11a Alma 35:2–14.
b Rom. 2:21–23; 14:13;

Alma 4:11.
12a gs Geboden van

God; Leraar, leren.
13a Mos. 27:34–35.
14a Matt. 6:25–34;

Jakob 2:18–19;

LV 6:6–7; 68:31–32.
16a gs Gezin—Plichten

van de ouders.
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Welnu, mijn zoon, hier is nog
iets dat ik u wil zeggen; want ik
bemerk dat uw gemoed veront-
rust is over de opstanding der
doden.

2 Zie, ik zeg u dat er pas een
opstanding is — of ik wil met
andere woorden zeggen dat dit
sterfelijke pas aonsterfelijkheid
aandoet, dat deze verderfelijk-
heid pas onverderfelijkheid
baandoet — cna de komst van
Christus.
3 Zie, Hij brengt de aopstan-

ding der doden teweeg. Maar
zie, mijn zoon, vooralsnog is er
geen opstanding. Nu ontvouw
ik u een verborgenheid; er zijn
echter vele bverborgenheden die
cbewaard blijven, zodat nie-
mand ze weet dan alleen God
zelf. Maar ik zal u één ding
tonen, waarover ik zorgvuldig
navraag heb gedaan bij God om
het te mogen weten — namelijk
aangaande de opstanding.
4 Zie, er is een tijd gesteld

waarin allen atevoorschijn zul-
len komen uit de doden. Welnu,
wanneer die tijd komt, weet
niemand; maar God weet de
tijd die is gesteld.

5 Welnu, of er één tijd, of een
atweede tijd, of een derde tijd
zal zijn waarin mensen uit de
doden tevoorschijn komen, dat
doet er niet toe; want God
bweet al die dingen; en het is
mij genoeg te weten dat het als

volgt is: dat er een tijd is ge-
steld waarin allen uit de doden
zullen opstaan.

6 Nu moet er wel een ruimte
zijn tussen het tijdstip van de
dood en het tijdstip van de
opstanding.

7 En nu wil ik vragen: wat
gebeurt er met de aziel der
mensen tussen dit tijdstip van
de dood en het tijdstip dat is
gesteld voor de opstanding?

8 Welnu, of er meer dan één
tijd voor de mensen is gesteld
om op te staan, doet er niet toe;
want allen sterven niet tegelij-
kertijd, en dat doet er niet toe;
alles is als één dag bij God, en
tijd wordt alleen gemeten door
de mens.

9 Welnu, er is een tijd voor de
mensen gesteld waarin zij uit
de doden zullen opstaan; en er
is een ruimte tussen het tijdstip
van de dood en de opstanding.
En nu, met betrekking tot die
tijdruimte, wat er met de ziel
der mensen gebeurt, is waar-
over ik zorgvuldig navraag
heb gedaan bij de Heer om het
te mogen weten; en dit is wat ik
ervan weet.

10 En wanneer de tijd komt
dat allen opstaan, dan zullen
zij weten dat God alle atijden
kent die de mens zijn gesteld.

11 Welnu, met betrekking tot
de staat van de ziel tussen de
adood en de opstanding, zie, het

40 2a Mos. 16:10–13.
gs Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.

b 1 Kor. 15:53–54.
c 1 Kor. 15:20.

3a gs Opstanding.
b gs Verborgenheden

van God.
c LV 25:4; 124:41.

4a Joh. 5:28–29.
5a Mos. 26:24–25;

LV 43:18; 76:85.
b gs God, Godheid.

7a Alma 40:21;

LV 138.
gs Ziel.

10a Hand. 17:26.
11a Luc. 16:22–26;

1 Pet. 3:18–19; 4:6;
LV 76:71–74; 138.
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is mij door een engel bekend-
gemaakt dat de geest van ieder
mens zodra hij dit sterfelijke
lichaam heeft verlaten, ja, de
geest van ieder mens, hetzij die
goed of kwaad is, bhuiswaarts
wordt gevoerd naar die God die
hem het leven heeft geschonken.

12 En dan zal het geschieden
dat de geest van hen die recht-
vaardig zijn, wordt ontvangen
in een staat van ageluk die het
bparadijs wordt genoemd, een
staat van crust, een staat van
dvrede, waarin hij van al zijn
moeiten, en van alle zorg en
droefenis zal uitrusten.
13 En dan zal het geschieden

dat de geest der goddelozen, ja,
van hen die slecht zijn — want
zie, zij hebben part noch deel
aan de Geest des Heren; want
zie, zij verkozen boze werken
boven goede; daarom is de
geest van de duivel in hen
gevaren en heeft hun woning
in bezit genomen — en dezen
zullen in de buitenste aduister-
nis worden uitgeworpen; daar
zal bgeween en geweeklaag en
tandengeknars zijn, en wel we-
gens hun eigen ongerechtig-
heid, want zij zijn door de wil
van de duivel als gevangenen
weggevoerd.

14 Welnu, dat is de staat van
de ziel der agoddelozen, ja, in
duisternis, en in een staat van
een vreselijk en bangstig uitzicht
op de vurige gramschap van de

verbolgenheid Gods over hen;
en zo verblijven zij in die cstaat,
evenals de rechtvaardigen in
het paradijs, tot het tijdstip van
hun opstanding.

15 Nu zijn er sommigen die
hebben begrepen dat die staat
van geluk en die staat van ellen-
de van de ziel vóór de opstan-
ding een eerste opstanding
was. Ja, ik geef toe dat het op-
wekken van de geest of de ziel
en de overlevering ervan aan
geluk of ellende een opstanding
kan worden genoemd, volgens
de woorden die zijn gesproken.

16 En zie, voorts is er gezegd
dat er een aeerste bopstanding
is, een opstanding van allen die
er zijn geweest, of die er nu zijn
of die er zullen zijn tot aan de
opstanding van Christus uit de
doden.

17 Welnu, wij denken niet dat
die eerste opstanding, waarover
op die wijze wordt gesproken,
de opstanding der zielen kan
zijn en hun aoverlevering aan
geluk of ellende. Gij kunt niet
denken dat dát ermee bedoeld
wordt.

18 Zie, ik zeg u, neen; het bete-
kent daarentegen de hereniging
van de ziel met het lichaam,
van hen die vanaf de dagen van
Adam tot aan de aopstanding
van Christus hebben geleefd.

19 Of nu de ziel en het lichaam
van hen over wie gesproken
is , tegel i jk zul len worden

11b Pred. 12:7; 2 Ne. 9:38.
12a gs Vreugde.

b gs Paradijs.
c gs Rust, rusten.
d LV 45:46. gs Vrede.

13a gs Hel.
b Matt. 8:12; Mos. 16:2.

14a LV 138:20.
b Jakob 6:13; Moz. 7:1.
c Alma 34:34.

16a Jakob 4:11;
Mos. 15:21–23.

b gs Opstanding.
17a LV 76:17, 32, 50–51.
18a Matt. 27:52–53.
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herenigd — zowel van de on-
rechtvaardigen als van de
rechtvaardigen — zeg ik niet;
laat het genoeg zijn indien ik
zeg dat zij allen tevoorschijn
komen; of met andere woor-
den, hun opstanding geschiedt
avóór de opstanding van hen die
na de opstanding van Christus
sterven.
20 Nu, mijn zoon, ik zeg niet

dat hun opstanding bij de op-
standing van Christus plaats-
vindt; maar zie, ik geef het als
mijn mening dat de ziel en het
lichaam van de rechtvaardigen
worden herenigd bij de opstan-
ding van Christus, en zijn
ahemelvaart.
21 Maar of het bij zijn opstan-

ding of daarna zal zijn, zeg ik
niet; maar ik zeg wél dat er een
aruimte is tussen de dood en de
opstanding van het lichaam, en
een staat van de ziel in bgeluk
of in cellende tot het tijdstip, dat
door God is gesteld, waarop de
doden tevoorschijn zullen ko-
men en worden herenigd, zowel
ziel als lichaam, en voor God
worden dgebracht en naar hun
werken geoordeeld.

22 Ja, dat brengt de herstelling
teweeg van die dingen waar-
over gesproken is bij monde
van de profeten.

23 De aziel zal tot het blichaam
worden chersteld, en het lichaam
tot de ziel; ja, en ieder lid en
gewricht zal tot zijn lichaam

worden hersteld; ja, er zal zelfs
geen haar van het hoofd verlo-
ren gaan; maar alle dingen zul-
len tot hun eigen en volmaakte
gedaante worden hersteld.

24 En nu, mijn zoon, dat is de
herstelling waarover agesproken
is bij monde van de profeten —

25 en dan zullen de rechtvaar-
digen stralen in het koninkrijk
Gods.

26 Maar zie, een vreselijke
adood komt over de goddelo-
zen; want zij sterven ten opzich-
te van dingen die met de dingen
der gerechtigheid te maken heb-
ben; want zij zijn onrein, en niets
bonreins kan het koninkrijk
Gods beërven; want zij worden
uitgeworpen en overgeleverd
om de vruchten te nuttigen van
hun arbeid, of hun werken,
die kwaad zijn geweest; en zij
drinken de droesem van een
bittere beker.

HOOFDSTUK 41

De mensen komen in de opstan-
ding tevoorschijn tot een staat van
oneindig geluk of oneindige ellende
— Goddeloosheid heeft nooit geluk
betekend — Vleselijk gezinden zijn
zonder God in de wereld — Bij de
herstelling ontvangt ieder mens
de kenmerken en eigenschappen
terug die hij in de sterfelijkheid
heeft verworven. Ongeveer 74 v.C.

En nu, mijn zoon, heb ik iets te

19a Mos. 15:26.
20a gs Hemelvaart.
21a Luc. 23:39–43.

b gs Paradijs.
c gs Hel.

d Alma 42:23.
23a i.e. geest. LV 88:15–17.

gs Ziel.
b gs Lichaam.
c 2 Ne. 9:12–13;

Alma 11:40–45.
24a Jes. 26:19.
26a 1 Ne. 15:33;

Alma 12:16.
b Alma 11:37.
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zeggen aangaande de herstel-
ling waarover gesproken is;
want zie, sommigen hebben de
Schriften averdraaid en zijn
wegens deze zaak ver bafge-
dwaald. En ik bemerk dat ook
uw gemoed daarover veront-
rust is geweest. Maar zie, ik zal
het u uitleggen.

2 Ik zeg u, mijn zoon, dat het
herstellingsplan noodzakelijk is
volgens de gerechtigheid Gods;
want het is noodzakelijk dat
alle dingen tot hun juiste orde
worden hersteld. Zie, volgens
de macht en opstanding van
Christus is het noodzakelijk en
rechtmatig dat de ziel van de
mens tot zijn lichaam wordt
hersteld, en dat ieder adeel van
het lichaam tot zichzelf wordt
hersteld.
3 En het is noodzakelijk vol-

gens de agerechtigheid Gods dat
de mensen naar hun bwerken
worden cgeoordeeld; en dat zij
ook — indien hun werken in
dit leven goed zijn geweest, en
de verlangens van hun hart
goed zijn geweest — ten laat-
sten dage worden dhersteld tot
hetgeen goed is.

4 En indien hun werken kwaad
zijn, zullen die hun ten kwade
worden ahersteld. Daarom zul-
len alle dingen tot hun juiste
orde worden hersteld, ieder ding
tot zijn natuurlijke gedaante —

bsterfelijkheid opgewekt tot on-
sterfelijkheid, cverderfelijkheid
tot onverderfelijkheid — op-
gewekt tot deindeloos geluk om
het koninkrijk Gods te beërven,
of tot eindeloze ellende om het
koninkrijk des duivels te beër-
ven, de een aan de ene zijde,
de ander aan de andere zijde —

5 de een opgewekt tot geluk
volgens zijn verlangens naar
geluk, of tot het goede volgens
zijn verlangens naar het goede;
en de ander tot het kwade vol-
gens zijn verlangens naar het
kwade; want zoals hij de gehele
dag lang heeft verlangd kwaad
te doen, zo zal hij ook zijn belo-
ning van het kwaad ontvangen
wanneer de nacht komt.

6 En zo is het ook aan de ande-
re zijde. Indien hij zich van zijn
zonden heeft bekeerd en tot
het einde van zijn dagen recht-
vaardigheid heeft verlangd, zo
zal hij ook met rechtvaardig-
heid worden beloond.

7 aZij zijn het die door de Heer
worden verlost; ja, zij zijn het
die worden weggenomen, die
worden bevrijd uit die eindeloze
nacht van duisternis; en aldus
staan of vallen zij; want zie, zij
mogen bzelf oordelen, om het-
zij goed, hetzij kwaad te doen.

8 Welnu, de besluiten van God
zijn aonveranderlijk; daarom, de
weg is bereid, zodat eenieder

41 1a 2 Pet. 1:20; 3:16;
Alma 13:20.

b gs Afval.
2a Alma 40:23.
3a gs Gerechtigheid.

b gs Werken.
c gs Oordeel, oordelen;

Verantwoordelijk,

verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

d Hel. 14:31.
4a Alma 42:28.

b 2 Ne. 9:12–13;
LV 138:17.
gs Opstanding.

c 1 Kor. 15:51–55.
d gs Eeuwig leven.

7a LV 76:50–70.
b 2 Ne. 2:26;

Alma 42:27;
Hel. 14:30.
gs Keuzevrijheid.

8a LV 1:38.
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die wil, die kan bewandelen en
worden gered.
9 En nu zie, mijn zoon, waag

ageen enkele overtreding meer
tegen uw God op die punten
van de leer waartegen gij het
tot dusver hebt gewaagd zonde
te begaan.
10 Denk niet, omdat er is ge-

sproken over herstelling, dat
gij zult worden hersteld van
zonde tot geluk. Zie, ik zeg
u, agoddeloosheid heeft nooit
geluk betekend.

11 En nu, mijn zoon, allen die
in een anatuurlijke staat verke-
ren, of liever gezegd, in een
bvleselijke staat, bevinden zich
in de gal van bitterheid en in de
boeien der ongerechtigheid; zij
zijn czonder God in de wereld
en hebben zich tegen de aard
van God gekeerd; daarom be-
vinden zij zich in een staat die
in strijd is met de aard van het
geluk.

12 En nu, zie, is de betekenis
van het woord herstelling iets
uit een natuurlijke staat te halen
en het in een onnatuurlijke staat
te plaatsen, of het in een staat te
plaatsen die tegenovergesteld
is aan zijn natuur?

13 O, mijn zoon, dat is niet het
geval; want de betekenis van
het woord herstelling is kwaad
wederom voor kwaad terug te
krijgen, of vleselijk voor vle-
selijk, of duivels voor duivels —
goed voor wat goed is; recht-

vaardig voor wat rechtvaardig
is; rechtmatig voor wat recht-
matig is; barmhartig voor wat
barmhartig is.

14 Daarom, mijn zoon, zie toe
barmhartig jegens uw broeders
te zijn; handel arechtmatig, boor-
deel rechtvaardig, en doe cvoort-
durend goed; en indien gij al
die dingen doet, dan zult gij
uw beloning ontvangen; ja, gij
zult dbarmhartigheid wederom
tot u hersteld krijgen; gij zult
rechtmatigheid wederom tot u
hersteld krijgen; gij zult een
rechtvaardig oordeel wederom
tot u hersteld krijgen; en gij
zult het goede wederom aan u
vergoed krijgen.

15 Want hetgeen gij van u
doet uitgaan, zal wederom tot
u terugkeren en worden her-
steld; daarom veroordeelt het
woord herstelling de zondaar
in grotere mate en rechtvaar-
digt hem niet in het minst.

HOOFDSTUK 42

Het sterfelijke leven is een proef-
tijd om de mens in staat te stellen
zich te bekeren en God te dienen
— De val heeft de stoffelijke en de
geestelijke dood voor het gehele
mensdom tot gevolg gehad — Ver-
lossing volgt op bekering — God
zelf doet verzoening voor de zonden
der wereld — Barmhartigheid is
voor hen die zich bekeren — Alle

9a LV 42:23–28.
10a Ps. 32:10;

Jes. 57:20–21;
Hel. 13:38.

11a Mos. 3:19.

gs Natuurlijke mens.
b gs Vleselijk.
c Ef. 2:12.

14a gs Eerlijk, eerlijkheid.
b Joh. 7:24;

LV 11:12.
c LV 6:13; 58:27–28.
d gs Barmhartig,

barmhartigheid.
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anderen zijn onderhevig aan Gods
gerechtigheid — Barmhartigheid
is het gevolg van de verzoening —
Alleen de werkelijk boetvaardigen
worden gered. Ongeveer 74 v.C.

En nu mijn zoon, bemerk ik dat
er nog iets is wat uw gemoed
verontrust, iets wat gij niet
kunt begrijpen — iets wat te
maken heeft met de agerechtig-
heid Gods bij de bestraffing
van de zondaar; want gij tracht
te veronderstellen dat het on-
rechtvaardig is dat de zondaar
naar een staat van ellende wordt
verwezen.
2 Zie nu, mijn zoon, ik zal

u deze zaak uitleggen. Want
zie, toen de Here God onze
aeerste ouders had weggezon-
den uit de hof van bEden om
de aardbodem te bebouwen
waaruit zij genomen waren —
ja, Hij haalde de mens eruit
en Hij plaatste aan het oostelij-
ke einde van de hof van Eden
ccherubs en een vlammend
zwaard dat zich naar alle kan-
ten wendde om de dboom des
levens te bewaken —

3 welnu, wij zien dat de mens
als God was geworden, kennen-
de goed en kwaad; en opdat hij
zijn hand niet zou uitstrekken
en ook van de boom des levens
zou nemen, en zou eten en voor
eeuwig leven, plaatste de Here
God cherubs en het vlammend

zwaard, opdat hij niet van de
vrucht zou nemen —

4 en aldus zien wij dat de
mens een tijd was vergund om
zich te bekeren, ja, een aproef-
tijd, een tijd om zich te bekeren
en God te dienen.

5 Want zie, indien Adam zijn
hand onmiddellijk had uitge-
strekt en van de boom des
levens had genomen, zou hij,
volgens het woord Gods, voor
eeuwig hebben geleefd en geen
ruimte voor bekering hebben
gehad; ja, en tevens zou het
woord Gods ledig zijn geweest
en het grote heilsplan zou zijn
verijdeld.

6 Maar zie, het was de mens
beschikt om te asterven — zoals
zij dus van de boom des levens
waren afgesneden, zo zouden
zij van het oppervlak der aarde
worden weggevaagd — en de
mens ging voor eeuwig verlo-
ren, ja, hij werd de bgevallen
mens.

7 En nu, daaruit ziet gij dat
onze eerste ouders zowel stof-
feli jk als geesteli jk van de
tegenwoordigheid des Heren
werden aafgesneden; en zo zien
wij dat zij mensen werden die
volgens hun eigen bwil konden
handelen.

8 Welnu, zie, het was niet
raadzaam dat de mens uit die
stoffelijke dood werd terugge-
wonnen, want dat zou het

42 1a 2 Ne. 26:7;
Mos. 15:26–27.
gs Gerechtigheid.

2a Gen. 3:23–24;
Moz. 4:28–31.

b gs Eden.

c gs Cherubs.
d Gen. 2:9.

4a Alma 34:32–33.
6a gs Dood, lichamelijke.

b Mos. 16:3–5.
gs Val van Adam

en Eva.
7a 2 Ne. 2:5; 9:6;

Hel. 14:16.
gs Dood, geestelijke.

b gs Keuzevrijheid.
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grote aplan van geluk hebben
vernietigd.

9 Daarom, omdat de ziel nooit
kon sterven en de aval zowel
een geestelijke als een stoffelijke
dood over het gehele mensdom
had gebracht — dat wil zeggen,
zij waren afgesneden van de te-
genwoordigheid des Heren —
was het noodzakelijk dat het
mensdom uit die geestelijke
dood werd teruggewonnen.
10 Daarom, omdat zij avleselijk,

zinnelijk en duivels van baard
waren geworden, werd die
cproefstaat voor hen een staat
om zich voor te bereiden; het
werd een voorbereidende staat.
11 En nu, mijn zoon, bedenk

dat als er geen verlossingsplan
was — als het terzijde werd
gelegd — hun ziel, zodra zij
dood waren, aellendig zou zijn,
daar zij van de tegenwoordig-
heid des Heren zouden zijn
afgesneden.
12 En nu, er was geen middel

om de mensen terug te winnen
uit die gevallen staat die de
mens over zichzelf had gebracht
door zijn eigen ongehoorzaam-
heid;

13 daarom kon het averlossings-
plan volgens de gerechtigheid
alleen worden verwezenlijkt op
voorwaarde van de bbekering
van de mens in die proefstaat,
ja, die voorbereidende staat;

want alleen op die voorwaarde
kon de barmhartigheid van
kracht zijn zonder het werk der
gerechtigheid te vernietigen.
Nu kon het werk der gerechtig-
heid niet vernietigd worden;
anders zou God cophouden God
te zijn.

14 En aldus zien wij dat het
gehele mensdom was agevallen
en zich in de greep der bgerech-
tigheid bevond; ja, de gerechtig-
heid Gods, die hen voor eeuwig
had overgeleverd om van zijn
tegenwoordigheid afgesneden
te zijn.

15 En nu, het plan van barm-
hartigheid kon niet worden
verwezenlijkt, tenzij er een ver-
zoening werd gedaan; daarom
averzoent God zelf de zonden
der wereld om het plan van
bbarmhartigheid te verwezen-
lijken, om de eisen der cgerech-
tigheid te bevredigen, opdat
God een dvolmaakt, rechtvaar-
dig God zou zijn, en tevens een
barmhartig God.

16 Welnu, bekering kon de
mens niet ten deel vallen, tenzij
er een straf — die ook aeeuwig
was, zoals het leven van de ziel
dat zou zijn — was vastgesteld
tegenover het plan van geluk,
dat ook even eeuwig was als
het leven van de ziel.

17 Welnu, hoe kon een mens
zich bekeren indien hij niet had

8a Alma 34:9;
Moz. 6:62.

9a gs Val van Adam
en Eva.

10a gs Vleselijk.
b gs Natuurlijke mens.
c gs Sterfelijk,

sterfelijkheid.

11a 2 Ne. 9:7–9.
13a gs Verlossingsplan.

b gs Bekeren (zich),
bekering.

c 2 Ne. 2:13–14.
14a Alma 22:13–14.

b 2 Ne. 2:5.
15a 2 Ne. 9:7–10;

Mos. 16:7–8.
gs Verzoenen,
verzoening.

b gs Barmhartig,
barmhartigheid.

c gs Gerechtigheid.
d 3 Ne. 12:48.

16a LV 19:10–12.
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agezondigd? Hoe kon hij zon-
digen indien er geen bwet was?
Hoe kon er een wet zijn indien
er geen straf was?

18 Welnu, er was een straf
vastgesteld en een rechtvaardi-
ge wet gegeven, die bij de
mens agewetenswroeging ver-
oorzaakte.
19 Welnu, indien er geen wet

was gegeven dat als een man
amoordde hij moest sterven,
zou hij dan vrezen te sterven
als hij moordde?

20 En ook, indien er geen wet
tegen zonde was gegeven, zou-
den de mensen niet vrezen te
zondigen.

21 En indien er ageen wet was
gegeven, wat kon de gerechtig-
heid dan doen, of de barmhar-
tigheid, wanneer de mensen
zondigden; want ze zouden
geen aanspraak op het schepsel
hebben.

22 Doch er is een wet gegeven
en een straf vastgesteld, en een
abekering vergund, op welke
bekering de barmhartigheid
aanspraak maakt; anders zou de
gerechtigheid aanspraak maken
op het schepsel en de wet ten
uitvoer leggen, en de wet legt
de straf op; zo niet, dan zouden
de werken der gerechtigheid
vernietigd worden, en God zou
ophouden God te zijn.

23 Maar God houdt niet op
God te zijn, en de abarmhartig-
heid maakt aanspraak op de
boetvaardigen, en de barmhar-
tigheid is het gevolg van de
bverzoening; en de verzoening
brengt de copstanding der do-
den teweeg; en de opstanding
der doden voert de mensen
dterug in de tegenwoordigheid
Gods; en aldus worden zij in
zijn tegenwoordigheid terug-
gebracht om te worden egeoor-
deeld naar hun werken, volgens
de wet en de gerechtigheid.

24 Want zie, de gerechtigheid
laat al haar eisen gelden, en
ook de barmhartigheid maakt
aanspraak op alles wat het hare
is; en aldus worden alleen de
werkelijk boetvaardigen gered.

25 Wat? Denkt gij dat de barm-
hartigheid de agerechtigheid
kan beroven? Ik zeg u, neen; in
geen enkel opzicht. Zo ja, dan
zou God ophouden God te zijn.

26 En aldus verwezenlijkt God
zijn grote en eeuwige adoelein-
den, die bsedert de grondleg-
ging der wereld waren bereid.
En aldus komen de redding en
de verlossing der mensen tot
stand, en tevens hun vernieti-
ging en ellende.

27 Daarom, o mijn zoon, awie
ook wil komen, mag komen en
om niet nemen van de wateren

17a gs Zonde.
b Rom. 4:15.

18a gs Geweten.
19a gs Moord.
21a 2 Ne. 9:25–26;

Mos. 3:11.
22a gs Bekeren (zich),

bekering.
23a gs Barmhartig,

barmhartigheid.
b gs Verzoenen,

verzoening.
c 2 Ne. 2:8; 9:4;

Alma 7:12; 11:41–45;
12:24–25;
Hel. 14:15–18;
Mrm. 9:13.

d Alma 40:21–24.

e gs Oordeel, laatste.
25a gs Gerechtigheid.
26a 2 Ne. 2:14–30;

Moz. 1:39.
b Alma 13:3;

3 Ne. 1:14.
27a Alma 5:34;

Hel. 14:30.
gs Keuzevrijheid.
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des levens; en wie niet wil
komen, wordt niet gedwongen
te komen; maar ten laatsten
dage zal alles tot hem worden
bhersteld naar zijn cwerken.

28 Indien hij akwaad heeft
willen doen, en zich tijdens zijn
levensdagen niet heeft bekeerd,
zie, dan zal hem kwaad worden
aangedaan, volgens de herstel-
ling van God.
29 En nu, mijn zoon, wens ik

dat gij u niet meer door deze
dingen laat verontrusten, en u
alleen door uw zonden laat
verontrusten met die onrust
die u tot bekering zal veroot-
moedigen.

30 O, mijn zoon, ik wens dat
gij de gerechtigheid Gods niet
meer loochent. Tracht niet uzelf
in het minste wegens uw zon-
den te verontschuldigen door de
gerechtigheid Gods te looche-
nen; maar laat de gerechtigheid
Gods, en zijn barmhartigheid
en zijn lankmoedigheid de
vrije teugel in uw hart; en laat u
daardoor tot in het stof averoot-
moedigen.

31 En nu, o mijn zoon, gij zijt
door God geroepen om het
woord tot dit volk te prediken.
En nu, mijn zoon, ga heen en
verkondig het woord met waar-
heid en ernst, opdat gij zielen tot
bekering zult brengen, zodat het
grote plan van barmhartigheid
aanspraak op hen zal hebben.
En moge God u geven volgens
mijn woorden. Amen.

HOOFDSTUK 43

Alma en zijn zonen prediken het
woord — De Zoramieten en andere
Nephitische afgescheidenen worden
Lamanieten — De Lamanieten
trekken ten strijde tegen de Ne-
phieten — Moroni bewapent de
Nephieten met een beschermende
wapenrusting — De Heer open-
baart Alma de strategie van de
Lamanieten — De Nephieten ver-
dedigen huis en haard, hun vrijheid
en godsdienst — De legers van
Moroni en Lehi omsingelen de
Lamanieten. Ongeveer 74 v.C.

En nu geschiedde het dat de
zonen van Alma onder het volk
uitgingen om hun het woord
te verkondigen. En ook Alma
zelf vond geen rust, en ook hij
ging uit.

2 Nu zullen wij niets meer
zeggen over hun prediking,
behalve dat zij het woord en
de waarheid predikten volgens
de geest van profetie en open-
baring; en zij predikten volgens
de aheilige orde Gods waar-
door zij geroepen waren.

3 En nu keer ik terug naar een
verslag van de oorlogen tussen
de Nephieten en de Lamanieten
in het achttiende jaar van de
regering der rechters.

4 Want zie, het geschiedde
dat de aZoramieten Lamanieten
werden; welnu, in het begin
van het achttiende jaar zag
het volk der Nephieten dat de

27b Alma 41:15.
c Jes. 59:18; Op. 20:12.

28a Alma 41:2–5.

30a gs Nederig,
nederigheid,
vernederen.

43 2a gs Melchizedeks
priesterschap.

4a Alma 35:2–14; 52:33.
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Lamanieten tegen hen optrok-
ken; daarom maakten zij toebe-
reidselen voor oorlog; ja, zij
verzamelden hun legers in het
land Jershon.
5 En het geschiedde dat de La-

manieten met hun duizenden
kwamen; en zij trokken het land
Antionum binnen, dat het land
der Zoramieten was; en een
man met de naam Zerahemnah
was hun leider.

6 En nu, omdat de Amalekie-
ten als zodanig goddelozer en
moordzuchtiger van aard wa-
ren dan de Lamanieten, stelde
Zerahemnah opperbevelheb-
bers over de Lamanieten aan,
en het waren allen Amalekie-
ten en Zoramieten.

7 Nu deed hij dat om hun haat
tegen de Nephieten in stand te
houden, zodat hij hen kon on-
derwerpen ter verwezenlijking
van zijn plannen.

8 Want zie, zijn plannen waren
om de Lamanieten tot toorn
tegen de Nephieten op te hit-
sen; dat deed hij om zich grote
macht over hen toe te eigenen,
en tevens om macht over de
Nephieten te krijgen door hen
tot knechtschap te brengen.

9 En nu was het plan van de
Nephieten om hun landerijen
en hun huizen en hun avrouwen
en hun kinderen te versterken,
om ze uit de handen van hun
vijanden te houden; en ook
om hun rechten en voorrech-
ten te bewaren, ja, en ook
hun bvrijheid, zodat zij God

volgens hun verlangens kon-
den aanbidden.

10 Want zij wisten dat als zij
de Lamanieten in handen vie-
len, dat wie ook God, de ware
en de levende God, in ageest en
in waarheid baanbad, door de
Lamanieten zou worden ver-
nietigd.

11 Ja, en zij kenden ook de
bovenmatige haat van de La-
manieten tegen hun abroeders,
die het volk van Anti-Nephi-
Lehi waren en het volk van
Ammon werden genoemd —
en zij wilden de wapens niet
opnemen, ja, zij hadden een
verbond aangegaan en wilden
het niet verbreken — daarom,
als zij de Lamanieten in han-
den vielen, zouden zij worden
vernietigd.

12 En de Nephieten wilden
niet toestaan dat zij werden
vernietigd; daarom hadden zij
hun landerijen tot erfgoed ge-
schonken.

13 En het volk van Ammon gaf
de Nephieten een groot deel
van hun bezit om hun legers in
stand te houden; en aldus waren
de Nephieten gedwongen ge-
heel alleen de Lamanieten te
weerstaan, die een mengeling
waren van Laman en Lemuël
en de zonen van Ismaël, en allen
die zich hadden afgescheiden
van de Nephieten, namelijk de
Amalekieten en de Zoramieten
en de aafstammelingen van de
priesters van Noach.

14 Nu waren die afstammelin-

9a Alma 44:5; 46:12.
b gs Vrij, vrijheid.

10a Joh. 4:23–24.

b gs Aanbidden,
aanbidding.

11a Alma 24:1–3, 5, 20;

25:1, 13; 27:2, 21–26.
13a Alma 25:4.
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gen bijna even talrijk als de
Nephieten; en aldus waren de
Nephieten gedwongen tegen
hun broeders te strijden, ja, tot
bloedvergietens toe.
15 En het geschiedde, toen

de legers der Lamanieten in
het land Antionum verzameld
waren, zie, dat de legers der
Nephieten gereed waren om
hen tegemoet te trekken in het
land Jershon.

16 Welnu, de leider der Ne-
phieten, ofwel de man die
als opperbevelhebber over de
Nephieten was aangesteld —
de opperbevelhebber nu nam
het bevel over alle legers der
Nephieten op zich — en zijn
naam was Moroni;

17 en Moroni nam het gehele
bevel en de leiding van hun
oorlogen op zich. En hij was
slechts vijfentwintig jaar toen
hij tot opperbevelhebber over
de legers der Nephieten werd
aangesteld.

18 En het geschiedde dat hij
de Lamanieten in de grensstreek
van Jershon tegemoet trok, en
zijn volk was gewapend met
zwaarden en met kromzwaar-
den en allerlei oorlogswapens.

19 En toen de legers der Lama-
nieten zagen dat het volk van
Nephi, of dat Moroni zijn volk
had uitgerust met borstplaten
en met armschilden, ja, en ook
een schild om hun hoofd te be-
schermen, en ook dat zij dikke
kleding droegen —

20 welnu, het leger van Zera-
hemnah was met niets van

dien aard uitgerust; zij hadden
slechts hun zwaard en hun
kromzwaard, hun boog en hun
pijlen, hun stenen en hun slin-
ger; en zij waren anaakt, op een
vel na dat om hun lendenen
was gegord; ja, zij waren allen
naakt, uitgezonderd de Zora-
mieten en de Amalekieten;

21 maar zij waren niet uitge-
rust met borstplaten, noch met
schilden — daarom waren zij
buitengewoon bevreesd voor de
legers der Nephieten wegens
hun wapenrusting, ofschoon
hun aantal zoveel groter was
dan dat van de Nephieten.

22 Zie, nu geschiedde het dat
zij niet tegen de Nephieten
durfden op te trekken in de
grensstreek van Jershon; daar-
om trokken zij vanuit het land
Antionum de wildernis in en
maakten een omtrekkende be-
weging door de wildernis tot
zelfs bij de oorsprong van de
Sidon, opdat zij in het land
Manti konden komen en het
land in bezit nemen; want zij
dachten niet dat de legers van
Moroni zouden weten waar zij
heen waren gegaan.

23 Doch het geschiedde, zodra
zij de wildernis waren ingetrok-
ken, dat Moroni verspieders de
wildernis in zond om hun
kamp te bespieden; en omdat
hij van de profetieën van Alma
wist, zond Moroni ook een aan-
tal mannen naar hem toe met
het verzoek de Heer te vragen
awaar de legers der Nephieten
heen moesten trekken om zich

20a Enos 1:20. 23a Alma 48:16.
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tegen de Lamanieten te verde-
digen.
24 En het geschiedde dat het

woord des Heren tot Alma
kwam; en Alma deelde de bood-
schappers van Moroni mee dat
de legers der Lamanieten een
omtrekkende beweging door
de wildernis maakten om in het
land Manti te komen, teneinde
een aanval op het zwakkere
deel van het volk te onderne-
men. En die boodschappers
gingen heen en brachten de
boodschap aan Moroni.

25 Nu liet Moroni een deel
van zijn leger achter in de stad
Jershon voor het geval een deel
der Lamanieten dat land zou
binnenvallen en de stad in be-
zit nemen, en hij nam het over-
gebleven deel van zijn leger
en marcheerde het land Manti
binnen.

26 En hij liet alle mensen in dat
deel van het land zich verza-
melen om tegen de Lamanieten
te strijden, om hun landerijen
en hun land, hun rechten en hun
vrijheid te averdedigen; daarom
waren zij voorbereid op het
tijdstip dat de Lamanieten zou-
den komen.

27 En het geschiedde dat Mor-
oni zijn leger zich liet verbergen
in het dal dat zich bij de oever
van de Sidon bevond, in de wil-
dernis ten westen van de Sidon.

28 En Moroni stelde rondom
verspieders op om te weten te
komen wanneer het leger der
Lamanieten in aantocht was.

29 En nu, omdat Moroni het

voornemen van de Lamanieten
kende, dat het hun voornemen
was hun broeders te vernieti-
gen, of hen te onderwerpen en
hen te knechten, om in het ge-
hele land een koninkrijk voor
zichzelf te kunnen vestigen;

30 en omdat hij ook wist dat
de Nephieten geen ander ver-
langen hadden dan hun lan-
derijen en hun avrijheid en hun
kerk te behouden, achtte hij het
geen zonde hen met een krijgs-
list te verdedigen; daarom
kwam hij door zijn verspieders
te weten welke weg de Lama-
nieten zouden nemen.

31 Daarom verdeelde hij zijn
leger en bracht een gedeelte
over naar het dal, en verborg
hen ten oosten en ten zuiden
van de heuvel Riplah;

32 en de rest verborg hij in het
westelijke dal ten westen van
de Sidon en zo verder langs de
grens van het land Manti.

33 En nadat hij zijn leger naar
zijn wens had opgesteld, was hij
gereed hen tegemoet te trekken.

34 En het geschiedde dat de
Lamanieten oprukten ten noor-
den van de heuvel waar een
gedeelte van het leger van
Moroni verborgen lag.

35 En toen de Lamanieten de
heuvel Riplah voorbijgetrokken
waren en in het dal kwamen en
de Sidon begonnen over te ste-
ken, kwam het leger, dat ten
zuiden van de heuvel verbor-
gen had gelegen en dat werd
aangevoerd door een man die
aLehi heette, tevoorschijn; en hij

26a LV 134:11. 30a Alma 46:12, 35. 35a Alma 49:16.
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trok op aan het hoofd van zijn
leger en omsingelde de Lama-
nieten in het oosten, in de rug.
36 En het geschiedde dat de

Lamanieten, toen zij zagen hoe
de Nephieten hen in de rug
aanvielen, zich omkeerden en
tegen het leger van Lehi begon-
nen te strijden.

37 En het werk des doods nam
aan beide zijden een aanvang,
maar het was verschrikkelijker
aan de zijde der Lamanieten,
want hun anaaktheid stelde hen
bloot aan de zware slagen van
de Nephieten met hun zwaar-
den en hun kromzwaarden, die
zo goed als met iedere slag de
dood brachten.

38 Aan de andere zijde echter
viel er slechts nu en dan een
man onder de Nephieten door
hun zwaarden en door bloed-
verlies, daar zij beschermd
werden tegen de belangrijkste
delen van het lichaam, ofwel
daar de belangrijkste delen van
het lichaam tegen de slagen der
Lamanieten werden beschermd
door hun aborstplaten en hun
armschilden en hun helmen;
en aldus zetten de Nephieten
het werk des doods onder de
Lamanieten voort.

39 En het geschiedde dat de
Lamanieten verschrikt werden
wegens de grote vernietiging
onder hen, zodat zij in de rich-
ting van de Sidon begonnen te
vluchten.

40 En zij werden door Lehi en
zijn manschappen achtervolgd;
en zij werden door Lehi in de

wateren van de Sidon gedre-
ven, en zij staken de wateren
van de Sidon over. En Lehi
hield zijn legers op de oever
van de Sidon, opdat zij niet
zouden oversteken.

41 En het geschiedde dat Mor-
oni en zijn leger de Lamanieten
in het dal aan de overzijde van
de Sidon tegemoet trokken en
hen begonnen aan te vallen en
te doden.

42 En wederom vluchtten de
Lamanieten voor hen uit in
de richting van het land Manti;
en weer trokken de legers van
Moroni hen tegemoet.

43 Maar deze keer vochten de
Lamanieten buitengewoon he-
vig; ja, voor zover bekend, had-
den de Lamanieten nog nooit
met zulk een buitengewoon gro-
te kracht en moed gevochten,
neen, zelfs vanaf het begin niet.

44 En zij werden bezield door
de aZoramieten en de Amale-
kieten, die hun opperbevelheb-
bers en leiders waren, en door
Zerahemnah die hun opperbe-
velhebber was, ofwel hun hoog-
ste leider en commandant; ja,
zij vochten als draken, en velen
der Nephieten werden door
hun hand gedood, ja, want zij
sloegen vele van hun helmen in
tweeën, en zij doorboorden vele
van hun borstplaten, en sloegen
vele van hun armen af; en aldus
sloegen de Lamanieten in hun
brandende toorn toe.

45 De Nephieten werden
evenwel door een betere zaak
bezield, want zij avochten niet

37a Alma 3:5.
38a Alma 44:8–9.

44a Alma 43:6.
45a Alma 44:5.
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voor monarchie of macht, maar
zij vochten voor huis en haard,
voor hun bvrijheid, hun vrou-
wen en hun kinderen en hun
alles, ja, voor hun aanbiddings-
riten en hun kerk.

46 En zij deden hetgeen vol-
gens hen de aplicht was die zij
hun God verschuldigd waren;
want de Heer had hun gezegd,
en ook aan hun vaderen: bOm-
dat gij niet schuldig zijt aan de
ceerste ergernis, noch aan de
tweede, zult gij niet toelaten
dat gij wordt gedood door de
hand van uw vijanden.
47 En voorts heeft de Heer

gezegd: Gij zult uw gezin tot
bloedvergietens toe averdedi-
gen. Om die reden dus streden
de Nephieten tegen de Lamanie-
ten om zichzelf en hun gezinnen
en hun landerijen en hun land
en hun rechten en hun gods-
dienst te verdedigen.

48 En het geschiedde, toen de
manschappen van Moroni de
woestheid en de toorn van de
Lamanieten zagen, dat zij wil-
den terugdeinzen en voor hen
vluchten. Maar Moroni, die hun
bedoeling doorzag, zond hun
een boodschap en bezielde hun
hart met deze gedachten — ja,
de gedachten aan hun landerij-
en, hun vrijheid, ja, hun vrijwa-
ring voor knechtschap.

49 En het geschiedde dat zij
zich tegen de Lamanieten keer-
den, en zij ariepen de Heer, hun
God, met één stem aan voor

hun vrijheid en hun vrijwaring
voor knechtschap.

50 En zij begonnen de Lama-
nieten met kracht te weerstaan;
en in hetzelfde uur dat zij de
Heer aanriepen voor hun vrij-
heid, begonnen de Lamanieten
voor hen te vluchten; en zij
vluchtten zelfs tot aan de wate-
ren van de Sidon.

51 Welnu, de Lamanieten wa-
ren talrijker, ja, hun aantal was
meer dan tweemaal zo groot
als dat der Nephieten; niettemin
werden zij verdreven, zodat zij
in het dal aan de oever van
de Sidon tot één groep werden
bijeengedreven.

52 Bijgevolg omsingelden de
legers van Moroni hen, ja, aan
beide zijden van de rivier, want
zie, de manschappen van Lehi
bevonden zich aan de oostzijde.

53 Welnu, toen Zerahemnah
de manschappen van Lehi ten
oosten van de Sidon zag, en de
legers van Moroni ten westen
van de Sidon, en dat zij door
de Nephieten omsingeld waren,
werden zij door angst bevangen.

54 Toen nu Moroni hun angst
zag, gebood hij zijn manschap-
pen op te houden met het
vergieten van hun bloed.

HOOFDSTUK 44

Moroni gebiedt de Lamanieten een
vredesverbond te sluiten; anders
zullen zij vernietigd worden —

45b gs Vrij, vrijheid.
46a gs Plicht.

b Alma 48:14;

LV 98:33–36.
c 3 Ne. 3:21;

LV 98:23–24.

47a LV 134:11.
49a Ex. 2:23–25;

Mos. 29:20.
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Zerahemnah verwerpt het voorstel
en de strijd wordt hervat — De
legers van Moroni verslaan de
Lamanieten. Ongeveer 74–73 v.C.

En het geschiedde dat zij op-
hielden en zich op een kleine
afstand van hen terugtrokken.
En Moroni zeide tot Zerahem-
nah: Zie, Zerahemnah, wij
willen ageen mannen van het
bloed zijn. Gij weet dat gij in
onze handen zijt, maar toch
willen wij u niet doden.

2 Zie, wij zijn niet tegen u ten
strijde getrokken om uw bloed
ter wille van macht te vergieten;
evenmin willen wij iemand
onder het juk van het knecht-
schap brengen. Dat is echter
wel de reden dat gij tegen ons
zijt opgetrokken; ja, en gij zijt
vertoornd op ons wegens onze
godsdienst.

3 Maar nu, gij ziet dat de Heer
met ons is; en gij ziet dat Hij
u heeft overgeleverd in onze
handen. En nu wil ik dat gij be-
grijpt dat dit ons is geschied
wegens onze godsdienst en ons
geloof in Christus. En nu ziet
gij dat gij dit geloof van ons
niet kunt vernietigen.

4 Nu ziet gij dat dit het ware
geloof in God is; ja, gij ziet dat
God ons zal schragen en behoe-
den en bewaren zolang wij
getrouw zijn aan Hem en aan
ons geloof en onze godsdienst;
en de Heer zal nooit toestaan
dat wij vernietigd worden, ten-
zij wij tot overtreding vervallen
en ons geloof verloochenen.

5 En nu, Zerahemnah, gebied
ik u in de naam van die almach-
tige God die onze armen sterk
heeft gemaakt, zodat wij macht
over u hebben verkregen door
ons geloof, door onze gods-
dienst en door onze aaanbid-
dingsriten en door onze kerk
en door de heilige steun die wij
onze vrouwen en kinderen ver-
schuldigd zijn, door die bvrij-
heid die ons aan onze landerijen
en ons land verbindt; ja, en ook
door het bewaren van het heili-
ge woord Gods, waaraan wij
al ons geluk te danken hebben;
en door alles wat ons hoogst
dierbaar is —

6 ja, en dat is niet alles; ik
gebied u bij al uw verlangens
om te leven, uw oorlogswapens
aan ons over te dragen, en wij
zullen uw bloed niet zoeken,
maar wij zullen uw leven spa-
ren als gij heengaat en niet
weer tegen ons ten strijde trekt.

7 En nu, als gij dat niet doet,
zie, gij zijt in onze handen en ik
zal mijn mannen gebieden u
aan te vallen en uw lichamen
de wonden des doods toe te
brengen, zodat gij uitgeroeid
wordt; en dan zullen wij zien
wie er macht over dit volk zal
hebben; ja, wij zullen zien wie er
tot knechtschap wordt gebracht.

8 En nu geschiedde het, toen
Zerahemnah die woorden had
gehoord, dat hij naar voren
trad en zijn zwaard en zijn
kromzwaard en zijn boog aan
Moroni overdroeg en tot hem
zeide: Zie, hier zijn onze oor-

44 1a Alma 43:45. 5a gs Verordeningen. b gs Vrij, vrijheid.
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logswapens; wij zullen ze aan
u overdragen, maar wij zullen
onszelf niet toestaan u een
aeed te zweren die wij, zoals
wij weten, zullen verbreken, en
evenzo onze kinderen; neem
echter onze oorlogswapens en
sta toe dat wij de wildernis in-
trekken; zo niet dan behouden
wij ons zwaard en zullen wij
omkomen of overwinnen.

9 Zie, wij zijn niet van uw
geloof; wij geloven niet dat
God het is die ons in uw handen
heeft overgeleverd; maar wij ge-
loven dat het uw geslepenheid
is die u voor onze zwaarden
heeft bewaard. Zie, het zijn uw
aborstplaten en uw schilden
die u hebben bewaard.
10 En nu, toen Zerahemnah

die woorden beëindigd had,
gaf Moroni het zwaard en de
oorlogswapens die hij had ont-
vangen aan Zerahemnah terug,
zeggende: Zie, wij zullen de
strijd uitvechten.

11 Nu kan ik de woorden die
ik heb gesproken niet herroe-
pen; daarom, zowaar de Heer
leeft, zult gij niet vertrekken,
tenzij gij vertrekt met een eed
dat gij niet opnieuw zult terug-
keren om oorlog tegen ons te
voeren. Nu, daar gij in onze
handen zijt , zullen wij uw
bloed op de aardbodem vergie-
ten, of gij zult u onderwerpen
aan de voorwaarden die ik heb
gesteld.

12 En nu, toen Moroni die
woorden had gezegd, behield
Zerahemnah zijn zwaard, en hij

was vertoornd op Moroni en hij
stormde naar voren om Moroni
te doden; maar zie, toen hij zijn
zwaard ophief, sloeg een van
Moroni’s soldaten het ter aarde
neer, en het brak bij het gevest
af; en hij sloeg ook Zerahem-
nah, zodanig dat hij hem de
scalp afsloeg en die ter aarde
viel. En Zerahemnah trok zich
van hen terug te midden van
zijn soldaten.

13 En het geschiedde dat de
soldaat die erbij stond, die de
scalp van Zerahemnah had afge-
slagen, de scalp bij het haar van
de grond opraapte en hem op
de punt van zijn zwaard legde
en hem naar hen uitstak, met
luide stem tot hen zeggende:

14 Gelijk deze scalp — die de
scalp van uw hoofdman is —
ter aarde is gevallen, zo zult gij
ter aarde vallen, tenzij gij uw
oorlogswapens overgeeft en met
een vredesverbond vertrekt.

15 Nu waren er velen die, toen
zij die woorden hoorden en de
scalp op het zwaard zagen,
door vrees werden bevangen;
en velen traden naar voren en
wierpen hun oorlogswapens
aan de voeten van Moroni neer
en gingen een avredesverbond
aan. En zovelen als er een ver-
bond sloten, lieten zij vertrek-
ken de wildernis in.

16 Nu geschiedde het dat
Zerahemnah buitengewoon ver-
bolgen was, en hij hitste de
rest van zijn soldaten op tot
toorn, om krachtiger tegen de
Nephieten te strijden.

8a gs Eed.
9a Alma 43:38.

15a 1 Ne. 4:37;
Alma 50:36.
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17 En nu was Moroni ver-
toornd wegens de onverzet-
teli jkheid der Lamanieten;
daarom gebood hij zijn volk
hen aan te vallen en te doden.
En het geschiedde dat zij hen
begonnen te doden; ja, en de
Lamanieten streden met hun
zwaarden en uit alle macht.

18 Doch zie, hun naakte huid
en hun blote hoofd waren
aan de scherpe zwaarden der
Nephieten blootgesteld; ja, zie,
z i j werden doorstoken en
neergeslagen, ja, en zij vielen
buitengewoon snel voor de
zwaarden der Nephieten; en
zij werden neergemaaid, zoals
de soldaat van Moroni had
geprofeteerd.

19 Toen nu Zerahemnah zag
dat zij allen op het punt stonden
vernietigd te worden, riep hij
Moroni krachtig toe en beloof-
de dat hij, en ook zijn volk, zich
ertoe zouden verbinden jegens
hen om anooit meer tegen hen
ten strijde te trekken, als zij het
leven van de rest spaarden.
20 En het geschiedde dat Mor-

oni het werk des doods onder
het volk opnieuw liet ophou-
den. En hij ontnam de Lama-
nieten hun oorlogswapens; en
nadat zij een avredesverbond
met hem hadden aangegaan,
werd het hun toegestaan te
vertrekken de wildernis in.
21 Nu werd het aantal van

hun doden niet geteld omdat
het aantal zo groot was; ja, het
aantal van hun doden was bui-
tengewoon groot, zowel onder

de Nephieten als onder de
Lamanieten.

22 En het geschiedde dat zij
hun gesneuvelden in de wate-
ren van de Sidon wierpen, en
zij zijn meegevoerd en in de
diepten der zee begraven.

23 En de legers der Nephieten,
ofwel van Moroni, keerden te-
rug en kwamen bij hun huizen
en hun landerijen.

24 En aldus eindigde het acht-
tiende jaar van de regering der
rechters over het volk van Ne-
phi. En aldus eindigde de kro-
niek van Alma, die op de platen
van Nephi was geschreven.

Het verslag van het volk van
Nephi, en van hun oorlogen en
onenigheden in de dagen van
Helaman, volgens de kroniek
van Helaman die hij in zijn
dagen heeft bijgehouden.

Dit beslaat de hoofdstukken
45 tot en met 62.

HOOFDSTUK 45

Helaman gelooft de woorden van
Alma — Alma profeteert de ver-
nietiging der Nephieten — Hij
zegent en vervloekt het land —
Alma is wellicht opgenomen door
de Geest, zoals Mozes — De
onenigheid in de kerk neemt toe.
Ongeveer 73 v.C.

Zie, nu geschiedde het dat het
volk van Nephi buitengewoon
verheugd was omdat de Heer
hen wederom uit de handen

19a Alma 47:6. 20a Alma 62:16–17.
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van hun vijanden had bevrijd;
daarom dankten zij de Heer,
hun God; ja, en zij avastten veel
en baden veel, en zij aanbaden
God met buitengewoon grote
vreugde.

2 En het geschiedde in het ne-
gentiende jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi, dat Alma bij zijn zoon
Helaman kwam en tot hem
zeide: Gelooft gij de woorden
die ik tot u heb gesproken aan-
gaande die akronieken die zijn
bijgehouden?
3 En Helaman zeide tot hem:

Jawel, die geloof ik.
4 En voorts zeide Alma: Ge-

looft gij in Jezus Christus, die
komen zal?

5 En hij zeide: Jawel, ik geloof
alle woorden die gij hebt ge-
sproken.

6 En voorts zeide Alma tot
hem: Zult gij mijn geboden
aonderhouden?
7 En hij zeide: Jawel, ik zal uw

geboden met mijn gehele hart
onderhouden.

8 Toen zeide Alma tot hem: Ge-
zegend zijt gij; en de Heer zal u
in dit land avoorspoedig maken.

9 Doch zie, ik heb u iets te
aprofeteren, maar wat ik u pro-
feteer, zult gij niet bekendma-
ken; ja, wat ik u profeteer zal
niet worden bekendgemaakt
totdat de profetie is vervuld;
schrijf daarom de woorden op
die ik ga zeggen.

10 En dit zijn de woorden: Zie,
volgens de geest van openba-
ring die in mij is, zie ik dat
dit volk, de Nephieten, avier-
honderd jaar na de tijd dat
Jezus Christus Zich aan hen zal
openbaren, in bongeloof zal
verkommeren.

11 Ja, en dan zullen zij oorlo-
gen en pestilentiën zien, ja,
hongersnoden en bloedvergie-
ten, totdat het volk van Nephi
is auitgeroeid —
12 ja, en wel omdat zij in onge-

loof zullen verkommeren en
vervallen tot de werken van
duisternis en van awellust en
allerlei ongerechtigheid; ja, ik
zeg u, omdat zij tegen zulk een
groot licht en zulk een grote
kennis zullen zondigen; ja, ik
zeg u, vanaf die dag zal zelfs
het vierde geslacht niet geheel
voorbijgaan alvorens die grote
ongerechtigheid komt.

13 En wanneer die grote dag
komt, zie, dan komt ook de tijd
zeer vlug dat zij die nu zijn,
ofwel de nakomelingen van
hen die nu onder het volk van
Nephi worden gerekend, aniet
meer onder het volk van Nephi
worden gerekend.

14 Maar wie overblijft en op
die grote en geduchte dag niet
wordt vernietigd, zal onder de
Lamanieten worden agerekend
en worden zoals zij, ja, allen,
behalve enkelen die de discipe-
len des Heren zullen worden

45 1a gs Vasten.
2a Alma 37:1–5; 50:38.
6a gs Geboden van

God; Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

8a 1 Ne. 4:14;
Alma 48:15–16, 25.

9a gs Profeteren,
profetie.

10a 1 Ne. 12:10–15;
Hel. 13:9; Mrm. 8:6–7.

b gs Afval; Ongeloof.
11a Jarom 1:10;

Mrm. 8:2–3, 6–7.
12a gs Wellust.
13a Hel. 3:16.
14a Mro. 9:24.
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genoemd; en de Lamanieten
zullen hen achtervolgen btotdat
zij zijn uitgeroeid. En nu, zal
deze profetie wegens onge-
rechtigheid worden vervuld.

15 En nu geschiedde het, nadat
Alma deze dingen tot Helaman
had gezegd, dat hij hem zegen-
de, en ook zijn andere zonen;
en hij zegende ook de aarde ter
wille van de arechtvaardigen.

16 En hij zeide: Aldus zegt de
Here God: aVervloekt zal het
land zijn, ja, dit land, tot ver-
nietiging toe voor alle natie,
geslacht, taal en volk die god-
deloos handelen, wanneer zij
geheel rijp zijn; en zoals ik heb
gezegd, zo zal het zijn; want dit
is de vervloeking en de bzegen
van God op het land, want de
Heer kan de zonde niet met de
cgeringste mate van toelating
aanschouwen.

17 En nu, toen Alma die woor-
den had gesproken, zegende hij
de akerk, ja, allen die vanaf dat
tijdstip zouden standhouden in
het geloof.
18 En toen Alma dat had

gedaan, vertrok hij uit het land
Zarahemla alsof hij naar het
land Melek ging. En het ge-
schiedde dat er nooit meer iets
van hem is gehoord; en van zijn
dood of begrafenis weten wij
niets.

19 Zie, dit weten wij: dat hij
een rechtvaardig man was; en
het gerucht ging rond in de
kerk dat hij door de Geest was

opgenomen, of door de hand
des Heren was abegraven, zo-
als Mozes. Doch zie, de Schrif-
ten zeggen dat de Heer Mozes
tot Zich heeft genomen; en wij
veronderstellen dat Hij Alma
eveneens in de geest tot Zich
heeft genomen; daarom weten
wij niets van zijn dood en
begrafenis.

20 En nu geschiedde het in het
begin van het negentiende jaar
van de regering der rechters
over het volk van Nephi dat
Helaman onder het volk uit-
ging om hun het woord te ver-
kondigen.

21 Want zie, wegens hun oor-
logen tegen de Lamanieten en
de vele kleine onenigheden en
beroeringen die er onder het
volk waren geweest, werd het
noodzakelijk dat het awoord
Gods onder hen werd verkon-
digd, ja, en dat er een regle-
ment voor de gehele kerk werd
opgesteld.

22 Daarom gingen Helaman
en zijn broeders uit om de kerk
wederom te vestigen in het
gehele land, ja, in iedere stad in
het gehele land dat in het bezit
was van het volk van Nephi. En
het geschiedde dat zij in het
gehele land priesters en leraren
over alle kerken aanstelden.

23 En nu geschiedde het, na-
dat Helaman en zijn broeders
priesters en leraren over de
kerken hadden aangesteld, dat
er een aonenigheid onder hen

14b Mro. 1:1–3.
15a Alma 46:10; 62:40.
16a 2 Ne. 1:7; Alma 37:31;

Ether 2:8–12.

b LV 130:21.
c LV 1:31.

17a gs Kerk van Jezus
Christus.

19a gs Opgenomen
mensen.

21a Alma 31:5.
23a 3 Ne. 11:28–29.
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ontstond, en zij wilden geen
acht slaan op de woorden van
Helaman en zijn broeders;
24 want zij werden hoogmoe-

dig, omdat hun hart verheven
was wegens hun buitengewoon
grote arijkdommen; daarom
werden zij rijk in hun beigen
ogen en wilden zij geen acht
slaan op hun woorden om in
oprechtheid voor het aange-
zicht van God te wandelen.

HOOFDSTUK 46

Amalickiah intrigeert om koning te
worden — Moroni richt het vaan-
del der vrijheid op — Hij wekt het
volk op om hun geloof te verdedigen
— Ware gelovigen worden chris-
tenen genoemd — Er zal een
overblijfsel van Jozef worden be-
waard — Amalickiah en de afge-
scheidenen vluchten naar het land
Nephi — Zij die de zaak van de
vrijheid niet ondersteunen, wor-
den ter dood gebracht. Ongeveer
73–72 v.C.

En het geschiedde dat zovelen
als er niet naar de woorden van
Helaman en zijn broeders wil-
den luisteren, tegen hun broe-
ders bijeengekomen waren.

2 En nu zie, zij waren buiten-
gewoon verbolgen, en wel zo-
zeer dat zij vastbesloten waren
hen te doden.

3 Nu was de leider van hen die
verbolgen op hun broeders wa-
ren een forse en een sterke man;
en zijn naam was Amalickiah.

4 En Amalickiah wilde koning
worden; en zij die verbolgen
waren, wilden ook dat hij hun
koning zou zijn; en het grootste
deel van hen bestond uit de
alagere rechters van het land,
en zij streefden naar macht.

5 En zij waren er door de
vleierijen van Amalickiah toe
gebracht te geloven dat als zij
hem steunden en hem tot hun
koning uitriepen, hij hen heer-
sers over het volk zou maken.

6 Aldus werden zij door Ama-
lickiah tot afscheiding aangezet,
niettegenstaande de prediking
van Helaman en zijn broeders,
ja, niettegenstaande hun buiten-
gewoon grote zorg voor de kerk,
want zij waren de hogepriesters
over de kerk.

7 En er waren er velen in de
kerk die geloof hechtten aan de
vleiende woorden van Ama-
lickiah, met het gevolg dat zij
zich zelfs van de kerk afscheid-
den; en aldus stonden de zaken
van het volk van Nephi er
buitengewoon hachelijk en ge-
vaarlijk voor, ondanks de grote
aoverwinning die zij op de
Lamanieten hadden behaald, en
de grote blijdschap die zij had-
den gevoeld dankzij hun bevrij-
ding door de hand des Heren.

8 Aldus zien wij hoe avlug
de mensenkinderen de Heer,
hun God, vergeten, ja, hoe vlug
zij ongerechtigheid bedrijven
en zich door de boze laten
verleiden.

9 Ja, en wij zien ook de grote
agoddeloosheid die één zeer

24a gs Rijkdom.
b gs Hoogmoed.

46 4a Mos. 29:11, 28–29.
7a Alma 44:19–20.

8a Hel. 12:2, 4–5.
9a Mos. 29:17–18.
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goddeloos mens kan veroorza-
ken onder de mensenkinderen.
10 Ja, wij zien dat Amalickiah,

omdat hij een man was van
listen en een man van vele vlei-
ende woorden, het hart van vele
mensen verleidde tot goddeloos
handelen; ja, om ernaar te stre-
ven de kerk van God te vernie-
tigen, en het fundament van de
avrijheid te vernietigen die God
hun had geschonken, ofwel de
zegen die God ter wille van de
brechtvaardigen over het opper-
vlak van het land had gezonden.
11 En nu geschiedde het, toen

Moroni, die de aoppercomman-
dant van de legers der Nephie-
ten was, van die afscheiding
hoorde, dat hij vertoornd was
op Amalickiah.
12 En het geschiedde dat hij

zijn mantel scheurde; en hij nam
een stuk ervan en schreef erop:
aTer gedachtenis aan onze God,
onze godsdienst en vrijheid, en
onze vrede, onze vrouwen en
onze kinderen — en hij maakte
het vast aan het uiteinde van
een staak.
13 En hij bond zijn helm en

zijn borstplaat en zijn schilden
vast en gordde zijn harnas om
zijn lendenen; en hij nam de
staak, met aan het uiteinde zijn
verscheurde mantel — en hij
noemde die het vaandel der
vrijheid — en hij boog zich ter
aarde neer en hij bad vurig tot
zijn God dat de zegeningen van
de vrijheid op zijn broeders
zouden rusten zolang er een

groep christenen overbleef om
het land te bezitten —

14 want aldus werden allen
die oprecht in Christus geloof-
den, die tot de kerk van God
behoorden, genoemd door hen
die niet tot de kerk behoorden.

15 En zij die tot de kerk be-
hoorden waren getrouw; ja,
allen die oprecht in Christus
geloofden — ofwel achristenen
zoals zij genoemd werden —
namen de bnaam van Christus
met blijdschap op zich wegens
hun geloof in Christus, die
komen zou.

16 En daarom bad Moroni
op dat tijdstip dat de zaak van
de christenen en de vrijheid
van het land zouden worden
begunstigd.

17 En het geschiedde, toen hij
zijn ziel voor God had uitge-
stort, dat hij al het land dat ten
zuiden van het land aWoestenij
lag, ja, kortom, al het land —
zowel ten noorden als ten zui-
den — een uitverkoren land en
het land van vrijheid noemde.

18 En hij zeide: Voorzeker
zal God niet toelaten dat wij,
die worden veracht omdat wij
de naam van Christus op ons
nemen, worden vertrapt en
vernietigd totdat wij dat door
onze eigen overtredingen over
ons brengen.

19 En toen Moroni die woor-
den had gezegd, ging hij uit
onder het volk, al zwaaiend in
de lucht met het afgescheurde
stuk van zijn akleed, zodat

10a 2 Ne. 1:7; Mos. 29:32.
b 2 Ne. 1:7.

11a Alma 43:16–17.

12a Neh. 4:14; Alma 44:5.
15a Hand. 11:26;

1 Pet. 4:16.

b Mos. 5:7–9.
17a Alma 22:30–31.
19a gs Banier.
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allen konden zien wat hij erop
geschreven had, en hij riep met
luide stem, zeggende:
20 Zie, laten allen die dit

vaandel in het land willen
handhaven, in de kracht des
Heren naar voren treden en een
verbond aangaan dat zij hun
rechten en hun godsdienst zul-
len handhaven, opdat de Here
God hen zal zegenen.

21 En zie, het geschiedde, toen
Moroni die woorden had ver-
kondigd, dat het volk te hoop
liep met hun harnas om hun
lendenen gegord, en zij scheur-
den hun klederen ten teken,
ofwel als een verbond, dat zij
de Heer, hun God, niet zouden
verlaten; of met andere woor-
den, dat als zij de geboden
van God overtraden, of tot
overtreding vervielen, en zich
aschaamden om de naam van
Christus op zich te nemen, de
Heer hen uiteen zou scheuren
zoals zij hun klederen hadden
gescheurd.
22 Dat nu was het verbond

dat zij sloten, en zij wierpen
hun klederen aan de voeten van
Moroni neer, zeggende: Wij ver-
binden ons ertoe jegens onze
God dat wij, evenals onze broe-
ders in het noordelijke land,
vernietigd zullen worden als
wij tot overtreding vervallen;
ja, Hij mag ons aan de voeten
van onze vijanden neerwerpen,
zoals wij onze klederen aan uw
voeten hebben neergeworpen

om te worden vertreden, als
wij tot overtreding vervallen.

23 Moroni zeide tot hen: Zie,
wij zijn een overblijfsel van het
nageslacht van Jakob; ja, wij zijn
een overblijfsel van het anage-
slacht van bJozef, wiens cmantel
door zijn broeders in vele stuk-
ken werd gescheurd; ja, en nu
zie, laten wij eraan denken de
geboden Gods te onderhouden;
anders zullen onze klederen
door onze broeders worden
gescheurd, en wij zullen in de
gevangenis worden geworpen,
of worden verkocht, of worden
gedood.

24 Ja, laten wij als een aover-
blijfsel van Jozef onze vrijheid
bewaren; ja, laten wij denken
aan de woorden van Jakob, vlak
voor zijn dood, want zie, hij
zag dat er een deel van het
overblijfsel van de mantel van
Jozef bewaard was gebleven en
niet was vergaan. En hij zeide:
Zoals dit overblijfsel van het
kleed van mijn zoon bewaard
is gebleven, zo zal er een bover-
blijfsel van het nageslacht van
mijn zoon door de hand Gods
worden bewaard en tot Hem
worden genomen, terwijl de rest
van het nageslacht van Jozef zal
vergaan, zoals het overblijfsel
van zijn kleed.

25 Nu zie, dit bedroeft mijn
ziel; niettemin verheugt mijn
ziel zich in mijn zoon, wegens
dat deel van zijn nageslacht dat
tot God zal worden genomen.

21a 1 Ne. 8:25–28;
Mrm. 8:38.

23a Gen. 49:22–26;
1 Ne. 5:14–15.

b gs Jozef, zoon
van Jakob.

c Gen. 37:3, 31–36.
24a Amos 5:15;

3 Ne. 5:21–24; 10:17.
b 2 Ne. 3:5–24;

Ether 13:6–7.
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26 Welnu, zie, dat was de taal
van Jakob.

27 En nu, wie weet of het over-
blijfsel van het nageslacht van
Jozef dat zoals zijn kleed zal
vergaan, niet diegenen zijn die
zich van ons hebben afgeschei-
den? Ja, en wij zullen het zelf
zijn als wij niet standhouden in
het geloof van Christus.

28 En nu geschiedde het, toen
Moroni die woorden had ge-
zegd, dat hij uitging, en ook
naar alle delen van het land
waar afscheiding was een bood-
schap zond, en allen die hun
vrijheid wilden verdedigen, ver-
zamelde om Amalickiah en hen
die zich hadden afgescheiden,
die Amalickiahieten werden
genoemd, te weerstaan.

29 En het geschiedde, toen
Amalickiah zag dat het volk van
Moroni talrijker was dan de
Amalickiahieten — en hij zag
ook dat zijn volk twijfelde aan
de gerechtigheid van de zaak
die zij hadden ondernomen —
daarom nam hij, uit vrees niet
in zijn opzet te zullen slagen,
diegenen van zijn volk mee die
dat wilden en vertrok naar het
land Nephi.

30 Nu achtte Moroni het niet
raadzaam dat de Lamanieten
nog sterker werden; daarom
dacht hij het volk van Ama-
lickiah de pas af te snijden, of
hen gevangen te nemen en terug
te voeren, en Amalickiah ter
dood te brengen; ja, want hij
wist dat hij de Lamanieten tot
toorn tegen hen zou ophitsen

en hen ertoe zou bewegen tegen
hen ten strijde te trekken; en hij
wist dat Amalickiah dat zou
doen om zijn doel te bereiken.

31 Daarom achtte Moroni het
raadzaam zijn legers mee te
nemen, die zich hadden verza-
meld en zich hadden gewa-
pend, en een verbond hadden
aangegaan om de vrede te be-
waren; en het geschiedde dat
hij zijn leger meenam en met
zijn tenten de wildernis in mar-
cheerde om Amalickiah in de
wildernis de pas af te snijden.

32 En het geschiedde dat hij
handelde naar hetgeen hij in
de zin had en de wildernis in
marcheerde en de legers van
Amalickiah onderschepte.

33 En het geschiedde dat Ama-
lickiah met een klein aantal van
zijn mannen vluchtte, en de rest
werd overgeleverd in de han-
den van Moroni en terugge-
voerd naar het land Zarahemla.

34 Welnu, daar Moroni een
man was die door de opper-
rechters en door de stem van
het volk was aaangesteld, had
hij volgens zijn wil zeggenschap
over de legers der Nephieten,
om gezag over hen te vestigen
en uit te oefenen.

35 En het geschiedde dat hij
alle Amalickiahieten die geen
verbond wilden aangaan om
de zaak van de vrijheid te steu-
nen, zodat zij een vrije regering
konden behouden, ter dood liet
brengen; en er waren er slechts
enkelen die het verbond van de
vrijheid verwierpen.

34a Alma 43:16.



411 Alma 46:36–47:3

36 En het geschiedde ook
dat hij het vaandel der vrijheid
in top liet hijsen op iedere toren
in geheel het land dat in het
bezit van de Nephieten was;
en aldus plantte Moroni de
standaard der vrijheid onder
de Nephieten.

37 En zij begonnen wederom
vrede in het land te krijgen; en
aldus handhaafden zij de vrede
in het land tot bijna aan het
eind van het negentiende jaar
van de regering der rechters.

38 En Helaman en de ahoge-
priesters handhaafden ook de
orde in de kerk; ja, vier jaar
lang hadden zij in grote mate
vrede en vreugde in de kerk.
39 En het geschiedde dat velen

stierven in de onwrikbare aover-
tuiging dat hun ziel door de
Heer Jezus Christus was ver-
lost; aldus hebben zij de wereld
verheugd verlaten.
40 En sommigen stierven aan

koorts, die in bepaalde seizoen-
en van het jaar veel voorkwam
in het land — doch niet zovelen
aan koorts, dankzij de uitsteken-
de eigenschappen van de vele
akruiden en wortels die God
had bereid om de oorzaak weg
te nemen van de ziekten waar-
aan de mensen wegens het
klimaat onderhevig waren —
41 velen echter stierven aan

ouderdom; en zij die stierven
in het geloof van Christus zijn
agelukkig in Hem, zoals wij wel
moeten aannemen.

HOOFDSTUK 47

Amalickiah gebruikt verraad,
moord en intriges om koning der
Lamanieten te worden — De Ne-
phitische afgescheidenen zijn nog
goddelozer en woester dan de
Lamanieten. Ongeveer 72 v.C.

Nu keren wij in onze kroniek
terug naar Amalickiah en hen
die met hem de wildernis in
waren agevlucht; want zie, hij
had hen die hem vergezelden
meegenomen en was naar het
bland Nephi getrokken, onder
de Lamanieten, en hij hitste de
Lamanieten op tot toorn tegen
het volk van Nephi, zodat de
koning der Lamanieten een op-
roep liet uitgaan in geheel zijn
land en onder geheel zijn volk,
dat zij zich wederom moesten
verzamelen om tegen de Ne-
phieten ten strijde te trekken.

2 En het geschiedde, toen de
oproep onder hen was uitge-
gaan, dat zij buitengewoon
angstig waren; ja, zij vreesden
de koning te mishagen, en zij
vreesden ook tegen de Nephie-
ten ten strijde te trekken omdat
zij misschien hun leven zouden
verliezen. En het geschiedde
dat zij, of het merendeel van
hen, weigerden de bevelen van
de koning te gehoorzamen.

3 En nu geschiedde het dat de
koning wegens hun ongehoor-
zaamheid verbolgen was; daar-
om gaf hij Amalickiah het bevel

38a Alma 46:6.
39a Mro. 7:3, 41.
40a LV 89:10.

41a Op. 14:13.
47 1a Alma 46:33.

b 2 Ne. 5:5–8;

Omni 1:12–13.
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over dat gedeelte van zijn leger
dat aan zijn bevelen gehoor-
zaam was, en beval hem heen
te gaan en hen ertoe te dwin-
gen de wapens op te nemen.
4 Nu zie, dat was het verlan-

gen van Amalickiah; want daar
hij zeer listig was in het bedrij-
ven van het kwade, smeedde
hij in zijn hart het plan om
de koning der Lamanieten te
onttronen.

5 En nu had hij het bevel
gekregen over dat deel der
Lamanieten dat koningsgezind
was; en hij streefde ernaar de
gunst te verwerven van hen die
niet gehoorzaam waren; daarom
trok hij op naar de plaats die
aOnidah werd genoemd, want
daar waren alle Lamanieten
heen gevlucht; want zij hadden
de aantocht van het leger ont-
dekt, en omdat zij dachten dat
het kwam om hen te vernieti-
gen, vluchtten zij naar Onidah,
naar de plaats der wapenen.
6 En zij hadden een man aan-

gesteld om koning en leider
over hen te zijn, daar zij van
binnen besloten waren met een
vast voornemen zich niet te
laten dwingen om tegen de
Nephieten op te trekken.

7 En het geschiedde dat zij zich
hadden verzameld op de top
van de berg die Antipas werd
genoemd, ter voorbereiding op
de strijd.

8 Nu was het niet de bedoeling
van Amalickiah om hun volgens
het gebod van de koning slag
te leveren; want zie, het was

zijn bedoeling de gunst van
de legers der Lamanieten te
verwerven, om zichzelf aan hun
hoofd te plaatsen en de koning
te onttronen en het koninkrijk
in bezit te nemen.

9 En zie, het geschiedde dat
hij zijn leger hun tenten liet
opslaan in het dal dat dicht bij
de berg Antipas lag.

10 En het geschiedde, toen het
nacht was, dat hij een geheime
gezant naar de berg Antipas
zond om te vragen of de leider
van hen die op de berg waren,
wiens naam Lehonti was, naar
de voet van de berg wilde afda-
len, want hij wilde met hem
spreken.

11 En het geschiedde, toen
Lehonti de boodschap ontving,
dat hij niet durfde afdalen naar
de voet van de berg. En het
geschiedde dat Amalickiah hem
een tweede maal een boodschap
zond om hem te vragen af te
dalen. En het geschiedde dat
Lehonti weigerde; en hij zond
hem een derde maal een bood-
schap.

12 En het geschiedde, toen
Amalickiah merkte dat hij Le-
honti er niet toe kon bewegen
van de berg af te dalen, dat hij
de berg besteeg welhaast tot
Lehonti’s kamp; en hij zond
Lehonti een vierde maal zijn
boodschap en verzocht hem af
te dalen en zijn lijfwachten mee
te brengen.

13 En het geschiedde, toen
Lehonti met zijn lijfwachten
naar Amalickiah was afgedaald,

5a Alma 32:4.
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dat Amalickiah hem verzocht
des nachts met zijn leger af te
dalen en die manschappen over
wie de koning hem het bevel
had gegeven in hun kampen te
omsingelen; en hij zou hen in
Lehonti’s handen overgeven als
hij hem, Amalickiah, tweede lei-
der van het gehele leger maakte.
14 En het geschiedde dat Le-

honti met zijn manschappen
afdaalde en de manschappen
van Amalickiah omsingelde,
zodat zij vóór hun ontwaken
bij het aanbreken van de dag
door de legers van Lehonti
omsingeld waren.

15 En het geschiedde, toen zij
zagen dat zij omsingeld waren,
dat zij Amalickiah smeekten
hun toe te staan zich bij hun
broeders te voegen, opdat zij
niet vernietigd zouden worden.
Dat nu was juist wat Amalickiah
wilde.

16 En het geschiedde dat hij
zijn manschappen, ategen de be-
velen van de koning in, overgaf.
Dat nu was hetgeen Amalickiah
wilde, teneinde zijn plannen
om de koning te onttronen te
kunnen verwezenlijken.
17 Nu was het de gewoonte on-

der de Lamanieten, in het geval
hun hoogste leider werd ge-
dood, de tweede leider als hun
hoogste leider aan te stellen.

18 En het geschiedde dat Ama-
lickiah een van zijn dienst-
knechten geleidelijk vergif liet
toedienen aan Lehonti, zodat
hij stierf.

19 Welnu, toen Lehonti dood

was, stelden de Lamanieten
Amalickiah aan als hun leider
en hun oppercommandant.

20 En het geschiedde dat Ama-
lickiah met zijn legers — want
hij had zijn verlangens verwe-
zenlijkt — naar het land Nephi
marcheerde, naar de stad Ne-
phi, die de hoofdstad was.

21 En de koning kwam hem
met zijn lijfwachten tegemoet,
want hij dacht dat Amalickiah
zijn bevelen had uitgevoerd en
dat Amalickiah zulk een groot
leger had verzameld om tegen
de Nephieten ten strijde te
trekken.

22 Doch zie, terwijl de koning
hem tegemoet kwam, liet Ama-
lickiah zijn dienstknechten de
koning tegemoet gaan. En zij
gingen en bogen zich voor de
koning alsof zij hem eer wilden
bewijzen wegens zijn grootheid.

23 En het geschiedde dat de
koning zijn hand uitstrekte om
hen op te richten, zoals het de
gewoonte was bij de Lamanie-
ten als teken van vrede, een ge-
woonte die zij van de Nephieten
hadden overgenomen.

24 En zie, het geschiedde, toen
hij de eerste van de grond had
opgericht, dat die de koning
in het hart stak; en hij viel ter
aarde.

25 Nu vluchtten de dienst-
knechten van de koning; en de
dienstknechten van Amalickiah
hieven een geschreeuw aan,
zeggende:

26 Zie, de dienstknechten van
de koning hebben hem in het

16a Alma 47:3.
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hart gestoken, en hij is neerge-
vallen en zij zijn gevlucht; zie,
komt kijken.
27 En het geschiedde dat Ama-

lickiah zijn legers beval om op
te rukken en te zien wat er met
de koning was gebeurd; en toen
zij de plek hadden bereikt en
de koning aantroffen, liggend
in zijn eigen bloed, wendde
Amalickiah voor verbolgen te
zijn en hij zeide: Wie ook de
koning heeft liefgehad, laat hem
uitgaan en zijn dienstknechten
achtervolgen, opdat zij gedood
kunnen worden.

28 En het geschiedde dat allen
die de koning hadden liefgehad,
bij het horen van die woorden
naar voren traden en de dienst-
knechten van de koning achter-
volgden.

29 Toen nu de dienstknechten
van de koning zagen dat een
leger hen achtervolgde, werden
zij wederom bang en vluchtten
de wildernis in, en kwamen in
het land Zarahemla en sloten
zich aan bi j het a volk van
Ammon.

30 En het leger dat hen achter-
volgde, keerde na zijn vergeefse
achtervolging terug; en aldus
won Amalickiah door zijn be-
drog het hart van het volk.

31 En het geschiedde dat hij
de volgende dag de stad Nephi
binnentrok met zijn legers en
de stad in bezit nam.

32 En nu geschiedde het dat
de koningin, toen zij hoorde dat
de koning was gedood — want
Amalickiah had een gezant naar

de koningin gezonden om haar
te berichten dat de koning door
zijn dienstknechten was ge-
dood, dat hij hen met zijn legers
had achtervolgd, maar dat het
tevergeefs was geweest, en dat
zij waren ontkomen —

33 welnu, toen de koningin
die tijding had ontvangen, zond
zij Amalickiah een boodschap
met het verzoek het volk van de
stad te sparen; en ook verzocht
zij hem bij haar te komen; en
ook verzocht zij hem getuigen
mee te brengen om een verkla-
ring af te leggen aangaande de
dood van de koning.

34 En het geschiedde dat Ama-
lickiah dezelfde dienstknecht
meenam die de koning had ge-
dood, en allen die bij hem waren
geweest, en naar de koningin
toeging, naar de plaats waar zij
gezeten was; en zij allen ver-
klaarden haar dat de koning
door zijn eigen dienstknechten
was gedood; en zij zeiden ook:
Zij zijn gevlucht; getuigt dat
niet tegen hen? En aldus over-
tuigden zij de koningin aan-
gaande de dood van de koning.

35 En het geschiedde dat
Amalickiah de gunst van de
koningin zocht en haar tot
vrouw nam; en aldus verkreeg
hij het koninkrijk door zijn
bedrog en met behulp van zijn
geslepen dienstknechten; ja, hij
werd in het gehele land als
koning erkend, onder het gehe-
le volk der Lamanieten — dat
abestond uit Lamanieten en Le-
muëlieten en Ismaëlieten — en

29a Alma 43:11–12.
gs Anti-Nephi-

lehieten.
35a Jakob 1:13–14.
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onder allen die zich van de
Nephieten hadden afgeschei-
den, sedert de regering van
Nephi tot op heden.
36 Nu beschikten die aafge-

scheidenen over hetzelfde on-
derricht en dezelfde leringen
als de Nephieten, ja, zij waren
in dezelfde bkennis des Heren
onderricht; niettemin werden
zij — hoe vreemd het ook
moge klinken — niet lang na
hun afscheiding verstokter en
conboetvaardiger, en wilder,
goddelozer en woester dan
de Lamanieten — de overleve-
ringen der Lamanieten omhel-
zende; zich overgevende aan
luiheid en allerlei wellust; ja,
de Heer, hun God, geheel en
al vergetende.

HOOFDSTUK 48

Amalickiah hitst de Lamanieten
op tegen de Nephieten — Moroni
bereidt zijn volk erop voor de zaak
van de christenen te verdedigen
— Hij verheugt zich over onaf-
hankelijkheid en vrijheid en is een
machtig man Gods. Ongeveer 72
v.C.

En nu geschiedde het, zodra
Amalickiah het koninkrijk had
verkregen, dat hij het hart der
Lamanieten tegen het volk van
Nephi begon op te zetten; ja, hij
wees mannen aan om de Lama-
nieten vanaf hun torens toe te
spreken, tegen de Nephieten.
2 En aldus zette hij hun hart

op tegen de Nephieten, zodat
hij tegen het eind van het ne-
gentiende jaar van de regering
der rechters — nadat hij tot
zoverre zijn plannen verwezen-
lijkt had, ja, tot koning over de
Lamanieten was uitgeroepen —
er ook naar streefde over het
gehele land te regeren, ja, en
over alle mensen die in het
land waren, zowel de Nephie-
ten als de Lamanieten.

3 Welnu, hij had zijn plan ver-
wezenlijkt, want hij had het
hart der Lamanieten verstokt
en hun verstand verblind en
hen zodanig tot toorn opgehitst,
dat hij een talrijke menigte
verzameld had om tegen de
Nephieten ten strijde te trekken.

4 Want hij was vastbesloten,
wegens het grote aantal van
zijn volk, om de Nephieten te
overweldigen en tot knecht-
schap te brengen.

5 En daarom stelde hij uit de
Zoramieten aopperbevelhebbers
aan, daar zij het beste bekend
waren met de s terkte der
Nephieten en hun wijkplaatsen
en de zwakste delen van hun
steden; daarom stelde hij hen
aan als opperbevelhebbers over
zijn legers.

6 En het geschiedde dat zij
hun kamp opbraken en in de
wildernis optrokken in de rich-
ting van het land Zarahemla.

7 Nu geschiedde het, terwijl
Amalickiah aldus door mislei-
ding en bedrog macht had ver-
kregen, dat Moroni daarentegen
de gedachten van het volk erop

36a gs Afval.
b Hebr. 10:26–27;

Alma 24:30.
c Jer. 8:12.

48 5a Alma 43:6.
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had avoorbereid de Heer, hun
God, getrouw te zijn.

8 Ja, hij had de legers der
Nephieten versterkt en kleine
vestingen, ofwel wijkplaatsen,
opgetrokken; hij had rondom
wallen van aarde opgeworpen
om zijn legers te omgeven en
ook muren van steen gebouwd
om hen te omringen, rondom
hun steden en aan de grenzen
van hun landerijen; ja, om het
gehele land heen.

9 En in hun zwakste verster-
kingen plaatste hij het grootste
aantal manschappen; en aldus
voorzag hij het land dat de
Nephieten in bezit hadden
van verdedigingswerken en ver-
sterkte het.

10 En aldus trof hij voorberei-
dingen om hun vrijheid, hun
landerijen, hun vrouwen en hun
kinderen, en hun vrede te aver-
dedigen, en om te kunnen leven
voor de Heer, hun God, en om
hetgeen door hun vijanden de
zaak van de christenen werd ge-
noemd, te kunnen handhaven.

11 En Moroni was een sterk en
machtig man; hij was een man
van volmaakt ainzicht; ja, een
man die geen behagen schepte
in bloedvergieten; een man
wiens ziel zich verheugde in
de onafhankelijkheid en de
vrijheid van zijn land, en in de
vrijwaring van zijn broeders
voor knechtschap en slavernij;

12 ja, een man wiens hart op-
zwol van dankbaarheid jegens

zijn God voor de vele voor-
rechten en zegeningen die Hij
zijn volk schonk; een man die
buitengewoon hard arbeidde
voor het awelzijn en de veilig-
heid van zijn volk.

13 Ja, en hij was een man die
onwrikbaar was in het geloof
in Christus, en hij had met een
eed agezworen zijn volk, zijn
rechten, en zijn land en zijn
godsdienst te verdedigen, tot
het verlies van zijn bloed toe.

14 Nu werd het de Nephieten
geleerd zich tegen hun vijan-
den te verdedigen, indien no-
dig zelfs tot het vergieten van
bloed toe; ja, en het werd hun
ook geleerd anooit aanstoot te
geven, ja, en nooit het zwaard
op te heffen, behalve tegen een
vijand, behalve om hun leven
te bewaren.

15 En dit was wat zij geloof-
den: dat door zo te handelen,
God hen voorspoedig zou ma-
ken in het land, of met andere
woorden, dat als zij getrouw
waren in het onderhouden van
de geboden Gods, Hij hen
voorspoedig zou maken in het
land; ja, hen zou waarschuwen
om te vluchten, of zich op oor-
log voor te bereiden, naarge-
lang het gevaar;

16 en ook dat God hun bekend
zou maken waar zij heen moes-
ten gaan om zich tegen hun
vijanden te verdedigen en dat,
door zo te handelen, de Heer
hen zou bevrijden; en dat was

7a Alma 49:8.
10a Alma 46:12–13.
11a gs Begrijpen,

begrip.

12a gs Welzijn,
welzijnszorg.

13a Alma 46:20–22.
14a Alma 43:46–47;

3 Ne. 3:20–21;
Mrm. 3:10–11;
LV 98:16.
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wat Moroni geloofde, en zijn
hart roemde erin; aniet in het
vergieten van bloed, maar in het
goeddoen, in het bewaren van
zijn volk, ja, in het onderhouden
van de geboden Gods, ja, en het
weerstaan van ongerechtigheid.
17 Ja, voorwaar, voorwaar, zeg

ik u: Als alle mensen waren
geweest, en waren, en altijd
zouden zijn zoals Moroni, zie,
dan zouden zelfs de machten
der hel voor eeuwig hebben
gewankeld; ja, de aduivel zou
nooit macht hebben over het
hart der mensenkinderen.
18 Zie, hij was een man zoals

Ammon, de zoon van Mosiah,
ja, en ook zoals de andere zonen
van Mosiah, ja, en ook zoals
Alma en zijn zonen, want dat
waren allen mannen Gods.

19 Welnu, zie, Helaman en zijn
broeders waren het volk niet
minder van dienst dan Moroni,
want zij predikten het woord
Gods, en alle mensen die naar
hun woorden luisterden, doop-
ten zij tot bekering.

20 En aldus gingen zij uit, en
het volk averootmoedigde zich
wegens hun woorden, in die
mate dat zij ten zeerste door de
Heer werden bbegunstigd, en
aldus waren zij vrij van onder-
linge oorlogen en twisten, ja,
vier jaar lang.
21 Maar, zoals ik heb gezegd,

tegen het eind van het ne-
gentiende jaar werden zij, on-
danks hun onderlinge vrede,

gedwongen tegen hun zin te
strijden tegen hun broeders, de
Lamanieten.

22 Ja, kortom, vele jaren lang
kwam er geen einde aan hun
oorlogen tegen de Lamanieten,
ondanks hun grote tegenzin.

23 Nu waren zij abedroefd dat
zij de wapens tegen de Lama-
nieten moesten opnemen, daar
zij geen behagen schepten in
het vergieten van bloed; ja, en
dat was niet alles: zij waren
bedroefd dat zij het middel wa-
ren waardoor zovele van hun
broeders uit deze wereld naar
een eeuwige wereld werden
gezonden, onvoorbereid om
hun God te ontmoeten.

24 Toch konden zij zich niet
het leven laten benemen, zodat
hun avrouwen en hun kinderen
zouden worden afgeslacht door
de barbaarse wreedheid van hen
die eens hun broeders waren
geweest, ja, en zich hadden
bafgescheiden van hun kerk, en
hen verlaten hadden en had-
den getracht hen te vernietigen
door zich bij de Lamanieten
aan te sluiten.

25 Ja, zij konden niet dulden
dat hun broeders zich zouden
verheugen over het bloed der
Nephieten, zolang er nog enke-
len waren die de geboden Gods
onderhielden; want de belofte
des Heren luidde dat zij, als
zij zijn geboden onderhielden,
voorspoedig zouden zijn in
het land.

16a Alma 55:19.
17a 1 Ne. 22:26;

3 Ne. 6:15.
20a gs Nederig,
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HOOFDSTUK 49

De binnenvallende Lamanieten zijn
niet in staat de versterkte steden
Ammonihah en Noach in te nemen
— Amalickiah vervloekt God en
zweert het bloed van Moroni te
drinken — Helaman en zijn broe-
ders gaan door met het versterken
van de kerk. Ongeveer 72 v.C.

En nu geschiedde het in de elfde
maand van het negentiende jaar,
op de tiende dag van de maand,
dat men de legers der Lamanie-
ten zag oprukken in de richting
van het land Ammonihah.

2 En zie, de stad was her-
bouwd, en Moroni had een le-
ger opgesteld aan de grenzen
van de stad, en zij hadden rond-
om grond opgeworpen om zich
te beschermen tegen de pijlen en
de stenen der Lamanieten; want
zie, zij vochten met stenen en
met pijlen.

3 Zie, ik zeide dat de stad
aAmmonihah was herbouwd.
Ik zeg u: ja, die was ten dele
herbouwd; en omdat de Lama-
nieten haar al eens hadden
verwoest ten gevolge van de
ongerechtigheid van het volk,
veronderstelden zij dat die hun
wederom even gemakkelijk ten
prooi zou vallen.

4 Maar zie, hoe groot was
hun teleurstelling; want zie, de
Nephieten hadden een wal van
aarde om zich heen opgewor-
pen die zo hoog was, dat de
Lamanieten hun stenen en hun
pijlen niet met goed gevolg op

hen konden afschieten; even-
min konden zij hen overvallen,
behalve door hun ingang.

5 Nu waren de opperbevel-
hebbers der Lamanieten op dit
tijdstip buitengewoon verbaasd
wegens de wijsheid der Ne-
phieten bij het in gereedheid
brengen van hun beveiligde
plaatsen.

6 Nu hadden de leiders der
Lamanieten gedacht — wegens
hun grote aantal — ja, zij had-
den gedacht dat het hun zou
worden gegeven hen te over-
vallen zoals zij dat tot dusver
hadden gedaan; ja , en z i j
hadden zich ook uitgerust met
schilden, en met borstplaten;
en zij hadden zich ook uitge-
rust met klederen van huiden,
ja, zeer dikke klederen om hun
naaktheid te bedekken.

7 En aldus uitgerust dachten
zij hun broeders gemakkelijk te
kunnen overweldigen en on-
derwerpen aan het juk van het
knechtschap, of hen te doden
en af te slachten naar hun wel-
behagen.

8 Maar zie, tot hun uiterste
verbazing waren zij op hen
avoorbereid, op een wijze die
nooit eerder onder de kinderen
van Lehi was gekend. Nu waren
zij op de Lamanieten voorbe-
reid, om te strijden volgens de
aanwijzingen van Moroni.

9 En het geschiedde dat de
Lamanieten, ofwel de Ama-
lickiahieten, buitengewoon ver-
baasd waren over hun wijze om
zich op oorlog voor te bereiden.

49 3a Alma 16:2–3, 9, 11. 8a Alma 48:7–10.
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10 Welnu, als koning Ama-
lickiah aan het hoofd van zijn
leger uit het aland Nephi was
afgedaald, zou hij de Lamanie-
ten wellicht de Nephieten heb-
ben laten aanvallen bij de stad
Ammonihah; want zie, hij gaf
niet om het bloed van zijn volk.

11 Maar zie, Amalickiah daal-
de niet zelf af ten strijde. En zie,
zijn opperbevelhebbers durfden
de Nephieten niet te overvallen
bij de stad Ammonihah, daar
Moroni de gang van zaken on-
der de Nephieten zodanig had
gewijzigd, dat hun wijkplaatsen
de Lamanieten tegenvielen en
zij ze niet konden overvallen.

12 Daarom trokken zij zich in
de wildernis terug en braken
hun kamp op en marcheerden
in de richting van het land No-
ach, in de veronderstelling dat
dat de op een na beste plaats
voor hen zou zijn om tegen de
Nephieten op te trekken.

13 Want zij wisten niet dat
Moroni iedere stad in het gehele
omliggende land had versterkt,
ofwel er avestingen had ge-
bouwd; daarom marcheerden
zij met onwrikbare vastberaden-
heid naar het land Noach; ja,
hun opperbevelhebbers traden
naar voren en zwoeren een eed
dat zij het volk van die stad
zouden vernietigen.

14 Maar zie, tot hun verbazing
was de stad Noach, die tot
dusver een zwakke plaats was
geweest, nu door toedoen van
Moroni sterk geworden, ja, zelfs
sterker dan de stad Ammonihah.

15 En nu, zie, dat was de wijs-
heid van Moroni; want hij had
verondersteld dat zij bij de stad
Ammonihah zouden worden
afgeschrikt, en dat zij — aan-
gezien de stad Noach tot dusver
het zwakste deel van het land
was geweest — daarheen ten
strijde zouden marcheren; en
aldus verliep het naar zijn wens.

16 En zie, Moroni had Lehi
aangesteld als opperbevelheb-
ber van de manschappen van
die stad; en het was adiezelfde
Lehi die tegen de Lamanieten
had gevochten in het dal ten
oosten van de Sidon.

17 En nu zie, het geschiedde,
toen de Lamanieten ontdekten
dat Lehi het bevel over de stad
voerde, dat ook dat hun te-
genviel, want zij waren buiten-
gewoon bevreesd voor Lehi;
hun opperbevelhebbers hadden
evenwel een eed gezworen om
de stad aan te vallen; daarom
lieten zij hun legers oprukken.

18 Nu zie, de Lamanieten kon-
den hun vestingen op geen
andere wijze binnendringen dan
door de ingang, wegens de
hoogte van de wal die was op-
geworpen en de diepte van de
gracht die eromheen was ge-
graven, behalve bij de ingang.

19 En aldus stonden de Ne-
phieten gereed om allen te
vernietigen die zouden trach-
ten naar boven te klimmen
om de vesting langs welke an-
dere weg ook binnen te drin-
gen, door hen met stenen en
pijlen te bestoken.

10a 2 Ne. 5:8;
Omni 1:12;
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20 Aldus waren zij uitgerust
met hun zwaarden en hun slin-
gers, ja, een macht van hun
sterkste mannen, om allen neer
te slaan die zouden trachten
hun beveiligde plaats door de
ingang binnen te dringen; en
aldus stonden zij gereed om
zich tegen de Lamanieten te
verdedigen.

21 En het geschiedde dat de
bevelhebbers der Lamanieten
hun legers tot voor de ingang
voerden en tegen de Nephieten
begonnen te strijden om in hun
beveiligde plaats te komen;
maar zie, keer op keer werden
zij teruggedreven, zodat zij in
een ontzaglijke slachting wer-
den gedood.

22 Toen zij nu bemerkten dat
zij bij de ingang geen overmacht
over de Nephieten konden ver-
krijgen, begonnen zij hun wal-
len van aarde af te graven om
toegang tot hun legers te ver-
krijgen, opdat zij op gelijke
voet zouden kunnen strijden;
doch zie, bij die pogingen wer-
den zij weggemaaid door de
stenen en pijlen die op hen
werden afgeschoten; en in
plaats van hun grachten op te
vullen door het neerhalen van
de wallen van aarde, vulden zij
die ten dele op met de lichamen
van hun doden en gewonden.

23 Aldus hadden de Nephieten
alle macht over hun vijanden;
en aldus trachtten de Lamanie-
ten de Nephieten te vernietigen,
totdat al hun opperbevelheb-
bers zouden zijn gedood; ja, en

er werden meer dan duizend
Lamanieten gedood, terwijl
daarentegen geen enkele Ne-
phiet werd gedood.

24 Er waren ongeveer vijftig
gewonden, die aan de pijlen van
de Lamanieten waren blootge-
steld bij de ingang, maar zij
waren beschermd door hun
schilden en hun borstplaten
en hun helmen, zodat hun won-
den — waarvan vele zeer ern-
stig — aan hun benen waren.

25 En het geschiedde, toen de
Lamanieten zagen dat al hun
opperbevelhebbers waren ge-
dood, dat zij de wildernis in
vluchtten. En het geschiedde
dat zij naar het land Nephi
terugkeerden om hun koning,
Amalickiah, die Nephiet van
geboorte was, hun grote ver-
liezen mede te delen.

26 En het geschiedde dat hij
buitengewoon vertoornd was
op zijn volk, omdat hij zijn zin
inzake de Nephieten niet had
gekregen; hij had hen niet on-
derworpen aan het juk van het
knechtschap.

27 Ja, hij was buitengewoon
verbolgen, en hij avervloekte
God, en ook Moroni, waarbij
hij zwoer met een beed dat hij
zijn bloed zou drinken; en wel
omdat Moroni de geboden
Gods had onderhouden door te
zorgen voor de veiligheid van
zijn volk.

28 En het geschiedde daaren-
tegen dat het volk van Nephi
de Heer, hun God, adankte
wegens zijn weergaloze kracht

27a gs Godslastering,
lasteren.

b Hand. 23:12.
28a gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.
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waarmee Hij hen uit de handen
van hun vijanden had bevrijd.
29 En aldus eindigde het ne-

gentiende jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi.

30 Ja, en er was blijvende vre-
de onder hen en buitengewoon
grote voorspoed in de kerk we-
gens de aandacht en de ijver
die zij schonken aan het woord
Gods, dat hun werd verkon-
digd door Helaman en Shiblon
en Corianton, en Ammon en
zijn broeders, ja, en door allen
die waren geordend naar de
aheilige orde Gods, en gedoopt
tot bekering en uitgezonden
om onder het volk te prediken.

HOOFDSTUK 50

Moroni versterkt de landen der Ne-
phieten — Zij bouwen vele nieuwe
steden — Oorlogen en verwoes-
tingen overkomen de Nephieten in
de dagen van hun goddeloosheid
en gruwelen — Morianton en
zijn afgescheidenen worden door
Teancum verslagen — Nephihah
sterft en zijn zoon Pahoran be-
stijgt de rechterstoel. Ongeveer
72–67 v.C.

En nu geschiedde het dat Mor-
oni er niet mee ophield toebe-
reidselen voor oorlog te maken,
ofwel om zijn volk tegen de
Lamanieten te beveiligen; want
in het begin van het twintigste
jaar van de regering der rech-
ters liet hij zijn legers een begin
maken met het opwerpen van

hopen aarde om alle steden
heen, in het gehele land dat in
het bezit der Nephieten was.

2 En bovenop die wallen van
aarde liet hij om de steden heen
stammen zetten, ja, muren van
stammen tot op manshoogte.

3 En bovenop die muren van
stammen liet hij een palissade
plaatsen, gebouwd op de stam-
men rondom; en die was sterk
en hoog.

4 En hij liet torens bouwen, die
uitstaken boven die palissade,
en hij liet beveiligde plaatsen
op die torens bouwen, zodat de
stenen en de pijlen der Lama-
nieten hen niet konden deren.

5 En zij waren gereed om, naar
hun believen en hun kracht,
stenen daarvanaf te werpen, en
eenieder te doden die zou
trachten bij de muren van de
stad te komen.

6 Aldus maakte Moroni ver-
schansingen gereed om iedere
stad heen in het gehele land
met het oog op de komst van
hun vijanden.

7 En het geschiedde dat Mo-
roni zijn legers de oostelijke
wildernis liet intrekken; ja, en
zij trokken uit en verdreven
alle Lamanieten die zich in de
oostelijke wildernis bevonden
naar hun eigen landen, die ten
zuiden van het land Zarahemla
lagen.

8 En het land Nephi liep in een
rechte lijn vanaf de oostelijke
zee naar het westen.

9 En het geschiedde, toen
Moroni alle Lamanieten had

30a Alma 43:2.
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verdreven uit de oostelijke wil-
dernis die ten noorden lag van
de landen die zij zelf bezaten,
dat hij de inwoners die zich in
het land Zarahemla en in het
omringende land bevonden, de
oostelijke wildernis liet intrek-
ken, zelfs tot aan de kuststre-
ken, en het land in bezit nemen.
10 En hij stelde ook legers op

in het zuiden, in de grensstreken
van hun bezittingen, en liet hen
aversterkingen opwerpen, op-
dat zij hun legers en hun volk
konden beveiligen tegen de
hand van hun vijanden.

11 En aldus sneed hij alle ver-
schansingen van de Lamanieten
in de oostelijke wildernis af, ja,
en ook in het westen, en hij
versterkte de grens tussen de
Nephieten en de Lamanieten,
tussen het land Zarahemla en
het land Nephi, vanaf de wes-
telijke zee, voorbij de oorsprong
van de Sidon — waarbij de
Nephieten al het noordelijke
land bezaten, ja, al het land dat
ten noorden lag van het land
Overvloed, naar hun believen.

12 Aldus trachtte Moroni met
zijn legers — die met de dag
groter werden wegens de zeker-
heid van bescherming die zijn
werken hun boden — de kracht
en macht der Lamanieten af te
snijden van de landen die zij
bezaten, opdat zij over de lan-
den die zij bezaten geen macht
zouden hebben.

13 En het geschiedde dat de
Nephieten een stad begonnen
te stichten, en zij noemden de

naam van de stad Moroni; en
zij lag bij de oostelijke zee; en
zij lag in het zuiden bij de grens
van de bezittingen der Lama-
nieten.

14 En zij begonnen ook een
stad te stichten tussen de stad
Moroni en de stad Aäron, op de
grens tussen Aäron en Moroni;
en zij noemden de naam van de
stad, ofwel het land, Nephihah.

15 En in datzelfde jaar begon-
nen zi j ook vele steden te
bouwen in het noorden, een
daarvan op een bijzondere wij-
ze, die zij Lehi noemden, en die
in het noorden in de kuststreek
lag.

16 En aldus eindigde het twin-
tigste jaar.

17 En in die voorspoedige
omstandigheden verkeerde het
volk van Nephi in het begin
van het eenentwintigste jaar van
de regering der rechters over
het volk van Nephi.

18 En zij waren buitengewoon
voorspoedig en zij werden bui-
tengewoon rijk; ja, en zij wer-
den talrijk en sterk in het land.

19 En aldus zien wij hoe
barmhartig en rechtvaardig
alle handelwijzen des Heren
zijn in het vervullen van al zijn
woorden aan de mensenkinde-
ren; ja, wij kunnen zien dat in
deze tijd zijn woorden bewaar-
heid worden die Hij tot Lehi
heeft gesproken, zeggende:

20 Gezegend zijt gij en geze-
gend zijn uw kinderen; en zij
zullen gezegend worden; voor
zoverre zij mijn geboden onder-

50 10a Alma 49:18–22.
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houden, zullen zij voorspoedig
zijn in het land. Maar bedenk
dat voor zoverre zij mijn gebo-
den niet onderhouden, zij van
de tegenwoordigheid des Heren
worden aafgesneden.
21 En wij zien dat die beloften

bewaarheid zijn aan het volk
van Nephi; want het zijn hun
ruzies en hun twisten geweest,
ja, hun moorden en hun plun-
deringen, hun afgoderij, hun
hoererijen en hun gruwelen, die
onder hen bestonden, die hun
oorlogen en hun verwoestingen
over hen hebben gebracht.

22 En zij die getrouw zijn
geweest in het onderhouden
van de geboden des Heren zijn
te allen tijde bevrijd, terwijl
duizenden van hun goddeloze
broeders zijn overgeleverd aan
knechtschap, of om door het
zwaard om te komen, of om in
ongeloof te verkommeren en
zich met de Lamanieten te ver-
mengen.

23 Maar zie, sedert de dagen
van Nephi is er onder het volk
van Nephi nooit een agelukki-
ger tijdperk geweest dan in de
dagen van Moroni, ja, namelijk
dat tijdperk, in het eenentwin-
tigste jaar van de regering der
rechters.
24 En het geschiedde dat het

tweeëntwintigste jaar van de
regering der rechters ook in
vrede eindigde; ja, en ook het
drieëntwintigste jaar.

25 En het geschiedde dat er in
het begin van het vierentwin-
tigste jaar van de regering der

rechters eveneens vrede onder
het volk van Nephi zou zijn
geweest, indien er niet een
atwist was geweest die onder
hen plaatsvond over het land
Lehi en het land Morianton,
dat aan Lehi grensde, en die
beide in de kuststreek lagen.

26 Want zie, het volk dat het
land Morianton bezat, eiste een
deel van het land Lehi op; daar-
om ontstond er een verhitte
twist tussen hen, zodat het volk
van Morianton de wapens tegen
hun broeders opnam; en zij
waren vastbesloten hen met
het zwaard te doden.

27 Maar zie, het volk dat het
land Lehi bezat, vluchtte naar
het kamp van Moroni en vroeg
hem om hulp; want zie, zij
stonden in hun recht.

28 En het geschiedde, toen het
volk van Morianton, dat werd
aangevoerd door een man wiens
naam Morianton was, ontdekte
dat het volk van Lehi naar
het kamp van Moroni was ge-
vlucht, dat zij buitengewoon
bevreesd waren dat het leger
van Moroni hen zou overvallen
en vernietigen.

29 Daarom gaf Morianton hun
in het hart te vluchten naar het
land dat in het noorden lag, dat
met grote watervlakten was
bedekt, en het land dat in het
noorden lag in bezit te nemen.

30 En zie, zij zouden dat plan
hebben uitgevoerd — wat een
reden voor weeklagen zou zijn
geweest — maar zie, Morian-
ton, die een zeer driftig man

20a LV 1:14. 23a Mos. 2:41. 25a gs Twist.
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was, werd vertoornd op een
van zijn dienstmaagden, en hij
ging haar te lijf en sloeg haar
hevig.
31 En het geschiedde dat zij

vluchtte en naar het kamp van
Moroni kwam en Moroni alles
over de zaak vertelde, en ook
over hun voornemen om te
vluchten naar het noordelijke
land.

32 Nu zie, het volk dat zich in
het land Overvloed bevond, of
beter gezegd Moroni, vreesde
dat zij zouden luisteren naar
de woorden van Morianton en
zich bij zijn volk zouden aan-
sluiten, en dat hij zodoende die
delen van het land in bezit zou
krijgen, hetgeen zou leiden tot
ernstige gevolgen voor het volk
van Nephi, ja, gevolgen die
tot de omverwerping van hun
avrijheid zouden voeren.
33 Daarom zond Moroni een

leger, met hun kamp, om het
volk van Morianton te onder-
scheppen en zijn vlucht naar
het noordelijke land te stuiten.

34 En het geschiedde dat zij
hen pas onderschepten toen
zij bij de grens van het land
aWoestenij waren gekomen; en
daar onderschepten zij hen bij
de smalle doorgang, die bij de
zee naar het noordelijke land
voerde, ja, bij de zee, in het
westen en in het oosten.
35 En het geschiedde dat het

leger dat door Moroni was
uitgezonden, dat werd aange-
voerd door een man wiens
naam Teancum was, het volk

van Morianton tegemoet trok;
en het volk van Morianton
was zo weerbarstig — daartoe
aangezet door zijn goddeloos-
heid en zijn vleiende woorden
— dat er een strijd tussen hen
ontstond, waarin Teancum Mo-
rianton doodde en zijn leger
versloeg, en hen gevangennam
en terugkeerde naar het kamp
van Moroni. En aldus eindigde
het vierentwintigste jaar van
de regering der rechters over
het volk van Nephi.

36 En aldus werd het volk van
Morianton teruggebracht. En
nadat zij zich ertoe verbonden
hadden de vrede te bewaren,
kregen zij het land Morianton
terug, en er vond een hereni-
ging plaats tussen hen en het
volk van Lehi; en zij kregen
ook hun landerijen terug.

37 En het geschiedde, in het-
zelfde jaar dat de vrede tot het
volk van Nephi werd hersteld,
dat Nephihah, de tweede op-
perrechter, die de rechterstoel
met volkomen oprechtheid voor
het aangezicht van God had
bekleed, stierf.

38 Niettemin had hij het ver-
zoek van Alma afgeslagen om
die kronieken en de andere za-
ken in bezit te nemen die Alma
en zijn vaderen hoogst heilig
achtten; daarom had Alma ze
aan zijn zoon, Helaman, over-
gedragen.

39 Zie, het geschiedde dat de
zoon van Nephihah werd aan-
gesteld om de rechterstoel te
bekleden in de plaats van zijn

32a gs Vrij, vrijheid. 34a Alma 46:17.
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vader; ja, hij werd tot opper-
rechter en regeerder over het
volk aangesteld, met een eed
en een heilige verordening om
rechtvaardig te oordelen, en de
vrede en de vrijheid van het
volk te bewaren, en hun hun
heilige rechten te verlenen om
de Heer, hun God, te aanbidden,
ja, om de zaak van God alle
dagen van zijn leven te steunen
en hoog te houden, en om de
goddelozen hun gerechte straf
te doen ondergaan volgens
hun misdaad.
40 Nu zie, zijn naam was

Pahoran. En Pahoran bekleedde
de stoel van zijn vader en begon
zijn regering over het volk van
Nephi aan het eind van het
vierentwintigste jaar.

HOOFDSTUK 51

De koningsgezinden trachten de
wet te veranderen om iemand tot
koning te kunnen uitroepen —
Pahoran en de vrijen worden ge-
steund door de stem van het volk
— Moroni dwingt de koningsge-
zinden hun land te verdedigen;
anders zullen zij ter dood worden
gebracht — Amalickiah en de
Lamanieten veroveren vele ver-
sterkte steden — Teancum slaat
de Lamanitische invasie af en
doodt Amalickiah in zijn tent.
Ongeveer 67–66 v.C.

En nu geschiedde het in het
begin van het vijfentwintigste
jaar van de regering der rech-
ters over het volk van Nephi,
toen zij vrede hadden gesticht
tussen het volk van Lehi en

het volk van Morianton aan-
gaande hun landen, en het vijf-
entwintigste jaar in vrede was
begonnen —

2 niettemin handhaafden zij
niet lang de algehele vrede in
het land, want er ontstond twist
onder het volk over de opper-
rechter Pahoran; want zie, er
was een deel van het volk dat
verlangde dat bepaalde punten
van de wet veranderd werden.

3 Maar zie, Pahoran wilde de
wet niet veranderen, noch toe-
staan dat zij veranderd werd;
daarom luisterde hij niet naar
hen die aangaande de verande-
ring van de wet hun stem met
hun verzoekschriften kenbaar
hadden gemaakt.

4 Daarom waren zij die ver-
langden dat de wet veranderd
werd, vertoornd op hem en
verlangden dat hij niet langer
opperrechter over het land zou
zijn; daardoor ontstond er een
verhitte woordenstrijd over de
zaak, echter niet tot bloedver-
gietens toe.

5 En het geschiedde dat zij die
verlangden dat Pahoran van
de rechterstoel werd ontheven,
koningsgezinden werden ge-
noemd, want zij verlangden
dat de wet zodanig veranderd
werd, dat de vrije regering kon
worden omvergeworpen en er
een koning over het land kon
worden geïnstalleerd.

6 En zij die verlangden dat
Pahoran opperrechter over het
land bleef, namen de naam
vrijen op zich; en aldus waren
zij verdeeld, want de vrijen
hadden gezworen, ofwel zich
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ertoe verbonden, hun rechten
en de voorrechten van hun
godsdienst door een vrije rege-
ring te handhaven.
7 En het geschiedde dat deze

twistzaak door de stem van het
volk werd beslist. En het ge-
schiedde dat de stem van het
volk zich ten gunste van de
vrijen uitsprak; en Pahoran be-
hield de rechterstoel, hetgeen
grote vreugde bracht onder de
broeders van Pahoran, en ook
onder velen van het volk van
de vrijheid die ook de konings-
gezinden tot zwijgen brachten,
zodat zij zich niet meer durf-
den te verzetten, maar verplicht
waren de zaak van de vrijheid
te handhaven.
8 Nu waren zij die liever een

koning hadden, lieden van
ahoge afkomst, en zij streefden
ernaar koning te worden; en zij
werden gesteund door hen die
macht en gezag over het volk
nastreefden.
9 Maar zie , di t was een

hachelijke tijd voor dergelijke
twisten onder het volk van
Nephi; want zie, Amalickiah
had het hart van het volk der
Lamanieten wederom tegen het
volk der Nephieten opgehitst,
en hij was bezig uit alle delen
van zijn land soldaten bijeen te
brengen en hen te bewapenen
en zich met alle ijver op oorlog
voor te bereiden; want hij
had agezworen het bloed van
Moroni te drinken.
10 Maar zie, wij zullen zien

dat de gelofte die hij had afge-

legd onbezonnen was; niettemin
bereidde hij zichzelf en zijn
leger voor om tegen de Nephie-
ten ten strijde te trekken.

11 Nu waren zijn legers niet
zo groot als zij voorheen waren
geweest, wegens de vele dui-
zenden die door de hand der
Nephieten waren gedood; maar
niettegenstaande hun grote ver-
liezen had Amalickiah een
wonderbaarlijk groot leger bij-
eengebracht, zodat hij niet
vreesde naar het land Zarahem-
la af te dalen.

12 Ja, Amalickiah daalde in
eigen persoon af aan het hoofd
der Lamanieten; en het was in
het vijfentwintigste jaar van de
regering der rechters; en het
was in dezelfde tijd dat zij
waren begonnen de zaak van
hun twisten over de opperrech-
ter Pahoran bij te leggen.

13 En het geschiedde, toen de
mannen die koningsgezinden
werden genoemd, hoorden dat
de Lamanieten tegen hen ten
strijde trokken, dat zij in hun
hart blij waren; en zij weigerden
de wapens op te nemen, want
zij waren zo verbolgen op de
opperrechter, en ook op het
avolk der vrijheid, dat zij wei-
gerden de wapens op te nemen
om hun land te verdedigen.

14 En het geschiedde, toen
Moroni dat zag en ook zag dat
de Lamanieten de grensstreken
van het land binnenvielen,
dat hij buitengewoon verbolgen
was wegens de weerbarstigheid
van hen voor wier behoud hij

51 8a gs Hoogmoed. 9a Alma 49:26–27. 13a Alma 46:10–16.
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met zoveel ijver had gearbeid;
ja, hij was buitengewoon ver-
bolgen; zijn ziel was vervuld
met toorn tegen hen.
15 En het geschiedde dat hij

een verzoekschrift met de stem
van het volk naar de regeerder
van het land zond, met het
verzoek het te lezen en hem,
Moroni, te machtigen die afge-
scheidenen ertoe te dwingen
hun land te verdedigen of hen
ter dood te brengen.

16 Want het was zijn eerste
zorg een eind te maken aan
zulke twisten en onenigheden
onder het volk; want zie, dat
was tot dusver een oorzaak van
al hun vernietiging geweest.
En het geschiedde dat het werd
toegestaan volgens de stem van
het volk.

17 En het geschiedde dat Mor-
oni zijn leger beval tegen die
koningsgezinden op te trekken
om hun hoogmoed en hun ver-
hevenheid neer te halen en hen
met de aardbodem gelijk te
maken, tenzij zij de wapens
opnamen en de zaak van de
vrijheid steunden.

18 En het geschiedde dat de
legers tegen hen opmarcheer-
den, en zij haalden hun hoog-
moed en hun verhevenheid
neer, want toen zij hun oorlogs-
wapens opnamen om tegen de
mannen van Moroni te strij-
den, werden zij neergehouwen
en met de aardbodem gelijkge-
maakt.

19 En het geschiedde dat er
vierduizend van die aafgeschei-

denen waren die door het
zwaard neergehouwen werden;
en diegenen onder hun leiders
die niet in de strijd waren ge-
dood, werden gegrepen en in
de gevangenis geworpen, want
er was op dat tijdstip geen tijd
voor hun rechtszaak.

20 En de rest van die afge-
scheidenen schaarde zich liever
onder de standaard der vrijheid
dan door het zwaard ter aarde
te worden geveld, en zij wer-
den gedwongen het avaandel
der vrijheid op hun torens en
in hun steden in top te hijsen
en de wapens op te nemen ter
verdediging van hun land.

21 En aldus maakte Moroni
een eind aan die koningsgezin-
den, zodat er niemand meer
onder de naam koningsgezin-
den bekendstond; en aldus
maakte hij een eind aan de
weerbarstigheid en de hoog-
moed van die lieden die beweer-
den adellijk bloed te hebben;
want zij werden ertoe gebracht
zich te verootmoedigen gelijk
hun broeders en kloekmoedig
te strijden om vrij te zijn van
knechtschap.

22 Zie, het geschiedde, terwijl
aMoroni aldus de oorlogen
en twisten onder zijn eigen
volk beslechtte en hun vrede en
beschaving oplegde, en rege-
lingen trof om zich voor te
bereiden op oorlog tegen de
Lamanieten, zie, dat de Lama-
nieten het land Moroni, dat
in de kuststreek lag, waren
binnengevallen.

19a Alma 60:16.
20a Alma 46:12–13.

22a gs Moroni,
aanvoerder.
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23 En het geschiedde dat de
Nephieten niet sterk genoeg
waren in de stad Moroni; daar-
door verdreef Amalickiah hen
en doodde hij er velen. En het
geschiedde dat Amalickiah de
stad in bezit nam, ja, al hun
versterkingen in bezit nam.

24 En zij die de stad Moroni
waren ontvlucht, kwamen naar
de stad Nephihah; en ook het
volk van de stad Lehi verza-
melde zich en trof voorberei-
dingen en stond gereed om de
strijd aan te binden met de
Lamanieten.

25 Maar het geschiedde dat
Amalickiah de Lamanieten niet
toestond tegen de stad Nephi-
hah ten strijde te trekken, maar
hen beneden bij de kust hield
en in iedere stad manschappen
achterliet om die te houden en
te verdedigen.

26 En aldus trok hij voort en
nam vele steden in bezit: de
stad Nephihah en de stad Lehi
en de stad Morianton en de
stad Omner en de stad Gid en de
stad Mulek, die alle in de oos-
telijke kuststreken lagen.

27 En aldus hadden de Lama-
nieten, door de geslepenheid
van Amalickiah, met hun talloze
legerscharen zovele steden ver-
kregen, die alle zwaar versterkt
waren volgens de aversterkin-
gen van Moroni; en alle lever-
den verschansingen op voor de
Lamanieten.

28 En het geschiedde dat zij
naar de grens van het land
Overvloed marcheerden, en zij

dreven de Nephieten voor zich
uit en doodden er velen.

29 Maar het geschiedde dat
Teancum, die Morianton had
agedood en diens volk bij zijn
vlucht had onderschept, hen
tegemoet trok.

30 En het geschiedde dat hij
ook Amalickiah onderschepte,
terwijl die met zijn talrijke
leger voortmarcheerde om het
land Overvloed, en ook het
noordelijke land, in bezit te
nemen.

31 Maar zie, hij ondervond
een teleurstelling toen hij door
Teancum en zijn manschappen
werd teruggedreven, want het
waren machtige krijgslieden;
want iedere man van Teancum
overtrof de Lamanieten in li-
chaamskracht en krijgskunde,
zodat zij voordeel behaalden
op de Lamanieten.

32 En het geschiedde dat zij
hen bestookten, zodat zij hen
doodden totdat het donker was.
En het geschiedde dat Teancum
en zijn manschappen hun ten-
ten bij de grens van het land
Overvloed opsloegen; en Ama-
lickiah sloeg zijn tenten op in
de kuststreek, op het strand bij
de zee; en op die wijze werden
zij verdreven.

33 En het geschiedde, toen het
nacht was geworden, dat Tean-
cum en zijn dienstknecht des
nachts wegslopen en uitgingen
en het kamp van Amalickiah
binnengingen; en zie, de slaap
had hen overmand wegens hun
grote vermoeidheid, die was

27a Alma 48:8–9. 29a Alma 50:35.
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veroorzaakt door de inspan-
ningen en de hitte des daags.
34 En het geschiedde dat

Teancum heimelijk de tent
van de koning binnensloop en
hem een speer in het hart stak;
en hij veroorzaakte de onmid-
dellijke dood van de koning,
zodat die zijn dienstknechten
niet wekte.

35 En hij keerde weer heimelijk
terug naar zijn eigen kamp, en
zie, zijn manschappen sliepen,
en hij wekte hen en vertelde
hun alles wat hij had gedaan.

36 En hij liet zijn legers gereed-
staan voor het geval de Lama-
nieten wakker waren geworden
en hen zouden aanvallen.

37 En aldus eindigt het vijfen-
twintigste jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi; en aldus eindigen de
dagen van Amalickiah.

HOOFDSTUK 52

Ammoron volgt Amalickiah op als
koning der Lamanieten — Moroni,
Teancum en Lehi voeren de Nephie-
ten aan in een overwinningsoorlog
tegen de Lamanieten — De stad
Mulek wordt heroverd en de Zora-
miet Jakob wordt gedood. Onge-
veer 66–64 v.C.

En nu geschiedde het in het
zesentwintigste jaar van de re-
gering der rechters over het
volk van Nephi, zie, toen de
Lamanieten op de eerste mor-
gen van de eerste maand ont-
waakten, dat zij Amalickiah
dood aantroffen in zijn eigen

tent; en zij zagen ook dat Tean-
cum klaarstond om die dag
slag tegen hen te leveren.

2 En nu, toen de Lamanieten
dat zagen, werden zij door
schrik bevangen; en zij lieten
hun plan om het noordelijke
land binnen te marcheren varen
en trokken zich met hun gehele
leger terug in de stad Mulek en
zochten bescherming in hun
versterkingen.

3 En het geschiedde dat de
broeder van Amalickiah tot
koning over het volk werd
aangesteld; en zijn naam was
Ammoron; aldus werd koning
Ammoron, de broeder van ko-
ning Amalickiah, aangesteld
om in zijn plaats te regeren.

4 En het geschiedde dat hij
zijn volk bevel gaf die steden,
die zij met bloedvergieten had-
den ingenomen, te houden;
want zij hadden geen steden
ingenomen zonder dat zij veel
bloed hadden verloren.

5 En nu zag Teancum dat de
Lamanieten vastbesloten waren
de door hen ingenomen steden
en die delen van het land die zij
in bezit hadden gekregen, te
houden; en ook gezien hun
enorme aantal, achtte Teancum
het niet raadzaam dat hij zou
trachten hen aan te vallen in
hun vestingen.

6 Maar hij hield zijn man-
schappen in de omgeving,
alsof hij toebereidselen voor
oorlog maakte; ja, en hij bereid-
de er zich waarlijk op voor om
zich tegen hen te verdedigen
door rondom wallen aop te

52 6a Alma 50:1–6; 53:3–5.
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werpen en wijkplaatsen voor te
bereiden.
7 En het geschiedde dat hij zich

aldus op oorlog bleef voorberei-
den, totdat Moroni een groot
aantal mannen had gezonden
ter versterking van zijn leger.

8 En Moroni zond hem tevens
orders om alle gevangenen die
hem in handen vielen, vast te
houden; want daar de Lamanie-
ten velen gevangen hadden ge-
nomen, moest hij alle gevangen
Lamanieten vasthouden als los-
prijs voor hen die de Lamanie-
ten hadden gevangengenomen.

9 En hij zond hem eveneens
orders om het land Overvloed
te versterken en de asmalle
doorgang die naar het noor-
delijke land voerde, te beveili-
gen, opdat de Lamanieten dat
punt niet in handen zouden krij-
gen en hen niet van alle kanten
zouden kunnen bestoken.

10 En ook zond Moroni hem
een boodschap met het verzoek
getrouw te zijn in het houden
van dat deel van het land en
elke gelegenheid aan te grijpen
om de Lamanieten in dat gewest
zoveel als maar in zijn vermo-
gen lag te treffen, opdat hij
misschien door een krijgslist of
op enige andere wijze, de ste-
den die hun uit handen waren
genomen, zou kunnen herove-
ren; en ook om de omliggende
steden, die niet in de handen
der Lamanieten waren geval-
len, van verdedigingswerken
te voorzien en te versterken.

11 En hij zeide ook tot hem: Ik

wilde naar u toe komen, maar
zie, de Lamanieten vallen ons
aan bij de grens van het land bij
de westelijke zee; en zie, ik trek
tegen hen op, daarom kan ik
niet naar u toe komen.

12 Nu was de koning, Am-
moron, vertrokken uit het land
Zarahemla en had de koningin
in kennis gesteld van de dood
van zijn broeder; en hij had een
groot aantal manschappen bij-
eengebracht en was in de kust-
streek bij de westelijke zee tegen
de Nephieten opgemarcheerd.

13 En aldus trachtte hij de
Nephieten te bestoken en een
deel van hun strijdkrachten naar
dat deel van het land te lokken,
terwijl hij degenen die hij had
achtergelaten om de steden te
bezetten die hij had ingeno-
men, had bevolen tevens de
Nephieten in de kuststreek bij
de oostelijke zee te bestoken
en, voor zoverre het in hun ver-
mogen lag, hun landen in bezit
te nemen, naargelang de sterk-
te van hun legers.

14 En aldus verkeerden de
Nephieten in die gevaarlijke
omstandigheden aan het eind
van het zesentwintigste jaar
van de regering der rechters
over het volk van Nephi.

15 Doch zie, het geschiedde
in het zevenentwintigste jaar
van de regering der rechters
dat Teancum, op bevel van
Moroni — die legers had opge-
steld om de zuidelijke en wes-
telijke grenzen van het land te
beschermen, en was begonnen

9a Alma 22:32; Mrm. 2:29.
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tegen het land Overvloed op
te marcheren om Teancum en
zijn manschappen te helpen bij
de herovering van de steden
die zij verloren hadden —
16 en het geschiedde dat Tean-

cum orders had ontvangen om
de stad Mulek aan te vallen en
die zo mogelijk te heroveren.

17 En het geschiedde dat Tean-
cum voorbereidingen trof om
de stad Mulek aan te vallen en
met zijn leger tegen de Lama-
nieten op te marcheren; hij zag
echter dat het onmogelijk was
hen te overweldigen terwijl zij
zich in hun versterkingen be-
vonden; daarom liet hij zijn
plan varen en keerde terug
naar de stad Overvloed om de
komst van Moroni af te wach-
ten, teneinde versterking voor
zijn leger te ontvangen.

18 En het geschiedde dat Mor-
oni met zijn leger in het land
Overvloed aankwam tegen het
einde van het zevenentwintigste
jaar van de regering der rechters
over het volk van Nephi.

19 En in het begin van het acht-
entwintigste jaar hielden Mor-
oni en Teancum en vele van de
opperbevelhebbers krijgsraad
over wat zij moesten doen om
de Lamanieten tegen hen ten
strijde te laten trekken; of hoe
zij hen uit hun verschansingen
konden lokken om voordeel
op hen te behalen en de stad
Mulek te heroveren.

20 En het geschiedde dat zij
gezanten zonden naar het leger
der Lamanieten dat de stad
Mulek beschermde, naar hun
leider, wiens naam Jakob was,

met het verzoek met zijn legers
naar buiten te komen om hen
tegemoet te trekken op de vlak-
ten tussen de twee steden. Maar
zie, Jakob, die een Zoramiet
was, weigerde met zijn leger
naar buiten te komen om hen op
de vlakte tegemoet te trekken.

21 En het geschiedde dat Mor-
oni, omdat hij geen hoop had op
gelijke grond tegen hen te kun-
nen strijden, tot een plan besloot
om de Lamanieten uit hun ver-
schansingen te kunnen lokken.

22 Daarom liet hij Teancum
een gering aantal manschappen
nemen en tot bij de kust marche-
ren; en Moroni marcheerde des
nachts met zijn leger de wilder-
nis in ten westen van de stad
Mulek; en zo, toen de wachten
der Lamanieten de volgende
ochtend Teancum hadden be-
speurd, snelden zij heen en ver-
telden het aan Jakob, hun leider.

23 En het geschiedde dat de
legers der Lamanieten opmar-
cheerden tegen Teancum, den-
kende met hun aantal Teancum
te kunnen overweldigen wegens
de geringheid van zijn aantal.
En zodra Teancum zag dat de
legers der Lamanieten tegen
hem oprukten, begon hij zich
langs de kust noordwaarts terug
te trekken.

24 En het geschiedde, toen de
Lamanieten zagen dat hij begon
te vluchten, dat zij moed vatten
en hen met kracht achtervolg-
den. En zie, terwijl Teancum zo
de Lamanieten, die hen tever-
geefs achtervolgden, wegleidde,
gaf Moroni het bevel dat een
deel van zijn leger dat bij hem
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was, de stad moest binnentrek-
ken en die in bezit nemen.
25 En aldus deden zij en dood-

den allen die waren achtergela-
ten om de stad te beschermen,
ja, allen die weigerden hun
oorlogswapens af te staan.

26 En aldus had Moroni de
stad Mulek met een deel van
zijn leger in bezit gekregen, ter-
wijl hij met de rest opmarcheer-
de om de Lamanieten tegemoet
te trekken wanneer die van hun
achtervolging van Teancum
zouden terugkeren.

27 En het geschiedde dat de
Lamanieten Teancum achter-
volgden tot zij bij de stad Over-
vloed kwamen, en toen trokken
Lehi en een klein leger dat
was achtergelaten om de stad
Overvloed te beschermen, hen
tegemoet.

28 En nu, zie, toen de opper-
bevelhebbers der Lamanieten
Lehi met zijn leger tegen hen
zagen optrekken, vluchtten zij
in grote verwarring uit vrees
dat zij de stad Mulek misschien
niet zouden bereiken voordat
Lehi hen inhaalde; want zij
waren wegens hun mars ver-
moeid, maar de manschappen
van Lehi waren fris.

29 Nu wisten de Lamanieten
niet dat Moroni hen met zijn
leger op de hielen zat; en zij
vreesden alleen Lehi en zijn
manschappen.

30 Nu wilde Lehi hen niet
inhalen voordat zij Moroni en
zijn leger tegemoet trokken.

31 En het geschiedde, nog voor

zij zich ver hadden teruggetrok-
ken, dat de Lamanieten door de
Nephieten werden omsingeld,
door de mannen van Moroni
aan de ene zijde, en door de
mannen van Lehi aan de andere,
die allen fris en vol kracht
waren; maar de Lamanieten
waren vermoeid wegens hun
lange mars.

32 En Moroni gaf zijn man-
schappen bevel hen aan te
vallen totdat zij hun oorlogs-
wapens hadden opgegeven.

33 En het geschiedde dat Ja-
kob, die hun leider was, en ook
aZoramiet was en een onover-
winnelijke geest had, de La-
manieten met buitengewone
grimmigheid tegen Moroni ten
strijde voerde.

34 Daar Moroni hun de weg
versperde, was Jakob vastbe-
sloten hen te doden en zich een
weg te banen naar de stad
Mulek. Maar zie, Moroni en zijn
manschappen waren sterker;
daarom weken zij niet voor de
Lamanieten.

35 En het geschiedde dat zij
aan beide zijden met buitenge-
wone grimmigheid streden; en
aan beide zijden werden er ve-
len gedood; ja, en Moroni werd
gewond en Jakob werd gedood.

36 En Lehi oefende met zijn
sterke mannen met zoveel
grimmigheid druk uit op hun
achterhoede, dat de Lamanieten
in de achterhoede hun oorlogs-
wapens inleverden; en de rest
van hen, die zeer verward
waren, wisten niet in welke

33a Alma 31:12.
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richting zij moesten gaan of
aanvallen.
37 Toen nu Moroni hun ver-

warring zag, zeide hij tot hen:
Indien gij uw oorlogswapens
hierheen brengt en ze inlevert,
zie, dan zullen wij niet langer
uw bloed vergieten.

38 En het geschiedde, toen de
Lamanieten die woorden had-
den gehoord, dat hun opperbe-
velhebbers — allen die niet
waren gedood — naar voren
traden en hun oorlogswapens
aan de voeten van Moroni neer-
wierpen, en ook hun mannen het
bevel gaven hetzelfde te doen.

39 Doch zie, er waren er velen
die weigerden; en zij die weiger-
den hun zwaard in te leveren,
werden gegrepen en gebonden,
en hun oorlogswapens werden
hun ontnomen, en zij werden
gedwongen met hun broeders
het land Overvloed binnen te
marcheren.

40 En nu overtrof het aantal
dat gevangengenomen was het
aantal dat was gedood, ja, zelfs
het aantal dat aan beide zijden
was gedood.

HOOFDSTUK 53

De Lamanitische gevangenen wor-
den ingezet om de stad Overvloed te
versterken — Onenigheden onder
de Nephieten leiden tot Lamaniti-
sche overwinningen — Helaman
voert het bevel over de tweedui-
zend jonge zonen uit het volk van
Ammon. Ongeveer 64–63 v.C.

En het geschiedde dat zij wach-
ten stelden over de gevangen
Lamanieten en hen dwongen
uit te gaan en hun doden te
begraven, ja, en ook de doden
onder de Nephieten die waren
gevallen; en Moroni plaatste
mannen over hen om hen te
bewaken terwijl zij hun arbeid
verrichtten.

2 En Moroni ging met Lehi
naar de stad Mulek en nam het
bevel over de stad op zich en
droeg het over aan Lehi. Nu
zie, deze Lehi was een man die
bij Moroni was geweest bij het
merendeel van diens veldsla-
gen; en hij was een man azoals
Moroni, en zij verblijdden zich
in elkaars veiligheid; ja, zij
waren geliefd bij elkaar, en ook
geliefd bij het gehele volk van
Nephi.

3 En het geschiedde, nadat de
Lamanieten klaar waren met
het begraven van hun doden en
ook de doden der Nephieten,
dat zij werden teruggevoerd
naar het land Overvloed; en op
bevel van Moroni, liet Teancum
hen beginnen met het graven
van een gracht rondom het
land, of de stad, Overvloed.

4 En hij liet hen op de binnen-
wal van de gracht een aborst-
wering van stammen bouwen;
en tegen die borstwering van
stammen wierpen zij aarde uit
de gracht op; en aldus lieten zij
de Lamanieten werken, totdat
zij de stad Overvloed rondom
hadden omringd met een sterke
muur van stammen en aarde,

53 2a Alma 48:16–17. 4a Alma 50:2–3.
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tot op buitengewone hoogte.
5 En die stad werd voor altijd

een buitengewone verschan-
sing; en in die stad bewaakten
zij de gevangen Lamanieten; ja,
door middel van een muur die
zij hen met hun eigen handen
hadden laten bouwen. Nu was
Moroni gedwongen de Lama-
nieten te laten werken, omdat
het gemakkelijk was hen bij hun
arbeid te bewaken; want hij
had al zijn strijdkrachten nodig
voor wanneer hij een aanval op
de Lamanieten zou doen.

6 En het geschiedde dat Mor-
oni aldus een overwinning had
behaald op een van de grootste
legers der Lamanieten en de
stad Mulek in bezit had gekre-
gen, die een van de sterkste
verschansingen der Lamanieten
in het land Nephi was; en aldus
had hij tevens een verschansing
gebouwd voor het vasthouden
van zijn gevangenen.

7 En het geschiedde dat hij in
dat jaar geen strijd meer trachtte
aan te binden tegen de Lamanie-
ten, maar zijn mannen inzette bij
de voorbereiding op oorlog, ja,
en bij de aanleg van versterkin-
gen om zich tegen de Lamanie-
ten te beschermen, ja, en ook bij
de vrijwaring van hun vrouwen
en kinderen voor hongersnood
en ellende, en bij de verschaffing
van voedsel voor hun legers.

8 En nu geschiedde het tijdens
de afwezigheid van Moroni
wegens enige intriges onder
de Nephieten die onenigheden
onder hen veroorzaakten, dat

de legers der Lamanieten in het
zuiden aan de westelijke zee
enig terrein hadden gewonnen
op de Nephieten, ja, zodat zij
een aantal van hun steden in
dat deel van het land in hun
bezit hadden gekregen.

9 En aldus, wegens onderlin-
ge ongerechtigheid, ja, wegens
onderlinge onenigheden en in-
triges, geraakten zij in hoogst
gevaarlijke omstandigheden.

10 En nu zie, ik heb iets te zeg-
gen over het avolk van Ammon,
dat in het begin Lamanitisch
was; maar door Ammon en zijn
broeders, of liever gezegd door
de macht en het woord Gods,
waren zij tot de Heer bbekeerd;
en zij waren in het land Za-
rahemla gebracht en waren
sindsdien steeds door de Ne-
phieten beschermd.

11 En wegens hun eed waren
zij ervan weerhouden de wa-
pens tegen hun broeders op te
nemen; want zij hadden een
eed afgelegd dat zij anooit meer
bloed zouden vergieten; en
volgens hun eed zouden zij zijn
omgekomen; ja, zij zouden zich
in handen van hun broeders
hebben laten vallen, als Ammon
en zijn broeders geen medelij-
den en buitengewone liefde
jegens hen hadden gekoesterd.

12 En daarom waren zij naar
het land Zarahemla gebracht;
en zij waren steeds door de
Nephieten abeschermd.

13 Maar het geschiedde, toen
zij het gevaar en de vele benau-
wingen en beproevingen zagen,

10a Alma 27:24–26.
b Alma 23:8–13.

11a Alma 24:17–19.
12a Alma 27:23.
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die de Nephieten ter wille van
hen verdroegen, dat zij door
medelijden bewogen werden
en averlangden de wapens op
te nemen ter verdediging van
hun land.

14 Maar zie, toen zij op het
punt stonden hun oorlogswa-
pens op te nemen, werden zij
door de overredingen van Hela-
man en zijn broeders daarvan
afgebracht, want zij stonden op
het punt de aeed die zij hadden
gezworen, te bbreken.
15 En Helaman vreesde dat zij

door dat te doen, hun ziel zou-
den verliezen; daarom waren
allen die dat verbond hadden
aangegaan, gedwongen toe te
z ien hoe hun broeders in
die gevaarlijke omstandigheden
hun rampspoed in die ti jd
doorworstelden.

16 Doch zie, het geschiedde
dat zij vele zonen hadden die
geen verbond hadden aange-
gaan dat zij hun oorlogswa-
pens niet zouden opnemen
om zich tegen hun vijanden te
verdedigen; daarom kwamen
zovelen als er in staat waren
de wapens op te nemen in die
tijd bijeen, en zij noemden zich
Nephieten.

17 En zij gingen een verbond
aan om voor de vrijheid der
Nephieten te vechten, ja, om
het land te beschermen tot het
geven van hun leven toe; ja, zij
verbonden zich er zelfs toe hun
avrijheid nooit prijs te geven,

maar in alle gevallen te vechten
om de Nephieten en zichzelf
tegen knechtschap te bescher-
men.

18 Nu zie, er waren tweedui-
zend van die jongelingen die
dat verbond aangingen en hun
oorlogswapens opnamen om
hun land te verdedigen.

19 En nu zie, al waren zij de
Nephieten totnogtoe nooit tot
last geweest, op dat tijdstip
werden zij daarnaast een grote
steun; want zij namen hun oor-
logswapens op en wilden dat
Helaman hun leider zou zijn.

20 En het waren allen jongelin-
gen, en zij waren buitengewoon
heldhaftig wat hun amoed en
ook hun kracht en inzet betrof;
doch zie, dat was niet alles: het
waren mannen die te allen tijde
bgetrouw waren in alle dingen
die hun werden toevertrouwd.

21 Ja, het waren mannen van
waarheid en ernst, want hun
was geleerd de geboden Gods
te onderhouden en in aoprecht-
heid voor zijn aangezicht te
wandelen.

22 En nu geschiedde het dat
Helaman aan het hoofd van zijn
atweeduizend jonge soldaten
marcheerde om steun te gaan
verlenen aan de mensen bij
de grens van het land, in het
zuiden bij de westelijke zee.

23 En zo eindigde het achten-
twintigste jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi.

13a Alma 56:7.
14a gs Eed.

b Num. 30:2.
17a Alma 56:47.

gs Vrij, vrijheid.
20a gs Moed, moedig.

b gs Onkreukbaarheid.
21a gs Wandelen,

wandelen met God.
22a Alma 56:3–5.
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HOOFDSTUK 54

Ammoron en Moroni onderhande-
len over de uitwisseling van ge-
vangenen — Moroni eist dat de
Lamanieten zich terugtrekken en
hun moorddadige aanvallen staken
— Ammoron eist dat de Nephieten
hun wapens neerleggen en zich
aan de Lamanieten onderwerpen.
Ongeveer 63 v.C.

En nu geschiedde het in het be-
gin van het negenentwintigste
jaar van de rechters, dat aAm-
moron Moroni een boodschap
zond om hem te verzoeken
gevangenen uit te wisselen.

2 En het geschiedde dat Mor-
oni zich buitengewoon verheug-
de over dat verzoek, want hij
wilde de rantsoenen die werden
uitgedeeld voor het onderhoud
van de Lamanitische gevange-
nen voor het onderhoud van
zijn eigen mensen gebruiken;
en tevens wilde hij zijn eigen
mensen gebruiken ter verster-
king van zijn leger.

3 Nu hadden de Lamanieten
vele vrouwen en kinderen mee-
genomen, terwijl er zich onder
alle gevangenen van Moroni,
ofwel degenen die Moroni had
gevangengenomen, niet één
vrouw of kind bevond; daarom
besloot Moroni tot een list
om zoveel mogelijk gevangen
Nephieten van de Lamanieten
los te krijgen.

4 Daarom schreef hij een brief
en verzond die door middel van
de dienstknecht van Ammoron,

dezelfde die Moroni een brief
had gebracht. Dit nu zijn de
woorden die hij schreef aan
Ammoron, zeggende:

5 Zie, Ammoron, ik heb u iets
geschreven over deze oorlog
die gij tegen mijn volk hebt
gevoerd, of liever gezegd, die
uw abroeder tegen hen heeft
gevoerd, en die gij beslist na zijn
dood wilt blijven voortzetten.

6 Zie, ik wil u iets vertellen
over de agerechtigheid Gods en
het zwaard van zijn almachtige
verbolgenheid dat u boven het
hoofd hangt, tenzij gij u bekeert
en uw legers terugtrekt naar uw
eigen landen, ofwel het land dat
gij bezit, dat het land Nephi is.

7 Ja, ik zou u die dingen willen
vertellen als gij in staat waart
ernaar te luisteren; ja, ik zou u
willen vertellen van die vreselij-
ke ahel die erop wacht zulke
bmoordenaars te ontvangen als
gij en uw broeder zijt geweest,
tenzij gij u bekeert en afziet van
uw moorddadige voornemens
en met uw legers terugkeert
naar uw eigen landen.

8 Maar aangezien gij die din-
gen al eens hebt verworpen en
tegen het volk des Heren hebt
gestreden, kan ik wel verwach-
ten dat gij dat weer zult doen.

9 En nu zie, wij zijn erop voor-
bereid u te ontvangen; ja, en
tenzij gij afziet van uw voorne-
mens, zie, zult gij de verbol-
genheid van die God die gij
hebt verworpen over u heen
brengen, zelfs tot uw volslagen
vernietiging toe.

54 1a Alma 52:3.
5a Alma 48:1.

6a gs Gerechtigheid.
7a gs Hel.

b Alma 47:18, 22–24.
gs Moord.
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10 Maar, zowaar de Heer leeft,
tenzij gij u terugtrekt, zullen
onze legers u aanvallen, en gij
zult weldra met de dood wor-
den bezocht, want wij zullen
onze steden en onze landen
behouden; ja, en wij zullen onze
godsdienst en de zaak van onze
God hooghouden.

11 Maar zie, ik veronderstel
dat ik tevergeefs over deze
dingen met u spreek; ofwel ik
veronderstel dat gij een akind
der hel zijt; daarom zal ik mijn
brief eindigen met u te zeggen
dat ik geen gevangenen zal
uitwisselen, behalve op voor-
waarde dat gij voor iedere
gevangene een man met zijn
vrouw en zijn kinderen uitle-
vert; als gij daartoe bereid zijt,
zal ik uitwisselen.

12 En zie, als gij dat niet doet,
zal ik met mijn legers tegen u
optrekken; ja, ik zal zelfs mijn
vrouwen en mijn kinderen wa-
penen, en ik zal tegen u optrek-
ken, en ik zal u zelfs tot in uw
eigen land — dat ons aeerste
erfland is — achtervolgen; ja,
en het zal bloed om bloed zijn,
ja, leven om leven; en ik zal
u slag leveren totdat gij van
het oppervlak der aarde zijt
weggevaagd.

13 Zie, ik ben in toorn ontsto-
ken, en evenzo mijn volk; gij
hebt getracht ons te vermoor-
den, terwijl wij slechts hebben
getracht ons te verdedigen.
Maar zie, als gij tracht ons nog
verder te vernietigen, zullen wij
trachten u te vernietigen; ja, en

wij zullen trachten ons land, ons
eerste erfland, te heroveren.

14 Nu besluit ik mijn brief. Ik
ben Moroni; ik ben een leider
van het volk der Nephieten.

15 Nu geschiedde het dat Am-
moron, toen hij die brief had
ontvangen, vertoornd was; en
hij schreef nog een brief aan
Moroni, en dit zijn de woorden
die hij schreef, zeggende:

16 Ik ben Ammoron, koning
der Lamanieten; ik ben de broe-
der van Amalickiah, die gij hebt
avermoord. Zie, ik zal zijn bloed
op u wreken, ja, en ik zal u met
mijn legers aanvallen, want ik
vrees uw bedreigingen niet.

17 Want zie, uw vaderen
hebben hun broeders onrecht
aangedaan, doordat zij hen
beroofden van hun arecht op
bestuur toen het hun rechtens
toekwam.

18 En nu zie, als gij uw wa-
pens neerlegt en u onderwerpt
aan het bestuur van hen wie
het bestuur rechtens toekomt,
dan zal ik mijn volk hun wapens
laten neerleggen en zullen wij
niet meer op voet van oorlog
staan.

19 Zie, gij hebt vele bedreigin-
gen tegen mij en mijn volk
geblazen; maar zie, wij vrezen
uw bedreigingen niet.

20 Niettemin zal ik er graag in
toestemmen volgens uw verzoek
gevangenen uit te wisselen,
zodat ik voedsel zal kunnen
bewaren voor mijn krijgslieden;
en wij zullen een oorlog voeren
die eeuwig zal zijn, óf om de

11a Joh. 8:42–44.
12a 2 Ne. 5:5–8.

16a Alma 51:34.
17a 2 Ne. 5:1–4;

Mos. 10:12–17.



Alma 54:21–55:6 438

Nephieten aan ons gezag te
onderwerpen, óf om hen voor
eeuwig uit te roeien.
21 En wat die God betreft

die wij volgens u hebben ver-
worpen, zie, een dergelijk we-
zen kennen wij niet; en gij kent
Hem evenmin; maar mocht er
een dergelijk wezen zijn, dan
weten wij niet beter dan dat Hij
zowel ons als u heeft geschapen.

22 En mochten er een duivel
en een hel zijn, zie, zal Hij u
dan niet daarheen zenden om
bij mijn broeder te wonen, die
gij hebt vermoord, en die vol-
gens uw toespelingen naar een
dergelijke plaats is gegaan?
Maar zie, die zaken doen er
niet toe.

23 Ik ben Ammoron, en een
afstammeling van aZoram die
uw vaderen onder dwang uit
Jeruzalem hebben weggevoerd.
24 En zie nu, ik ben een dap-

pere Lamaniet; zie, deze oorlog
is gevoerd om hun onrecht te
wreken en hun recht op het
bestuur te verkrijgen en te
handhaven; en ik beëindig mijn
brief aan Moroni.

HOOFDSTUK 55

Moroni weigert gevangenen uit
te wisselen — De Lamanitische
wachten worden ertoe overgehaald
zich te bedrinken, waarna de Nephi-
tische gevangenen worden bevrijd
— De stad Gid wordt zonder
bloedvergieten ingenomen. Onge-
veer 63–62 v.C.

Nu geschiedde het, toen Mor-
oni die brief ontving, dat hij
nog toorniger werd, daar hij
wist dat Ammoron zich volko-
men bewust was van zijn abe-
drog; ja, hij wist dat Ammoron
wist dat het geen rechtvaardige
zaak was die hem ertoe had ge-
bracht oorlog te voeren tegen
het volk van Nephi.

2 En hij zeide: Zie, ik zal geen
gevangenen met Ammoron
uitwisselen, tenzij hij van zijn
voornemen afziet, zoals ik in
mijn brief heb gesteld; want ik
zal hem niet toestaan meer
macht te verkrijgen dan hij
al heeft.

3 Zie, ik weet waar de Lama-
nieten mijn volk, dat zij gevan-
gen hebben genomen, bewaken;
en zie, daar Ammoron zich niet
schikt naar mijn brief, zal ik
overeenkomstig mijn woorden
met hem handelen; ja, ik zal
dood onder hen zaaien, totdat
zij om vrede smeken.

4 En nu geschiedde het, toen
Moroni die woorden had ge-
zegd, dat hij onder zijn man-
schappen liet nagaan of er
onder hen misschien iemand te
vinden was die een afstamme-
ling van Laman was.

5 En het geschiedde dat zij
er een vonden, wiens naam
Laman was; en hij was aeen
van de dienstknechten van de
koning die door Amalickiah
was vermoord.

6 Nu beval Moroni Laman
en een klein aantal van zijn
manschappen naar de wachten

23a 1 Ne. 4:31–35. 55 1a Alma 47:12–35. 5a Alma 47:29.
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te gaan die de Nephieten
bewaakten.
7 Nu werden de Nephieten

bewaakt in de stad Gid; daar-
om wees Moroni Laman aan en
liet een klein aantal manschap-
pen met hem meegaan.

8 En toen het avond was, ging
Laman naar de wachten die de
Nephieten bewaakten, en zie,
zij zagen hem komen en riepen
hem toe; maar hij zeide tot hen:
Vreest niet; zie, ik ben een
Lamaniet. Zie, wij zijn aan de
Nephieten ontkomen, en zij
slapen; en zie, wij hebben van
hun wijn genomen en meege-
bracht.
9 Toen nu de Lamanieten die

woorden hoorden, ontvingen
zij hem met vreugde; en zij
zeiden tot hem: Geef ons van
uw wijn, zodat wij kunnen
drinken; wij zijn blij dat gij die
wijn hebt meegebracht, want
wij zijn vermoeid.

10 Maar Laman zeide tot hen:
Laten wij onze wijn bewaren
totdat wij tegen de Nephieten
ten strijde trekken. Maar die
woorden vergrootten slechts
hun verlangen om van de wijn
te drinken;

11 want zij zeiden: Wij zijn
vermoeid; laten wij daarom van
de wijn nemen; want weldra
zullen wij ons eigen rantsoen
wijn ontvangen, dat ons zal ver-
sterken om tegen de Nephieten
op te trekken.

12 En Laman zeide tot hen:
Gij kunt handelen volgens uw
verlangens.

13 En het geschiedde dat zij

overvloedig van de wijn dron-
ken; en die smaakte hun goed,
met het gevolg dat zij er nog
overvloediger van dronken; en
hij was sterk, daar hij onver-
sneden was.

14 En het geschiedde dat zij
ervan dronken en vrolijk wer-
den, en weldra waren zij allen
dronken.

15 En toen nu Laman en zijn
mannen zagen dat zij allen
dronken en in diepe slaap
waren, keerden zij naar Moroni
terug en vertelden hem alles
wat er was gebeurd.

16 En dat nu was volgens het
plan van Moroni. En Moroni
had zijn manschappen uitgerust
met oorlogswapens; en terwijl
de Lamanieten diep in slaap en
dronken waren, ging hij naar
de stad Gid en wierp de gevan-
genen oorlogswapens toe, zodat
zij allen gewapend waren;

17 ja, zelfs hun vrouwen, en al
hun kinderen, zovelen als er in
staat waren een oorlogswapen
te hanteren toen Moroni al die
gevangenen had bewapend; en
al die dingen werden in diepe
stilte gedaan.

18 Maar al hadden zij de
Lamanieten wakker gemaakt,
zie, die waren dronken en de
Nephieten hadden hen kunnen
doden.

19 Maar zie, dat was niet
het verlangen van Moroni; hij
schepte geen behagen in moord
of abloedvergieten, doch hij
schepte er behagen in zijn volk
van de vernietiging te redden;
en teneinde geen onrechtvaar-

19a Alma 48:16.
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digheid op zich te laden, wilde
hij de Lamanieten niet overval-
len en in hun dronkenschap
vernietigen.
20 Doch hij had zijn doel ver-

wezenlijkt; want hij had de
gevangen Nephieten die zich
binnen de stadsmuur bevon-
den, bewapend, en hun macht
gegeven om die stadsdelen in
bezit te nemen die binnen de
muren lagen.

21 En toen liet hij de man-
schappen die bij hem waren
zich op enige afstand van hen
terugtrekken en de legers der
Lamanieten omsingelen.

22 Nu zie, dit werd des nachts
gedaan, zodat de Lamanieten,
toen zi j des ochtends ont-
waakten, zagen dat zij aan de
buitenkant door de Nephieten
omsingeld waren en dat hun
gevangenen aan de binnenkant
gewapend waren.

23 En aldus zagen zij dat
de Nephieten macht over hen
hadden; en onder die omstan-
digheden vonden zij het niet
raadzaam tegen de Nephieten
te vechten; daarom eisten hun
opperbevelhebbers hun oorlogs-
wapens op, en zij brachten ze
naar voren en wierpen ze aan
de voeten der Nephieten, al
smekend om genade.

24 Nu zie, dat was het verlan-
gen van Moroni. Hij maakte
hen krijgsgevangen en nam de
stad in bezit, en liet alle gevan-
genen, die Nephieten waren,
bevrijden; en zij voegden zich
bij het leger van Moroni en

vormden een grote versterking
voor zijn leger.

25 En het geschiedde dat hij
de Lamanieten die hij gevangen
had genomen, aan de aarbeid
zette om de verdedigingswer-
ken rondom de stad Gid te
versterken.

26 En het geschiedde, toen hij
de stad Gid naar zijn wens had
versterkt, dat hij zijn gevange-
nen naar de stad Overvloed liet
brengen; en ook die stad be-
waakte hij met een buitenge-
woon sterke krijgsmacht.

27 En het geschiedde dat zij,
niettegenstaande alle intriges
van de Lamanieten, alle door
hen gemaakte gevangenen vast-
hielden en bewaakten, en ook
al het terrein en het voordeel
dat zij herwonnen hadden,
behielden.

28 En het geschiedde dat de
Nephieten wederom begonnen
te zegevieren en hun rechten
en hun voorrechten terug te
winnen.

29 Menigmaal trachtten de
Lamanieten hen des nachts te
omsingelen, maar bij die po-
gingen verloren zij vele gevan-
genen.

30 En menigmaal trachtten zij
hun wijn toe te dienen aan de
Nephieten om hen door middel
van vergif of dronkenschap te
vernietigen.

31 Doch zie, de Nephieten
waren in die tijd van hun nood
niet traag om aan de Heer, hun
God, te adenken. Zij waren niet
te vangen in hun valstrikken; ja,

25a Alma 53:3–5. 31a Alma 62:49–51.
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zij weigerden van hun wijn te
nemen, als zij er niet eerst wat
van hadden gegeven aan enke-
le Lamanitische gevangenen.
32 En aldus waren zij voor-

zichtig dat hun geen vergif zou
worden toegediend; want als
hun wijn een Lamaniet vergif-
tigde, zou die ook een Nephiet
vergiftigen; en aldus beproef-
den zij al hun dranken.

33 En nu geschiedde het dat
het voor Moroni noodzakelijk
was voorbereidingen te treffen
om de stad Morianton aan te
vallen; want zie, de Lamanieten
hadden de stad Morianton door
hun arbeid versterkt totdat die
een buitengewone verschansing
was geworden.

34 En zij brachten voortdu-
rend nieuwe troepen in die
stad, alsmede nieuwe voorra-
den rantsoenen.

35 En aldus eindigde het
negenentwintigste jaar van de
regering der rechters over het
volk van Nephi.

HOOFDSTUK 56

Helaman zendt Moroni een brief
waarin hij vertelt over de oorlog
tegen de Lamanieten — Antipus
en Helaman behalen een grote over-
winning op de Lamanieten — He-
lamans tweeduizend jonge zonen
vechten met wonderbaarlijke kracht
en geen van hen wordt gedood. Vers
1, ongeveer 62 v.C.; de verzen 2–
19, ongeveer 66 v.C.; en de verzen
20–57, ongeveer 65–64 v.C.

En nu geschiedde het in het
begin van het dertigste jaar
van de regering der rechters,
op de tweede dag van de eerste
maand, dat Moroni een brief
van Helaman ontving, waarin
hij de aangelegenheden van
het volk in dat deel van het
land mededeelde.

2 En dit zijn de woorden die
hij schreef, zeggende: Mijn zeer
geliefde Moroni, broeder zowel
in de Heer als in de beproevin-
gen van onze oorlogvoering;
zie, mijn geliefde broeder, ik
heb u een en ander te vertellen
over onze oorlogvoering in dit
deel van het land.

3 Zie, atweeduizend zonen van
die mannen die Ammon uit het
land Nephi heeft gebracht — nu
weet gij dat het afstammelingen
zijn van Laman, die de oudste
zoon van onze vader Lehi was;

4 welnu, ik hoef u niet te ver-
tellen over hun overleveringen
of hun ongeloof, want gij weet
al die dingen —

5 daarom is het mij voldoende
u te vertellen dat tweeduizend
van die jongelingen hun oor-
logswapens hebben opgenomen
en wilden dat ik hun leider zou
zijn; en wij zijn uitgetrokken
om ons land te verdedigen.

6 En nu weet gij ook van
het averbond dat hun vaderen
hadden aangegaan, dat zij hun
oorlogswapens niet tegen hun
broeders zouden opnemen om
bloed te vergieten.

7 Doch in het zesentwintigste
jaar, toen zij onze benauwingen

56 3a Alma 53:22. 6a Alma 24:17–18.
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en onze beproevingen om hun-
nentwille zagen, stonden zij op
het punt het door hen gesloten
verbond te averbreken en hun
oorlogswapens tot onze verde-
diging op te nemen.

8 Ik wilde echter niet toestaan
dat zij dat door hen gesloten
verbond verbraken, want ik
veronderstelde dat God ons
sterk zou maken, zodat wij niet
nog meer zouden lijden we-
gens het nakomen van de eed
die zij hadden afgelegd.

9 Doch zie, hier is iets dat ons
grote vreugde verschaft. Want
zie, in het zesentwintigste jaar
marcheerde ik, Helaman, aan
het hoofd van die tweeduizend
jongemannen naar de stad Ju-
dea om Antipus bij te staan, die
gij hadt aangesteld als leider
over het volk in dat deel van
het land.

10 En ik voegde mijn twee-
duizend zonen (want zij zijn
het waardig zonen te worden
genoemd) bij het leger van
Antipus, een versterking waar
Antipus zich buitengewoon
over verheugde; want zie, zijn
leger was door de Lamanieten
verzwakt, daar hun strijdmacht
een zeer groot aantal van
onze manschappen had gedood,
waarvoor wij reden hebben tot
treuren.

11 Niettemin mogen wij ons
op dit punt troosten, dat zij
gestorven zijn voor de zaak van
hun land en van hun God, ja, en
zij zijn agelukkig.
12 En de Lamanieten hebben

ook vele gevangenen vastge-
houden — allen opperbevel-
hebbers — want zij hebben
niemand anders in leven
gelaten. En wij veronderstel-
len dat zij nu in het land
Nephi zijn; althans, als zij niet
zijn gedood.

13 En dit nu zijn de steden die
de Lamanieten in bezit hebben
gekregen door het vergieten
van het bloed van zovelen van
onze dappere mannen:

14 het land Manti, ofwel de
stad Manti, en de stad Zeëzrom,
en de stad Cumeni, en de stad
Antiparah.

15 En dat zijn de steden die zij
bezaten toen ik bij de stad Judea
aankwam; en ik trof Antipus en
zijn manschappen aan, die uit
alle macht zwoegden om de
stad te versterken.

16 Ja, en zij waren naar zowel
lichaam als geest uitgeput, want
zij hadden overdag dapper
gestreden en des nachts ge-
zwoegd om hun steden te hou-
den; en aldus hadden zij allerlei
grote benauwingen geleden.

17 En nu waren zij vastbeslo-
ten op die plek te overwinnen
of te sterven; daarom kunt gij
u wel voorstellen dat die kleine
strijdmacht, die ik met mij
meebracht, ja, die zonen van
mij, hun veel hoop en grote
vreugde verschafte.

18 En nu geschiedde het, toen
de Lamanieten zagen dat Anti-
pus versterking voor zijn leger
had ontvangen, dat zij op bevel
van Ammoron gedwongen wer-

7a Alma 53:13–15. 11a Alma 28:12.
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den niet tegen de stad Judea, of
tegen ons, ten strijde te trekken.
19 En aldus werden wij door

de Heer begunstigd; want als
zij ons in onze zwakte hadden
overvallen, hadden zij ons
kleine leger misschien vernie-
tigd; maar aldus werden wij
bewaard.

20 Zij ontvingen van Ammor-
on het bevel die steden die zij
hadden ingenomen, te houden.
En aldus eindigde het zesen-
twintigste jaar. En in het begin
van het zevenentwintigste jaar
hadden wij onze stad en onszelf
op verdediging voorbereid.

21 Nu verlangden wij dat
de Lamanieten ons zouden
aanvallen; want wij hadden
geen verlangen om een aanval
op hen te ondernemen in hun
verschansingen.

22 En het geschiedde dat wij
rondom verspieders posteerden
om de bewegingen der Lama-
nieten na te gaan, opdat zij niet
des nachts of overdag langs
ons heen zouden trekken om
een aanval te ondernemen op
onze andere steden, die in het
noorden lagen.

23 Want wij wisten dat zij in
die steden niet sterk genoeg
waren om hen tegemoet te
trekken; daarom wilden wij
hen, als zij langs ons trokken,
in de rug aanvallen en zo hun
achterhoede tot staan brengen
tegeli jkerti jd dat men hun
voorhoede tegemoet trok. Wij
dachten hen te kunnen overwel-
digen; maar zie, in dat verlan-
gen werden wij teleurgesteld.

24 Zij durfden noch met hun

gehele leger, noch met een
gedeelte ervan langs ons te
trekken, uit vrees dat zij niet
sterk genoeg zouden zijn en
zouden vallen.

25 Evenmin durfden zij tegen
de stad Zarahemla op te mar-
cheren; evenmin durfden zij de
bovenloop van de Sidon over te
steken naar de stad Nephihah.

26 En aldus waren zij vastbe-
sloten met hun strijdkrachten
die steden die zij hadden inge-
nomen, te houden.

27 En nu geschiedde het in
de tweede maand van dat jaar,
dat er ons een grote hoeveelheid
rantsoenen werd gebracht, af-
komstig van de vaders van
mijn tweeduizend zonen.

28 En er werden ons ook twee-
duizend man gezonden uit het
land Zarahemla. En aldus waren
wij voorbereid met tienduizend
man, alsmede met rantsoenen
voor hen en ook voor hun
vrouwen en kinderen.

29 En de Lamanieten, die
zagen dat onze strijdmacht da-
gelijks toenam en dat er rant-
soenen voor ons onderhoud
aankwamen, begonnen te vre-
zen, en zij begonnen uitvallen
te doen om er zo mogelijk
een eind aan te maken dat
wij rantsoenen en versterkingen
ontvingen.

30 Toen wij nu zagen dat de
Lamanieten op die wijze onge-
rust begonnen te worden, wil-
den wij een krijgslist op hen
toepassen; daarom ontving ik
van Antipus het bevel met mijn
kleine zonen naar een naburige
stad op te marcheren, alsof wij
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rantsoenen naar een naburige
stad brachten.
31 En wij moesten vlak langs

de stad Antiparah marcheren,
alsof wij naar de stad verderop
gingen, in de kuststreek.

32 En het geschiedde dat wij
uittrokken, naar het leek met
onze rantsoenen, om naar die
stad te gaan.

33 En het geschiedde dat Anti-
pus met een gedeelte van zijn
leger opmarcheerde, terwijl hij
de rest achterliet om de stad te
houden. Maar hij deed dat niet
voordat ik met mijn kleine le-
ger was uitgetrokken en bij de
stad Antiparah was gekomen.

34 En nu was het sterkste leger
der Lamanieten in de stad Anti-
parah gelegerd; ja, het talrijkste.

35 En het geschiedde, toen zij
door hun verspieders waren
ingelicht, dat zij met hun leger
uitrukten en tegen ons opmar-
cheerden.

36 En het geschiedde dat wij
noordwaarts voor hen uit
vluchtten. En aldus leidden wij
het machtigste leger der Lama-
nieten weg;

37 ja, zelfs tot op een aanzienlij-
ke afstand, want toen zij zagen
dat het leger van Antipus hen
uit alle macht achtervolgde,
keerden zij zich ter rechter- noch
ter linkerzijde, maar zetten hun
mars achter ons aan in rechte
lijn voort; en het was hun voor-
nemen, naar wij veronderstel-
len, ons te doden voordat
Antipus hen inhaalde, en wel
om niet door ons volk te worden
omsingeld.
38 En nu, bij het zien van ons

gevaar, bespoedigde Antipus
de opmars van zijn leger. Doch
zie, het was nacht; daarom
haalden zij ons niet in, en even-
min haalde Antipus hen in;
daarom legerden wij ons voor
de nacht.

39 En zie, het geschiedde dat
de Lamanieten ons reeds voor
het ochtendgloren achtervolg-
den. Nu waren wij niet sterk
genoeg om met hen te strijden;
ja, ik wilde niet toelaten dat
mijn kleine zonen in hun han-
den vielen; daarom zetten wij
onze mars voort, en wij mar-
cheerden de wildernis in.

40 Nu durfden zij niet naar
links of naar rechts af te wijken
om niet te worden omsingeld;
evenmin wilde ik naar rechts of
naar links afwijken, voor het
geval zij mij zouden inhalen en
wij hen niet konden weerstaan,
maar gedood werden, en zij
zouden ontkomen; en aldus
vluchtten wij die gehele dag de
wildernis in, ja, totdat het don-
ker was.

41 En het geschiedde, toen het
licht van de ochtend kwam, dat
wij wederom zagen dat de
Lamanieten vlakbij waren, en
wij vluchtten voor hen uit.

42 Doch het geschiedde dat
zij ons niet ver achtervolgden
alvorens halt te maken; en het
was in de ochtend van de derde
dag van de zevende maand.

43 En nu, of zij door Antipus
waren ingehaald, wisten wij
niet, maar ik zeide tot mijn
mannen: Zie, wij weten niet be-
ter of zij hebben halt gemaakt
met de bedoeling dat wij tegen



445 Alma 56:44–54

hen optrekken, opdat zij ons in
hun valstrik kunnen vangen;
44 daarom, wat zegt gij, mijn

zonen, wilt gij tegen hen ten
strijde trekken?

45 En nu zeg ik u, mijn geliefde
broeder Moroni: nog nooit heb
ik zulke grote amoed gezien,
nee, onder alle Nephieten niet.
46 Want zoals ik hen steeds

mijn zonen had genoemd —
want zi j waren al len zeer
jong — zo zeiden zij ook tot
mij: Vader, zie, onze God is met
ons, en Hij zal niet toestaan
dat wij vallen; laten wij dan
optrekken; wij zouden onze
broeders niet doden indien zij
ons met rust lieten; welnu, laten
wij gaan, opdat zij het leger van
Antipus niet overweldigen.

47 Nu, ofschoon zij nog nooit
hadden gevochten, vreesden
zij de dood niet; en zij hechtten
meer belang aan de avrijheid
van hun vaders dan aan hun
eigen leven; ja, hun bmoeders
hadden hun geleerd dat als zij
niet twijfelden God hen zou
bevrijden.
48 En zij gaven de woorden

van hun moeders voor mij
weer, zeggende: Wij twijfelen
er niet aan dat onze moeders
het wisten.

49 En het geschiedde dat ik met
mijn tweeduizend rechtsom-
keert maakte, die Lamanieten
die ons hadden achtervolgd,
tegemoet. En nu zie, de legers
van Antipus hadden hen inge-
haald en er was een verschrik-
kelijke veldslag begonnen.

50 Het leger van Antipus,
dat vermoeid was wegens hun
lange mars in zulk een korte
ti jd, stond op het punt de
Lamanieten in handen te val-
len; en als ik niet met mijn
tweeduizend rechtsomkeert had
gemaakt, zouden zij hun doel
hebben bereikt.

51 Want Antipus was door het
zwaard gevallen, en ook velen
van zijn leiders, omdat zij
vermoeid waren ten gevolge
van hun snelle mars; daarom
begonnen de manschappen van
Antipus, die wegens de val van
hun leiders in de war waren,
voor de Lamanieten te wijken.

52 En het geschiedde dat de
Lamanieten moed vatten en
hen begonnen te achtervolgen;
en aldus achtervolgden de La-
manieten hen met grote kracht
toen Helaman met zijn tweedui-
zend hun achterhoede aanviel
en buitengewoon velen van hen
begon te doden, zodat het ge-
hele leger der Lamanieten halt
maakte en zich tegen Helaman
keerde.

53 Toen nu het volk van Anti-
pus zag dat de Lamanieten
rechtsomkeert hadden gemaakt,
verzamelden zij hun mannen
en vielen de achterhoede der
Lamanieten wederom aan.

54 En nu geschiedde het dat
wij — het volk van Nephi, het
volk van Antipus en ik met
mijn tweeduizend — de Lama-
nieten omsingelden en hen
doodden; ja, zodat zij gedwon-
gen waren hun oorlogswapens

45a Alma 53:20–21.
47a Alma 53:16–18.

b Alma 57:21.
gs Moeder.
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en ook zichzelf als krijgsgevan-
genen over te geven.
55 En zie, nu geschiedde het,

toen zij zich aan ons hadden
overgegeven, dat ik die jonge-
lingen die aan mijn zijde hadden
gevochten, telde, vrezend dat
velen van hen waren gedood.

56 Doch zie, tot mijn grote
vreugde, was er van hen aniet
één ziel ter aarde gevallen; ja,
en zij hadden als het ware met
de kracht Gods gevochten; ja,
nog nooit had men meege-
maakt dat mannen met zulk een
wonderbaarlijke kracht vochten;
en zij vielen de Lamanieten aan
met zulk een grote kracht, dat
zij hun schrik aanjoegen; en om
die reden gaven de Lamanieten
zich over als krijgsgevangenen.

57 En daar wij voor onze ge-
vangenen geen plaats hadden
waar wij hen konden bewaken
om hen van de legers der La-
manieten vandaan te houden,
zonden wij hen naar het land
Zarahemla, samen met een
gedeelte van de manschappen
van Antipus die niet waren
gedood; en ik nam de rest
en voegde hen bij mijn jonge
aAmmonieten, en wij marcheer-
den terug naar de stad Judea.

HOOFDSTUK 57

Helaman vertelt over de inneming
van Antiparah en de overgave en
latere verdediging van Cumeni —
Zijn Ammonitische jongelingen
vechten dapper; allen worden ver-
wond, maar geen van hen wordt

gedood — Gid vermeldt de dood en
de ontsnapping van de Lamaniti-
sche gevangenen. Ongeveer 63 v.C.

En nu geschiedde het dat ik een
brief ontving van Ammoron,
de koning, waarin stond dat als
ik de krijgsgevangenen uitle-
verde die wij hadden gemaakt,
hij de stad Antiparah aan ons
zou overdragen.

2 Ik schreef de koning echter
in een brief, dat wij er zeker
van waren dat onze strijdmacht
voldoende was om zelf de stad
Antiparah in te nemen; en dat
het ons onverstandig voorkwam
de gevangenen uit te leveren
voor die stad, en dat wij onze
gevangenen alleen zouden uit-
leveren als zij uitgewisseld
werden.

3 En Ammoron wees mijn
brief af, want hij weigerde
gevangenen uit te wisselen;
daarom begonnen wij voorbe-
reidingen te treffen om tegen
de stad Antiparah op te rukken.

4 Maar het volk van Antipa-
rah verliet de stad en vluchtte
naar de andere steden die zij in
hun bezit hadden, om die te
versterken; en aldus viel de stad
Antiparah in onze handen.

5 En aldus eindigde het acht-
entwintigste jaar van de rege-
ring der rechters.

6 En het geschiedde in het be-
gin van het negenentwintigste
jaar, dat wij uit het land Za-
rahemla en uit het omliggende
land een voorraad rantsoenen
ontvingen, en ook een verster-
king voor ons leger ten getale

56a Alma 57:25; 58:39. 57a Alma 27:26; 53:10–11, 16.
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van zesduizend man, benevens
zestig azonen van de Ammo-
nieten, die waren gekomen om
zich bij hun broeders te voegen,
mijn kleine groep van tweedui-
zend. En nu zie, wij waren sterk,
en er was ons ook een overvloed
aan rantsoenen gebracht.

7 En het geschiedde dat wij
het verlangen hadden de strijd
aan te binden met het leger
dat was opgesteld om de stad
Cumeni te beschermen.

8 En nu zie, ik zal u tonen
dat wij ons verlangen weldra
hadden verwezenlijkt; ja, met
onze sterke strijdmacht, of met
een gedeelte van onze sterke
strijdmacht, omsingelden wij
des nachts de stad Cumeni,
kort voordat zij een voorraad
rantsoenen zouden ontvangen.

9 En het geschiedde dat wij
vele nachten rondom de stad
gelegerd waren ; doch wi j
sliepen op ons zwaard en pos-
teerden wachten, zodat de
Lamanieten ons des nachts niet
konden overvallen en doden,
hetgeen zij herhaaldelijk tracht-
ten te doen; maar zo vaak als
zij dat deden, werd hun bloed
vergoten.

10 Ten slotte kwamen hun
rantsoenen aan en zij stonden
op het punt de stad des nachts
binnen te gaan. Maar in plaats
van Lamanieten waren wij
Nephieten; daarom grepen wij
hen en hun rantsoenen.

11 En hoewel de Lamanieten
op die wijze van hun bevoorra-
ding waren afgesneden, waren

zij nog steeds vastbesloten om
de stad te houden; daarom
werd het noodzakelijk die rant-
soenen te nemen en naar Judea
te zenden, en onze gevangenen
naar het land Zarahemla.

12 En het geschiedde dat er niet
vele dagen waren verstreken of
de Lamanieten begonnen alle
hoop op hulp te verliezen; daar-
om droegen zij de stad over in
onze handen; en aldus hadden
wij ons plan om de stad Cume-
ni in te nemen verwezenlijkt.

13 Maar het geschiedde dat
onze gevangenen zo talrijk
waren dat wij, niettegenstaande
ons enorme aantal, genoodzaakt
waren onze gehele strijdmacht
in te zetten om hen te bewaken,
of anders hen ter dood te
brengen.

14 Want zie, zij trachtten her-
haaldelijk in grote aantallen uit
te breken en vochten dan met
stenen en met knuppels, of met
wat zij maar in handen konden
krijgen, zodat wij meer dan
tweeduizend van hen doodden
nadat zij zich als krijgsgevan-
genen hadden overgegeven.

15 Daarom werd het voor ons
noodzakelijk een eind aan hun
leven te maken, of hen, met het
zwaard in de hand, naar het
land Zarahemla te begeleiden;
en bovendien waren onze rant-
soenen maar net voldoende
voor ons eigen volk, ondanks
hetgeen wij de Lamanieten
hadden ontnomen.

16 En nu, in die hachelijke
omstandigheden werd het een

57 6a Alma 53:16–18.
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zeer ernstige zaak om over die
krijgsgevangenen een besluit te
nemen; niettemin besloten wij
hen naar het land Zarahemla te
zenden; daarom kozen wij een
deel van onze manschappen
uit en droegen hen op onze
gevangenen naar het land
Zarahemla te brengen.
17 Maar het geschiedde dat zij

de volgende dag terugkeerden.
En nu zie, wij ondervroegen hen
niet aangaande de gevangenen;
want zie, de Lamanieten vielen
ons aan en zij kwamen net op
tijd terug om te verhoeden dat
wij in hun handen vielen. Want
zie, Ammoron had hun tot
steun een nieuwe voorraad
rantsoenen en ook een talrijk
leger gezonden.

18 En het geschiedde dat de
mannen die wij met de gevan-
genen hadden weggezonden
net op tijd aankwamen om hen
tegen te houden toen zij op
het punt stonden ons te over-
weldigen.

19 Maar zie, mijn kleine groep
van tweeduizend zestig vocht
uitermate hevig; ja, zij waren
onwrikbaar tegenover de Lama-
nieten en brachten de dood toe
aan allen die hen weerstonden.

20 En zie, toen de rest van ons
leger op het punt stond voor de
Lamanieten te wijken, waren die
tweeduizend zestig onwrikbaar
en onverschrokken.

21 Ja, en zij waren nauwgezet
in het gehoorzamen en uitvoe-
ren van ieder woord van bevel;
ja, en hun geschiedde naar hun

geloof; en ik herinnerde mij
de woorden die, zoals zij mij
hadden verteld, hun amoeders
hun hadden geleerd.

22 En nu zie, aan dezen, mijn
zonen, en aan de mannen die
wij hadden uitgekozen om de
gevangenen te begeleiden, heb-
ben wij die grote overwinning
te danken; want zij hebben de
Lamanieten verslagen; daardoor
werden zij teruggedreven naar
de stad Manti.

23 En wij behielden onze stad
Cumeni en werden niet allen
door het zwaard vernietigd;
niettemin hadden wij grote
verliezen geleden.

24 En het geschiedde, nadat
de Lamanieten waren gevlucht,
dat ik onmiddellijk opdracht
gaf mijn manschappen die ver-
wond waren, tussen de doden
weg te halen en dat ik hun
wonden liet verbinden.

25 En het geschiedde dat twee-
honderd van mijn tweeduizend
zestig wegens bloedverlies wa-
ren bezwijmd; maar door de
goedheid Gods, en tot onze
grote verbazing, en ook tot
vreugde van ons gehele leger,
was er van hen niet één ziel
omgekomen; ja, en er was aniet
één ziel onder hen die niet vele
verwondingen had opgelopen.

26 Welnu, hun bewaring ver-
baasde ons gehele leger; ja, dat
zij waren gespaard terwijl wel
duizend van onze broeders
waren gedood. En wij schrijven
dat terecht toe aan de wonder-
baarlijke amacht Gods, wegens

21a Alma 56:47–48. 25a Alma 56:56. 26a gs Macht.
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hun buitengewone bvertrouwen
in hetgeen hun was geleerd te
geloven: dat er een rechtvaar-
dig God is, en dat eenieder die
niet twijfelt, door zijn wonder-
bare macht wordt bewaard.

27 Dit nu was het geloof van
hen over wie ik heb gesproken;
zij zijn jong, en hun geest is on-
wrikbaar, en zij stellen hun ver-
trouwen voortdurend in God.

28 En zie, nu geschiedde
het, nadat wij aldus voor onze
gewonden hadden gezorgd,
en onze doden hadden begra-
ven — en ook de doden der
Lamanieten, en het waren er
velen — dat wij Gid ondervroe-
gen aangaande de gevangenen
met wie zij op weg waren ge-
gaan om naar het land Zara-
hemla af te dalen.

29 Nu was Gid de opperbevel-
hebber van de groep die was
aangewezen om hen naar het
land te begeleiden.

30 En nu, dit zijn de woorden
die Gid tot mij zeide: Zie, wij
gingen met onze gevangenen
op weg naar het land Zarahem-
la. En het geschiedde dat wij
de verspieders van onze legers
tegenkwamen, die waren uit-
gezonden om het kamp der
Lamanieten te bespieden.

31 En zij riepen ons toe, zeg-
gende: Zie, de legers der Lama-
nieten marcheren naar de stad
Cumeni; en zie, zij zullen hen
overvallen, ja, en ons volk
vernietigen.

32 En het geschiedde dat onze
gevangenen hun kreten hoor-

den, waardoor zij moed vatten;
en zij kwamen tegen ons in
opstand.

33 En het geschiedde wegens
hun opstand dat wi j onze
zwaarden op hen lieten neer-
komen. En het geschiedde dat
zij als één man op onze zwaar-
den losstormden, waarbij het
merendeel van hen werd ge-
dood; en de rest brak door en
vluchtte van ons weg.

34 En zie, toen zij waren ge-
vlucht en wij hen niet konden
inhalen, begaven wij ons met
spoed op mars naar de stad
Cumeni; en zie, wij kwamen op
tijd aan om onze broeders bij te
staan in het houden van de
stad.

35 En zie, wij zijn andermaal
uit de handen van onze vijan-
den bevrijd. En gezegend is de
naam van onze God; want zie,
Hij is het die ons heeft bevrijd;
ja, die deze grote daad voor ons
heeft verricht.

36 Nu geschiedde het, toen ik,
Helaman, die woorden van Gid
had gehoord, dat ik met buiten-
gewone vreugde was vervuld
wegens de goedheid Gods om
ons te bewaren, zodat wij niet
allen waren omgekomen; ja,
en ik vertrouw erop dat de
zielen van hen die zijn gedood
tot de rust van hun God zijn
aingegaan.

HOOFDSTUK 58

Helaman, Gid en Teomner nemen

26b gs Geloof, geloven. 36a Alma 12:34.
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de stad Manti in door middel van
een krijgslist — De Lamanieten
trekken zich terug — De zonen
van het volk van Ammon blijven
standvastig ter verdediging van
hun vrijheid en geloof en worden
daarbij bewaard. Ongeveer 63–
62 v.C.

En zie, nu geschiedde het dat
ons volgende doel het verove-
ren van de stad Manti was;
maar zie, er was geen wijze
waarop wij hen met onze klei-
ne groepen uit de stad konden
voeren. Want zie, zij wisten
nog hoe wij tot dusver hadden
gehandeld; daarom konden wij
hen niet uit hun verschansin-
gen aweglokken.

2 En zij waren zoveel talrijker
dan ons leger, dat wij niet durf-
den uit te rukken om hen in hun
verschansingen aan te vallen.

3 Ja, en het werd noodzakelijk
onze manschappen te gebruiken
om die delen van het land te
houden die wij van ons bezit
hadden heroverd; daarom werd
het noodzakelijk te wachten
totdat wij versterkingen ont-
vingen uit het land Zarahemla,
en ook een nieuwe voorraad
rantsoenen.

4 En het geschiedde dat ik
aldus een gezant naar de regeer-
der van ons land zond om hem
op de hoogte te stellen van de
toestand van ons volk. En het
geschiedde dat wij wachtten op
rantsoenen en versterking uit
het land Zarahemla.

5 Doch zie, dat baatte ons

slechts weinig, want ook de
Lamanieten ontvingen dagelijks
grote versterkingen, en ook
vele rantsoenen; en aldus waren
onze omstandigheden op dat
tijdstip.

6 En de Lamanieten deden van
tijd tot tijd uitvallen, met het
voornemen ons met een krijgs-
list te vernietigen; wij konden
hun echter geen slag leveren
wegens hun wijkplaatsen en
hun verschansingen.

7 En het geschiedde dat wij
vele maanden lang in die moeilij-
ke omstandigheden wachtten, ja,
totdat wij op het punt stonden
wegens gebrek aan voedsel om
te komen.

8 Doch het geschiedde dat wij
voedsel ontvingen, dat ons werd
aangevoerd door een leger van
tweeduizend man dat ons te
hulp kwam; en dat is alle hulp
die wij ontvingen om onszelf en
ons land uit de handen van onze
vijanden te houden, ja, om een
ontelbare vijand te weerstaan.

9 En nu kenden wij de oorzaak
van onze moeilijkheden niet,
noch waarom zij ons niet meer
versterkingen zonden; daarom
waren wij bedroefd en ook met
vrees vervuld dat op enigerlei
wijze de oordelen Gods over
ons land zouden komen, tot
onze ondergang en volslagen
vernietiging.

10 Daarom stortten wij onze
ziel uit in gebed tot God, dat
Hij ons sterk zou maken en be-
vrijden uit de handen van onze
vijanden, ja, en ons ook kracht

58 1a Alma 52:21; 56:30.
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zou geven om onze steden, en
onze landerijen, en onze bezit-
tingen te behouden voor het
onderhoud van ons volk.
11 Ja, en het geschiedde dat

de Heer, onze God, ons de ver-
zekering gaf dat Hij ons zou
bevrijden; ja, in zoverre dat Hij
onze ziel geruststelde en ons
een groot geloof schonk, en ons
deed hopen op onze bevrijding
in Hem.

12 En wij vatten moed met
de kleine strijdmacht die wij
hadden ontvangen, en waren
vastbesloten onze vijanden te
overwinnen, en onze landerij-
en en onze bezittingen, en onze
vrouwen en kinderen, en de
zaak van onze avrijheid te bver-
dedigen.

13 En aldus trokken wij met
onze gehele macht op tegen de
Lamanieten, die zich in de stad
Manti bevonden; en wij sloegen
onze tenten op aan de zijde van
de wildernis, die vlak bij de
stad was.

14 En het geschiedde de vol-
gende dag, toen de Lamanieten
zagen dat wij ons in de grens-
streek van de wildernis bevon-
den, die vlak bij de stad was,
dat zij hun verspieders rondom
ons uitzonden om het aantal
en de sterkte van ons leger te
weten te komen.

15 En het geschiedde, toen zij
zagen dat wij in aantal niet
sterk waren, dat zij — uit vrees
dat wij hen van hun bevoorra-
ding zouden afsnijden, tenzij zij
tegen ons ten strijde trokken

en ons doodden, en ook in de
veronderstelling ons met hun
talrijke legerscharen gemak-
kelijk te kunnen vernietigen —
voorbereidingen begonnen te
treffen om tegen ons ten strijde
te trekken.

16 En zie, toen wij zagen dat
zij voorbereidingen troffen om
tegen ons op te trekken, liet ik
Gid zich met een klein aantal
manschappen in de wildernis
verbergen, en tevens liet ik
Teomner en een klein aantal
manschappen zich eveneens in
de wildernis verbergen.

17 Nu bevonden Gid en zijn
manschappen zich rechts en de
anderen links; en zie, toen zij
zich aldus hadden verborgen,
bleef ik met de rest van mijn
leger op dezelfde plaats waar
wij eerst onze tenten hadden
opgeslagen, in afwachting van
het tijdstip dat de Lamanieten
ten strijde zouden trekken.

18 En het geschiedde dat de
Lamanieten met hun talrijke
leger tegen ons optrokken. En
toen zij gekomen waren en op
het punt stonden ons met het
zwaard aan te vallen, liet ik
mijn manschappen, degenen die
bij mij waren, zich terugtrekken
in de wildernis.

19 En het geschiedde dat de
Lamanieten ons met grote spoed
achtervolgden, want zij waren
buitengewoon verlangend ons
in te halen om ons te kunnen
doden; daarom volgden zij ons
de wildernis in; en wij trokken
tussen Gid en Teomner door,

12a gs Vrij, vrijheid. b Alma 46:12–13; Mrm. 2:23.
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zodat de Lamanieten hen niet
ontdekten.
20 En het geschiedde, toen de

Lamanieten waren voorbijge-
trokken, ofwel toen het leger
was voorbijgetrokken, dat Gid
en Teomner uit hun schuilplaats
tevoorschijn kwamen en de ver-
spieders der Lamanieten de pas
afsneden, zodat zij niet konden
terugkeren naar de stad.

21 En het geschiedde, toen zij
hun de pas hadden afgesneden,
dat zij zich naar de stad spoed-
den en de wachten overvielen
die ter bewaking van de stad
waren achtergelaten, zodat zij
hen vernietigden en de stad in
bezit namen.

22 Nu gebeurde dit doordat
de Lamanieten hun gehele leger,
op enkele wachten na, hadden
laten wegleiden, de wildernis in.

23 En het geschiedde dat Gid
en Teomner op die wijze hun
verschansingen in bezit hadden
gekregen. En het geschiedde dat
wij, na veel in de wildernis te
hebben gereisd, koers zetten
naar het land Zarahemla.

24 En toen de Lamanieten
zagen dat zij naar het land
Zarahemla marcheerden, waren
zij buitengewoon bevreesd dat
er een plan was gesmeed om
hen tot vernietiging te voeren;
daarom begonnen zij zich we-
derom in de wildernis terug te
trekken, ja, terug langs dezelf-
de weg die zij gekomen waren.

25 En zie, het was nacht en zij
sloegen hun tenten op; want de
opperbevelhebbers der Lama-
nieten hadden gedacht dat de

Nephieten ten gevolge van hun
mars vermoeid waren; en daar
zij dachten dat zij hun gehele
leger hadden verdreven, be-
kommerden zij zich niet om de
stad Manti.

26 Nu geschiedde het, toen
het nacht was, dat ik mijn man-
schappen niet liet slapen, maar
langs een andere weg naar het
land Manti liet marcheren.

27 En zie, ten gevolge van die
nachtelijke mars bevonden wij
ons de volgende dag voorbij de
Lamanieten, zodat wij vóór hen
bij de stad Manti aankwamen.

28 En aldus geschiedde het dat
wij de stad Manti door die
krijgslist zonder bloedvergieten
in bezit namen.

29 En het geschiedde, toen
de legers der Lamanieten bij
de stad kwamen en zagen dat
wij gereedstonden om hen
tegemoet te trekken, dat zij
buitengewoon verbaasd waren
en met grote vrees werden
vervuld, zodat zij vluchtten, de
wildernis in.

30 Ja, en het geschiedde dat de
legers der Lamanieten uit dit
gehele deel van het land weg-
vluchtten. Maar zie, zij hebben
vele vrouwen en kinderen met
zich meegevoerd uit het land.

31 En adie steden die door de
Lamanieten waren ingenomen,
op dit tijdstip zijn ze alle in
ons bezit; en onze vaders en
onze vrouwen en onze kinde-
ren keren terug naar huis, allen
behalve zij die door de Lama-
nieten zijn gevangengenomen
en weggevoerd.

31a Alma 56:14.
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32 Maar zie, onze legers zijn
klein om zulk een groot aantal
steden en zulke grote bezittin-
gen te houden.

33 Maar zie, wij vertrouwen
op onze God, die ons de over-
winning op die landen heeft
geschonken, zodat wij die ste-
den en die landerijen die van
ons waren, hebben heroverd.

34 Nu weten wij niet waarom
de regering ons niet meer ver-
sterking zendt; evenmin weten
de manschappen die naar ons
toe zijn gekomen waarom wij
geen grotere versterking hebben
ontvangen.

35 Zie, wij weten niet beter of
gij hebt geen succes gehad en
hebt de strijdkrachten naar dat
deel van het land weggetrokken;
zo ja, dan willen wij niet morren.

36 En als dat niet zo is, zie,
dan vrezen wij dat er een of
andere averdeeldheid in de re-
gering is, waardoor zij ons niet
meer manschappen zenden om
ons te helpen; want wij weten
dat er meer zijn dan zij hebben
gezonden.

37 Maar zie, het doet er niet
toe — wij vertrouwen erop dat
God ons zal abevrijden, ondanks
de zwakte van onze legers, ja,
en ons uit de handen van onze
vijanden zal bevrijden.

38 Zie, dit is het negenentwin-
tigste jaar, tegen het einde
daarvan, en wij zijn in het bezit
van onze landen; en de Lama-
nieten zijn naar het land Nephi
gevlucht.

39 En die zonen van het volk

van Ammon van wie ik zo hoog
heb opgegeven, zijn bij mij in
de stad Manti; en de Heer heeft
hen gesteund, ja, en hen ervoor
behoed door het zwaard te val-
len, zodat zelfs niet aéén ziel is
gedood.

40 Doch zie, zij hebben vele
verwondingen opgelopen; niet-
temin houden zij stand in die
avrijheid waarmee God hen
heeft vrijgemaakt; en zij denken
dagelijks nauwgezet aan de
Heer, hun God; ja, zij onderhou-
den nauwgezet en voortdurend
zijn inzettingen en zijn gerichten
en zijn geboden; en hun geloof
in de profetieën over hetgeen
zal komen, is sterk.

41 En nu, mijn geliefde broeder
Moroni, moge de Heer, onze
God, die ons heeft verlost en
vrijgemaakt, u voortdurend in
zijn tegenwoordigheid bewaren;
ja, en moge Hij dit volk begun-
stigen, zodat gij erin zult slagen
alles wat de Lamanieten ons
ontnomen hebben en dat voor
ons onderhoud diende, weer in
bezit te nemen. En nu, zie, ik
besluit mijn brief. Ik ben Hela-
man, de zoon van Alma.

HOOFDSTUK 59

Moroni verzoekt Pahoran de strijd-
krachten van Helaman te verster-
ken — De Lamanieten nemen de
stad Nephihah in — Moroni is
vertoornd op de regering. Onge-
veer 62 v.C.

Nu geschiedde het in het

36a Alma 61:1–5.
37a 2 Kon. 17:38–39.

39a Alma 56:56.
40a gs Vrij, vrijheid.
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dertigste jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi dat Moroni, nadat hij
Helamans abrief had ontvan-
gen en gelezen, buitengewoon
verheugd was wegens de voor-
spoed, ja, het buitengewone
succes dat Helaman had gehad
in het heroveren van die landen
die zij hadden verloren.

2 Ja, en hij maakte het alom in
het land bekend aan zijn gehele
volk, in dat gedeelte waar hij
zich bevond, opdat ook zij zich
zouden verheugen.

3 En het geschiedde dat hij
onmiddellijk een abrief aan
bPahoran zond, waarin hij hem
verzocht manschappen bijeen
te laten brengen ter versterking
van Helaman, ofwel de legers
van Helaman, zodat hij dat deel
van het land, bij de herovering
waarvan hij op zo wonderbaar-
lijke wijze was geholpen, met
gemak zou kunnen houden.
4 En het geschiedde, toen

Moroni die brief naar het land
Zarahemla had gezonden, dat
hij wederom een plan begon te
beramen om de rest van die
bezittingen en steden die de
Lamanieten hun ontnomen had-
den, te heroveren.

5 En zie, het geschiedde, terwijl
Moroni aldus voorbereidingen
trof om tegen de Lamanieten
ten strijde te trekken, dat het
volk van Nephihah, dat uit de
stad Moroni en de stad Lehi en
de stad Morianton bijeen was
gekomen, door de Lamanieten
werd aangevallen.

6 Ja, zelfs zij die gedwongen
waren uit het land Manti en het
omliggende land te vluchten,
waren overgekomen en hadden
zich bij de Lamanieten in dat
deel van het land aangesloten.

7 En daar zij zodoende buiten-
gewoon talrijk waren, ja, en van
dag tot dag versterking ontvin-
gen, trokken zij op bevel van
Ammoron tegen het volk van
Nephihah op, en zij begonnen
een buitengewoon grote slach-
ting onder hen aan te richten.

8 En hun legers waren zo
talrijk, dat de rest van het volk
van Nephihah genoodzaakt was
voor hen uit te vluchten; ja, en
zij kwamen en sloten zich aan
bij het leger van Moroni.

9 En nu, daar Moroni had ver-
ondersteld dat er manschappen
naar de stad Nephihah waren
gezonden om het volk te hel-
pen die stad te houden, en daar
hij wist dat het gemakkelijker
was te verhoeden dat de stad
de Lamanieten in handen viel
dan haar op hen te heroveren,
nam hij aan dat zij die stad
gemakkelijk konden houden.

10 Daarom behield hij al zijn
strijdkrachten om die plaatsen
die hij had teruggewonnen, te
houden.

11 En nu, toen Moroni zag dat
de stad Nephihah verloren was,
was hij buitengewoon bedroefd,
en wegens de goddeloosheid
van het volk begon hij te twijfe-
len of zij hun broeders toch niet
in handen zouden vallen.

12 Nu was dat ook het geval

59 1a Alma 56:1. 3a Alma 60:1–3. b Alma 50:40.
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met al zijn opperbevelhebbers.
Ook zij twijfelden en verwon-
derden zich over de goddeloos-
heid van het volk, en wel wegens
het succes dat de Lamanieten
op hen hadden behaald.
13 En het geschiedde dat

Moroni vertoornd was op de
regering wegens haar aonver-
schilligheid voor de vrijheid
van hun land.

HOOFDSTUK 60

Moroni klaagt tegen Pahoran over
de verwaarlozing van de legers
door de regering — De Heer laat
toe dat de rechtvaardigen worden
gedood — De Nephieten moeten
al hun macht en middelen gebrui-
ken om zich van hun vijanden te
bevrijden — Moroni dreigt te
zullen vechten tegen de regering
als zijn legers geen hulp krijgen.
Ongeveer 62 v.C.

En het geschiedde dat hij we-
derom aan de regeerder van het
land, Pahoran, schreef, en dit
zijn de woorden die hij schreef,
zeggende: Zie, ik richt mijn
brief aan Pahoran, in de stad
Zarahemla, die de aopperrech-
ter en de regeerder van het land
is, en eveneens aan allen die
door dit volk zijn gekozen om
de aangelegenheden van deze
oorlog te besturen en te regelen.
2 Want zie, ik heb hun iets te

zeggen bij wijze van veroorde-
ling; want zie, gij weet zelf
dat gij zijt aangewezen om
mannen bijeen te brengen en

hen met zwaarden en met
kromzwaarden en met allerlei
oorlogswapens van iedere soort
te bewapenen en tegen de La-
manieten uit te zenden, onge-
acht welke delen van ons land
zij binnendringen.

3 En nu, zie, ik zeg u dat ikzelf,
en ook mijn manschappen, en
ook Helaman en zijn manschap-
pen, een buitengewoon groot
lijden hebben geleden; ja, hon-
ger, dorst en uitputting, en al-
lerlei ellende van iedere soort.

4 Doch zie, als dat alles was
wat wij hadden geleden, zouden
wij niet morren of klagen.

5 Maar zie, groot is de slachting
onder ons volk geweest; ja,
duizenden zijn door het zwaard
gevallen, terwijl het anders had
kunnen zijn als gij voldoende
versterking en hulp voor onze
legers hadt gezonden. Ja, uw
nalatigheid jegens ons is groot.

6 En nu, zie, wij willen de
oorzaak van die buitengewoon
grote nalatigheid kennen; ja,
wij willen de oorzaak kennen
van uw onnadenkendheid.

7 Denkt gij op uw troon te
kunnen zitten in een staat van
onnadenkende gevoelloosheid,
terwijl uw vijanden het werk
des doods om u heen versprei-
den? Ja, terwijl zij duizenden
van uw broeders vermoorden—

8 ja, namelijk zij die voor
bescherming op u hebben ver-
trouwd, ja, u in een positie
hebben gebracht waarin gij hen
hadt kunnen helpen, ja, gij
legers naar hen hadt kunnen

13a Alma 58:34; 61:2–3. 60 1a Alma 50:39–40.
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zenden om hen te versterken, en
duizenden van hen hadt kunnen
redden van de dood door het
zwaard.
9 Maar zie, dat is niet alles: gij

hebt hun uw rantsoenen ont-
houden, zodat velen hebben
gevochten en hun levensbloed
hebben gegeven wegens het
grote verlangen dat zij voor het
welzijn van dit volk koesterden;
ja, en dat hebben zij gedaan ter-
wijl zij dreigden van de honger
aom te komen ten gevolge van
uw buitengewoon grote nala-
tigheid jegens hen.
10 En nu, mijn geliefde broe-

ders — want gij behoort geliefd
te zijn; ja, en gij hadt u ijveriger
moeten inzetten voor het wel-
zijn en de vrijheid van dit volk;
maar zie, gij hebt hen veron-
achtzaamd, zodat de wraak
voor het bloed van duizenden
op uw hoofd zal komen; ja,
want al hun smeekbeden en al
hun leed waren God bekend —

11 zie, dacht gij dat gij op uw
troon kondt zitten en dat gij we-
gens de buitengewone goedheid
Gods niets behoefde te doen en
dat Hij u toch zou bevrijden?
Zie, als gij dat hebt gedacht,
hebt gij het vergeefs gedacht.

12 aDenkt gij dat het wegens
hun goddeloosheid is dat zove-
len van uw broeders zijn ge-
dood? Ik zeg u: als gij dat hebt
gedacht, hebt gij het vergeefs ge-
dacht; want ik zeg u: velen zijn
door het zwaard gevallen; en
zie, het is tot uw veroordeling;

13 want de Heer laat toe dat
de arechtvaardigen worden ge-
dood, opdat zijn gerechtigheid
en oordeel over de goddelozen
zullen komen; daarom hoeft gij
niet te denken dat de recht-
vaardigen verloren zijn omdat
zij zijn gedood; want zie, zij
gaan in tot de rust van de Heer,
hun God.

14 En nu, zie, ik zeg u, ik vrees
ten zeerste dat de oordelen
Gods over dit volk zullen ko-
men wegens hun buitengewone
laksheid, ja, zelfs de laksheid
van onze regering en haar bui-
tengewoon grote nalatigheid
jegens haar broeders, ja, jegens
hen die zijn gedood.

15 Want zonder de agoddeloos-
heid die eerst bij onze leiding
is begonnen, hadden wij onze
vijanden kunnen weerstaan,
zodat zij geen macht over ons
hadden kunnen verkrijgen.

16 Ja, zonder de aoorlog die
onder onszelf was uitgebroken;
ja, zonder die bkoningsgezinden
die zoveel bloedvergieten onder
ons hebben veroorzaakt; ja, als
wij in de tijd dat wij onderling
streden onze krachten hadden
verenigd, zoals wij dat tot dus-
ver hebben gedaan; ja, zonder
het verlangen van de konings-
gezinden naar macht en gezag
over ons; als zij getrouw waren
geweest aan de zaak van onze
vrijheid en zich met ons hadden
verenigd en tegen onze vijanden
waren opgetrokken, in plaats
van het zwaard tegen ons op te

9a Alma 58:7.
12a Luc. 13:1–5.
13a Alma 14:10–11;

LV 42:46–47.
15a Alma 51:9, 13.
16a Alma 51:16–19.

b Alma 51:5, 8.
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nemen, hetgeen de oorzaak van
zoveel bloedvergieten onder ons
is geweest; ja, als wij in de
kracht des Heren tegen hen
waren opgetrokken, zouden
wij onze vijanden uiteen heb-
ben gedreven, want het zou
gebeurd zijn ter vervulling van
zijn woord.
17 Maar zie, nu vallen de

Lamanieten ons aan, zij nemen
onze landen in bezit en ver-
moorden ons volk met het
zwaard, ja, onze vrouwen en
onze kinderen, en zij voeren
hen ook gevankelijk weg en
doen hen allerlei ellende onder-
gaan, en wel wegens de grote
goddeloosheid van hen die stre-
ven naar macht en gezag, ja,
namelijk die koningsgezinden.

18 Maar waarom zou ik veel
over die zaak zeggen? Want wij
weten niet beter of gij streeft
zelf naar gezag. Wij weten niet
beter of gij zijt ook verraders
van uw land.

19 Of hebt gij ons veronacht-
zaamd omdat gij u in het hart
van ons land bevindt en gij
door bescherming zijt omge-
ven, zodat gij ons geen voedsel
laat zenden, en ook geen man-
schappen om onze legers te
versterken?

20 Zijt gij de geboden van de
Heer, uw God, vergeten? Ja,
zijt gij de gevangenschap van
onze vaderen vergeten? Zijt gij
de vele malen vergeten dat wij
uit de handen van onze vijanden
zijn bevrijd?

21 Of denkt gij dat de Heer

ons toch wel zal bevrijden,
terwijl wij op onze troon zitten
en geen gebruik maken van de
middelen waarvan de Heer ons
heeft voorzien?

22 Ja, wilt gij zitten nietsdoen,
omgeven door duizenden, ja,
tienduizenden, die ook zitten
niets te doen, terwijl er rondom
u aan de grenzen van het land
duizenden zijn die door het
zwaard vallen, ja, gewond en
bloedend?

23 Denkt gij dat God u als
onschuldig zal beschouwen als
gij stilzit en die dingen aanziet?
Zie, ik zeg u, neen. Nu wil ik
dat gij eraan denkt dat God
heeft gezegd dat het avat eerst
van binnen moet worden gerei-
nigd, en dan moet het vat ook
van buiten worden gereinigd.

24 En nu, tenzij gij u bekeert
van hetgeen gij hebt gedaan en
aan de slag gaat en ons voedsel
en manschappen zendt, en ook
aan Helaman, opdat hij die
delen van het land die hij her-
wonnen heeft, zal kunnen steu-
nen, en opdat wij ook de rest
van onze bezittingen in deze
streken zullen kunnen herove-
ren, zie, zal het raadzaam zijn
de Lamanieten niet meer te be-
strijden totdat wij eerst ons vat
van binnen hebben gereinigd,
ja, namelijk de hoogste leiding
van onze regering.

25 En zie, tenzij gij gehoor geeft
aan mijn brief en iets onder-
neemt en mij een ware ageest
van vrijheid toont, en ernaar
streeft onze legers te verster-

23a Matt. 23:25–26. 25a Alma 51:6; 61:15.
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ken en aan te moedigen, en hun
voedsel voor hun onderhoud
verschaft, zal ik een deel van
mijn vrijen achterlaten om dit
deel van ons land te houden, en
ik zal de kracht en de zegenin-
gen Gods over hen afsmeken,
zodat geen andere macht hen
zal kunnen tegenwerken —
26 en wel wegens hun buiten-

gewone geloof, en hun geduld
in hun beproevingen —

27 en ik zal naar u toe komen,
en als er onder u zijn die een
verlangen naar vrijheid hebben,
ja, als er zelfs maar een sprankje
vrijheid rest, zie, dan zal ik
oproer onder u teweegbrengen,
ja, totdat zij die het verlangen
hebben zich macht en gezag toe
te eigenen, uitgeroeid zijn.

28 Ja, zie, ik vrees uw macht
niet, noch uw gezag, maar het is
mijn aGod die ik vrees; en het is
volgens zijn geboden dat ik mijn
zwaard opneem om de zaak van
mijn land te verdedigen, en het
is wegens uw ongerechtigheid
dat wij zovele verliezen hebben
geleden.
29 Zie, het is tijd, ja, de tijd is

nu nabij dat, tenzij gij u haast
om uw land en uw kleinen te
verdedigen, het azwaard der
gerechtigheid boven u hangt;
ja, en het zal op u neerkomen
en u bezoeken tot zelfs uw
volslagen vernietiging toe.
30 Zie, ik wacht op hulp van u;

en zie, tenzij gij in onze behoef-
ten voorziet, kom ik naar u toe,
ja, in het land Zarahemla, en sla
ik u met het zwaard, zodat gij

geen macht meer kunt hebben
om de vooruitgang van dit volk
in de zaak van onze vrijheid te
belemmeren.

31 Want zie, de Heer zal niet
toelaten dat gij leeft en in uw
ongerechtigheden sterk wordt
om zijn rechtvaardige volk te
vernietigen.

32 Zie, kunt gij denken dat de
Heer u zal sparen en met de
Lamanieten in het gericht zal
treden, terwijl hun haat zijn
oorsprong vindt in de overle-
vering van hun vaderen — ja,
en die is verdubbeld door hen
die zich van ons hebben afge-
scheiden — en uw ongerech-
tigheid zijn oorsprong vindt in
uw zucht naar eer en de ijdel-
heden van deze wereld?

33 Gij weet dat gij de wetten
van God overtreedt en gij weet
dat gij ze onder de voeten
treedt. Zie, de Heer zegt mij:
Indien zij die gij als uw regeer-
ders hebt aangesteld, zich niet
van hun zonden en ongerech-
tigheden bekeren, zult gij tegen
hen ten strijde trekken.

34 En nu zie, ik, Moroni, ben
gebonden volgens het verbond
dat ik heb gesloten om de gebo-
den van mijn God te onderhou-
den; daarom wil ik dat gij
vasthoudt aan het woord Gods
en mij — en ook Helaman —
spoedig van uw rantsoenen en
manschappen zendt.

35 En zie, als gij dat niet doet,
kom ik spoedig tot u; want zie,
God zal niet toelaten dat wij
van de honger omkomen; daar-

28a Hand. 5:26–29. 29a Hel. 13:5; 3 Ne. 2:19.
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om zal Hij ons van uw voedsel
geven, desnoods door het
zwaard. Welnu, ziet toe dat gij
het woord Gods volbrengt.
36 Zie, ik ben Moroni, uw op-

perbevelhebber. Ik astreef niet
naar macht, maar naar het neer-
halen ervan. Ik streef niet naar
de eer van de wereld, maar
naar de eer van mijn God, en
naar de vrijheid en het welzijn
van mijn land. En aldus besluit
ik mijn brief.

HOOFDSTUK 61

Pahoran vertelt Moroni over de
muiterij en opstand tegen de rege-
ring — De koningsgezinden ne-
men Zarahemla in en spannen
samen met de Lamanieten — Pa-
horan vraagt om militaire hulp
tegen de opstandelingen. Ongeveer
62 v.C.

Zie, nu geschiedde het dat
Moroni, spoedig nadat hij zijn
brief aan de opperregeerder
had gezonden, van aPahoran,
de opperregeerder, een brief
ontving. En dit zijn de woorden
die hij ontving:

2 Ik, Pahoran, die de opperre-
geerder van dit land ben, zend
deze woorden aan Moroni, de
opperbevelhebber van het leger.
Zie, ik zeg u, Moroni, dat ik mij
niet verheug over uw grote
aellende, integendeel, die be-
droeft mijn ziel.
3 Doch zie, er zijn er die zich

wél over uw ellende verheugen,
ja, in zoverre dat zij tegen mij

in opstand zijn gekomen, en
ook tegen de avrijen onder mijn
volk, ja, en zij die in opstand
zijn gekomen zijn buitenge-
woon talrijk.

4 En het zijn zij die hebben
getracht mij de rechterstoel te
ontnemen die de oorzaak van
deze grote ongerechtigheid zijn
geweest; want zij hebben veel
vleierij gebruikt, en zij hebben
het hart van velen verleid,
hetgeen de oorzaak van grote
ellende onder ons zal zijn; zij
hebben onze rantsoenen ach-
tergehouden en onze vrijen
afgeschrikt, zodat die niet tot u
zijn gekomen.

5 En zie, zij hebben mij voor
zich uit gedreven en ik ben
gevlucht naar het land Gideon,
met zovele mannen als ik maar
krijgen kon.

6 En zie, ik heb een oproep
in dit deel van het land laten
uitgaan; en zie, zij komen da-
gelijks toegestroomd, en vatten
hun wapens op ter verdediging
van hun land en hun avrijheid
en om het ons aangedane
onrecht te wreken.

7 En zij zijn tot ons gekomen,
zodat zij die tegen ons in op-
stand zijn gekomen, op verzet
stuiten, ja, zodat zij ons vrezen
en niet tegen ons ten strijde
durven te trekken.

8 Zij hebben het land — ofwel
de stad — Zarahemla in hun
bezit gekregen; zij hebben een
koning over zich uitgeroepen,
en deze heeft de koning der La-
manieten een brief geschreven

36a LV 121:39–42.
61 1a Alma 50:39–40.

2a Alma 60:3–9.
3a Alma 51:6–7.

6a gs Vrij, vrijheid.
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waarin hij een bondgenootschap
met hem is aangegaan; en in dat
bondgenootschap is hij over-
eengekomen de stad Zarahemla
te houden, hetgeen volgens
hem de Lamanieten in staat zal
stellen de rest van het land te
veroveren, en hij zal als koning
over dit volk worden gesteld
wanneer het door de Lamanie-
ten overwonnen is.
9 En nu, in uw brief hebt gij

mij gelaakt, maar het doet
er niet toe; ik ben niet ver-
toornd, maar verheug mij over
de grootheid van uw hart.
Ik, Pahoran, streef niet naar
macht, maar alleen naar het
behoud van mijn rechterstoel,
om de rechten en de vrijheid
van mijn volk te kunnen bewa-
ren. Mijn ziel houdt stand in
die vrijheid waarmee God ons
heeft avrijgemaakt.

10 En nu, zie, wij zullen de
goddeloosheid weerstaan, tot
bloedvergietens toe. Wij zouden
het bloed der Lamanieten niet
vergieten als zij in hun eigen
land bleven.

11 Wij zouden het bloed van
onze broeders niet vergieten
als zij niet in opstand kwamen
en het zwaard niet tegen ons
opnamen.

12 Wij zouden ons aan het juk
van het knechtschap onderwer-
pen als dat overeenkwam met
de gerechtigheid Gods, of als
Hij ons gebood dat te doen.

13 Doch zie, Hij gebiedt ons
niet ons aan onze vijanden te

onderwerpen, maar om ons
avertrouwen in Hem te stellen,
en Hij zal ons bevrijden.

14 Daarom, mijn geliefde broe-
der Moroni, laten wij het kwaad
weerstaan, en dat kwaad dat wij
niet met onze woorden kunnen
weerstaan, ja, zoals opstanden
en afscheidingen, laten wij dat
met ons zwaard aweerstaan om
onze vrijheid te kunnen behou-
den en ons te kunnen verheugen
in het grote voorrecht van onze
kerk en in de zaak van onze
Verlosser en onze God.

15 Daarom, kom spoedig naar
mij toe met enigen van uw
manschappen en laat de rest
achter onder het bevel van Lehi
en Teancum; geef hun volmacht
om de oorlog in dat deel van
het land te voeren volgens de
aGeest Gods, die tevens de geest
van vrijheid is die zich in hen
bevindt.

16 Zie, ik heb hun enige rant-
soenen gezonden, opdat zij niet
zullen omkomen voordat gij tot
mij kunt komen.

17 Verzamel tijdens uw mars
hierheen zoveel mogelijk man-
schappen, en wij zullen spoe-
dig in de kracht van onze God
tegen die afgescheidenen op-
trekken volgens het geloof dat
in ons is.

18 En wi j zul len de stad
Zarahemla in bezit nemen om
meer voedsel te verkrijgen om
naar Lehi en Teancum te zen-
den; ja, wij zullen in de kracht
des Heren tegen hen optrekken,

9a Joh. 8:31–36;
LV 88:86.

13a gs Geloof, geloven;

Vertrouwen.
14a Alma 43:47.
15a 2 Kor. 3:17.

gs Heilige Geest.
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en wij zullen een eind maken
aan die grote ongerechtigheid.
19 En nu, Moroni, verheug ik

mij in de ontvangst van uw
brief, want ik was enigszins
bezorgd over wat wij moesten
doen, of wij wel gerechtigd
waren tegen onze broeders op
te trekken.

20 Doch gij hebt gezegd dat de
Heer u heeft geboden tegen
hen op te trekken, tenzij zij zich
bekeren.

21 Zie toe Lehi en Teancum te
aversterken in de Heer; zeg hun
niet te vrezen, want God zal hen
bevrijden, ja, en evenzo allen
die standhouden in die vrijheid
waarmee God hen heeft vrijge-
maakt. En nu besluit ik mijn
brief aan mijn geliefde broeder
Moroni.

HOOFDSTUK 62

Moroni komt Pahoran te hulp in
het land Gideon — De koningsge-
zinden die weigeren hun land
te verdedigen, worden ter dood
gebracht — Pahoran en Moroni
heroveren Nephihah — Vele La-
manieten voegen zich bij het volk
van Ammon — Teancum doodt
Ammoron en wordt op zijn beurt
gedood — De Lamanieten worden
uit het land verdreven en er wordt
vrede gesticht — Helaman keert
terug tot de bediening en bouwt de
kerk op. Ongeveer 62–57 v.C.

En nu geschiedde het, toen
Moroni die brief had ontvan-

gen, dat zijn hart moed vatte en
dat hij met buitengewoon grote
vreugde werd vervuld wegens
de getrouwheid van Pahoran,
omdat hij niet ook een averrader
was van de vrijheid en van de
zaak van zijn land.

2 Maar tevens treurde hij ten
zeerste wegens de ongerechtig-
heid van hen die Pahoran van
de rechterstoel hadden verdre-
ven, ja, kortom, wegens hen die
tegen hun land en ook tegen
hun God waren opgestaan.

3 En het geschiedde dat Mor-
oni, naar de wens van Pahoran,
een klein aantal manschappen
nam, het bevel over de rest van
zijn leger overdroeg aan Lehi
en Teancum, en zich op mars
begaf naar het land Gideon.

4 En hij richtte de astandaard
der bvrijheid op in elke plaats
waar hij binnenkwam en ver-
zamelde zoveel mogelijk man-
schappen tijdens zijn gehele
mars naar het land Gideon.

5 En het geschiedde dat dui-
zenden naar zijn standaard
toestroomden en hun zwaard
opnamen ter verdediging van
hun vrijheid, om niet in knecht-
schap te geraken.

6 En aldus kwam Moroni, na-
dat hij tijdens zijn gehele mars
zoveel mogelijk manschappen
had verzameld, in het land
Gideon aan; en door zijn strijd-
macht met die van Pahoran te
verenigen werden zij buitenge-
woon sterk, ja, sterker dan de
manschappen van Pachus, die
akoning was van die afgeschei-

21a Zach. 10:12.
62 1a Alma 60:18.

4a Alma 46:12–13, 36.
gs Banier.

b gs Vrij, vrijheid.
6a Alma 61:4–8.
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denen die de bvrijen uit het
land Zarahemla hadden verdre-
ven en het land in bezit hadden
genomen.

7 En het geschiedde dat Mor-
oni en Pahoran met hun legers
afdaalden naar het land Za-
rahemla en tegen de stad opruk-
ten en de manschappen van
Pachus tegemoet trokken, zodat
er een strijd ontstond.

8 En zie, Pachus werd gedood
en zijn manschappen werden
gevangengenomen, en Paho-
ran werd op zijn rechterstoel
hersteld.

9 En de manschappen van
Pachus werden volgens de wet
berecht, en ook die koningsge-
zinden die waren gegrepen en
in de gevangenis geworpen; en
zij werden volgens de wet
aterechtgesteld; ja, die man-
schappen van Pachus en die
koningsgezinden die de wapens
niet wilden opnemen ter ver-
dediging van hun land, maar
ertegen wilden vechten, werden
ter dood gebracht.
10 En aldus werd het voor

de veiligheid van hun land
noodzakelijk die wet stipt toe
te passen; ja , en wie erop
betrapt werd hun vrijheid te
verwerpen, werd met spoed
terechtgesteld volgens de wet.

11 En aldus eindigde het
dertigste jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi, nadat Moroni en Paho-
ran de vrede onder hun eigen
volk in het land Zarahemla
hadden hersteld, en de dood

hadden toegebracht aan allen
die de zaak van de vrijheid niet
getrouw waren.

12 En het geschiedde in het
begin van het eenendertigste
jaar van de regering der rechters
over het volk van Nephi, dat
Moroni onmiddellijk rantsoenen
en ook een leger van zesduizend
man naar Helaman liet zenden
om hem bij te staan in het hou-
den van dat deel van het land.

13 En hij liet tevens een leger
van zesduizend man en een
voldoende hoeveelheid voed-
sel naar de legers van Lehi en
Teancum zenden. En het ge-
schiedde dat dit werd gedaan
om het land tegen de Lamanie-
ten te versterken.

14 En het geschiedde dat Mo-
roni en Pahoran een groot aan-
tal manschappen in het land
Zarahemla achterlieten en zich
met een groot aantal manschap-
pen op mars begaven naar het
land Nephihah, vastbesloten
om de Lamanieten in die stad
te verslaan.

15 En het geschiedde dat zij
tijdens hun mars naar het land
een groot aantal manschappen
der Lamanieten gevangenna-
men en velen van hen doodden,
en hun rantsoenen en hun oor-
logswapens buitmaakten.

16 En het geschiedde dat zij,
nadat zij hen hadden gevan-
gengenomen, hen een verbond
lieten aangaan dat zij hun oor-
logswapens niet meer tegen de
Nephieten zouden opnemen.

17 En toen zij dat verbond

6b Alma 51:5–7. 9a gs Doodstraf.
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hadden aangegaan, zonden zij
hen heen om bij het volk van
Ammon te wonen, en het waren
er in aantal ongeveer vierdui-
zend die niet waren gedood.
18 En het geschiedde dat zij,

toen zij hen hadden heenge-
zonden, hun mars naar het
land Nephihah vervolgden. En
het geschiedde, toen zij bij
de stad Nephihah waren aan-
gekomen, dat zij hun tenten
opsloegen op de vlakten van
Nephihah, bij de stad Nephihah.

19 Nu verlangde Moroni dat
de Lamanieten tegen hen ten
strijde zouden trekken op de
vlakten; maar omdat de Lama-
nieten bekend waren met hun
buitengewoon grote moed en
hun grote aantal zagen, durf-
den zij niet tegen hen op te
trekken; daarom trokken zij die
dag niet ten strijde.

20 En toen het nacht werd,
ging Moroni in het duister van
de nacht uit en klom bovenop
de muur om te ontdekken in
welk deel van de stad de Lama-
nieten met hun strijdmacht
gelegerd waren.

21 En het geschiedde dat zij
zich in het oosten, bij de ingang
bevonden; en allen sliepen. En
nu keerde Moroni naar zijn
leger terug en liet hen ijlings
sterke touwen en ladders ge-
reedmaken om van bovenaf aan
de binnenzijde van de muur te
worden neergelaten.

22 En het geschiedde dat
Moroni zijn mannen liet opmar-
cheren, de muur beklimmen en

zich neerlaten in dat deel van
de stad, ja, in het westen, waar
de Lamanieten niet met hun
legers gelegerd waren.

23 En het geschiedde dat zij
allen des nachts in de stad wer-
den neergelaten met behulp
van hun sterke touwen en hun
ladders; en aldus waren zij
allen binnen de muren van de
stad toen het ochtend werd.

24 En nu, toen de Lamanieten
ontwaakten en zagen dat de
legers van Moroni zich binnen
de muren bevonden, waren zij
buitengewoon verschrikt, zodat
zij langs de doorgang naar bui-
ten vluchtten.

25 En nu, toen Moroni zag dat
zij voor hem wegvluchtten, liet
hij zijn manschappen tegen hen
opmarcheren, en zij doodden
er velen en omsingelden vele
anderen en namen hen gevan-
gen; en de rest van hen vluchtte
het land Moroni in, dat in de
kuststreek lag.

26 Aldus hadden Moroni en
Pahoran de stad Nephihah in
bezit gekregen zonder één ziel
te verliezen; en er waren vele
Lamanieten gedood.

27 Nu geschiedde het dat ve-
len van de gevangen Lamanieten
het verlangen hadden zich bij
het avolk van Ammon te voegen
en een vrij volk te worden.

28 En het geschiedde dat het
aan zovelen als er verlangend
waren volgens hun verlangen
werd toegestaan.

29 Daarom voegden alle ge-
vangen Lamanieten zich bij het

27a gs Anti-Nephi-Lehieten.
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volk van Ammon, en zij be-
gonnen buitengewoon hard te
arbeiden door de aardbodem
te bebouwen, allerlei graan te
verbouwen en kleinvee en run-
deren van iedere soort te telen;
en aldus werden de Nephieten
van een grote last bevrijd; ja,
doordat zij werden bevrijd van
alle gevangen Lamanieten.
30 Nu geschiedde het, nadat

Moroni de stad Nephihah in
bezit had genomen en velen ge-
vangen had genomen, hetgeen
de legers der Lamanieten bui-
tengewoon verzwakte, en vele
Nephieten die waren gevangen-
genomen had teruggewonnen,
hetgeen het leger van Moroni
buitengewoon versterkte; daar-
om trok Moroni uit, van het land
Nephihah naar het land Lehi.

31 En het geschiedde, toen de
Lamanieten zagen dat Moroni
tegen hen optrok, dat zij weder-
om verschrikt waren en voor het
leger van Moroni wegvluchtten.

32 En het geschiedde dat Mor-
oni en zijn leger hen van stad
tot stad achtervolgden, totdat
zij op Lehi en Teancum stootten;
en de Lamanieten vluchtten
voor Lehi en Teancum, ja, naar
de kuststreken, totdat zij in het
land Moroni kwamen.

33 En de legers der Lama-
nieten waren alle verzameld,
zodat zij één strijdmacht in
het land Moroni vormden. Nu
was Ammoron, de koning der
Lamanieten, ook bij hen.

34 En het geschiedde dat Mor-
oni en Lehi en Teancum met

hun legers hun kamp rondom
opsloegen aan de grenzen van
het land Moroni, zodat de
Lamanieten zowel in de grens-
streken bij de wildernis in het
zuiden als in de grensstreken
bij de wildernis in het oosten
omsingeld waren.

35 En aldus sloegen zij hun
kamp op voor de nacht. Want
zie, de Nephieten en ook de
Lamanieten waren vermoeid
wegens de lengte van de mars;
daarom besloten zij tot geen
enkele krijgslist voor de nacht,
uitgezonderd Teancum; want
hij was buitengewoon vertoornd
op Ammoron, daar hij Ammor-
on en zijn broeder Amalickiah
als de aoorzaak beschouwde van
deze grote en langdurige oorlog
tussen hen en de Lamanieten,
die de oorzaak was geweest van
zoveel strijd en bloedvergieten,
ja, en van zoveel hongersnood.

36 En het geschiedde dat Te-
ancum in zijn toorn het kamp
der Lamanieten binnenging en
zich over de muur van de stad
neerliet. En hij ging met een
touw van de ene plaats naar de
andere, totdat hij de koning
vond; en hij awierp een speer
n a a r h e m , d i e h e m i n d e
hartstreek doorboorde. Doch
zie, voor hij stierf wekte de
koning zijn dienstknechten,
zodat die Teancum achtervolg-
den en hem doodden.

37 Nu geschiedde het, toen
Lehi en Moroni vernamen dat
Teancum dood was, dat zij
buitengewoon bedroefd waren;

35a Alma 48:1. 36a Alma 51:33–34.
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want zie, hij was een man
geweest die dapper voor zijn
land had gevochten, ja, een ware
vriend van de vrijheid; en hij had
zeer vele buitengewoon zware
benauwingen geleden. Doch zie,
hij was dood en was de weg
van al het aardse gegaan.
38 Nu geschiedde het dat

Moroni de volgende dag opmar-
cheerde en de Lamanieten over-
viel, zodat zij hen in een grote
slachting afslachtten; en zij
verdreven hen uit het land; en
zij vluchtten weg, ja, en in die
tijd keerden zij niet terug om
tegen de Nephieten te strijden.

39 En aldus eindigde het
eenendertigste jaar van de re-
gering der rechters over het
volk van Nephi; en aldus had-
den zij vele jaren lang oorlogen
en bloedvergieten en hongers-
nood en ellende gehad.

40 En er hadden zich moorden
en twisten en afscheidingen en
allerlei ongerechtigheid onder
het volk van Nephi voorgedaan;
niettemin waren zij ter wille van
de arechtvaardigen gespaard,
ja, dankzij de gebeden der
rechtvaardigen.

41 Maar zie, wegens de bui-
tengewoon lange duur van de
oorlog tussen de Nephieten en
de Lamanieten waren velen
verhard, ja, wegens de buiten-
gewoon lange duur van de oor-
log; maar vele anderen waren
verzacht wegens hun aellende,
zodat zij zich voor het aange-
zicht van God verootmoedig-
den, ja, in de diepste ootmoed.

42 En het geschiedde, nadat
Moroni die delen van het land
die het meeste aan de Lamanie-
ten waren blootgesteld, had
versterkt totdat zij sterk genoeg
waren, dat hij naar de stad
Zarahemla terugkeerde; en ook
Helaman keerde terug naar de
plaats van zijn erfdeel; en er
was wederom vrede gesticht
onder het volk van Nephi.

43 En Moroni droeg het bevel
over zijn legers over in de han-
den van zijn zoon, wiens naam
Moronihah was; en hij trok
zich terug in zijn eigen huis om
de rest van zijn dagen in vrede
door te kunnen brengen.

44 En Pahoran keerde terug
naar zijn rechterstoel; en Hela-
man nam het wederom op
zich het volk het woord Gods
te prediken; want wegens zo-
vele oorlogen en twisten was
het noodzakelijk geworden op-
nieuw een reglement voor de
kerk op te stellen.

45 Daarom gingen Helaman en
zijn broeders heen en verkon-
digden het woord Gods met
grote kracht, zodat vele mensen
van hun eigen goddeloosheid
werden aovertuigd, hetgeen hen
ertoe bracht zich van hun zon-
den te bekeren en zich in de
Heer, hun God, te laten dopen.

46 En het geschiedde dat zij de
kerk van God wederom in het
gehele land vestigden.

47 Ja, en er werden reglemen-
ten opgesteld inzake de wet.
En hun arechters en hun opper-
rechters werden gekozen.

40a Alma 45:15–16.
41a gs Tegenspoed.

45a LV 18:44.
47a Mos. 29:39.
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48 En het volk van Nephi
begon wederom avoorspoedig
te zijn in het land, en het begon
wederom talrijk en buitenge-
woon sterk te worden in het
land. En zij begonnen buiten-
gewoon rijk te worden.

49 Maar niettegenstaande hun
rijkdommen, of hun sterkte, of
hun voorspoed, waren zij toch
niet verheven in de hoogmoed
van hun ogen; noch waren zij
traag om aan de Heer, hun God,
te denken; want zij verootmoe-
digden zich buitengewoon voor
zijn aangezicht.

50 Ja, zij waren indachtig wel-
ke grote dingen de Heer voor
hen had gedaan, dat Hij hen
had bevrijd uit de dood, en
uit knechtschap en uit gevan-
genissen en uit allerlei benau-
wingen, en dat Hij hen had
bevrijd uit de handen van hun
vijanden.

51 En zij baden voortdurend
tot de Heer, hun God, zodat de
Heer hen volgens zijn woord
zegende en zij sterk werden en
voorspoedig waren in het land.

52 En het geschiedde dat al die
dingen plaatsvonden. En Hela-
man stierf in het vijfendertigste
jaar van de regering der rechters
over het volk van Nephi.

HOOFDSTUK 63

Shiblon en later Helaman nemen
de heilige kronieken in bezit —
Vele Nephieten reizen naar het

noordelijke land — Hagoth bouwt
schepen die uitvaren op de wes-
telijke zee — Moronihah verslaat
de Lamanieten in de strijd. Onge-
veer 56–52 v.C.

En het geschiedde in het begin
van het zesendertigste jaar
van de regering der rechters
over het volk van Nephi, dat
aShiblon bezit nam van die
bheilige voorwerpen die door
Alma aan Helaman waren
overgedragen.

2 En hij was een rechtvaardig
man, en hij wandelde in op-
rechtheid voor het aangezicht
van God; en hij was nauwgezet
in het voortdurend goeddoen,
in het onderhouden van de
geboden van de Heer, zijn God;
en zijn broeder eveneens.

3 En het geschiedde dat ook
Moroni stierf. En aldus eindigde
het zesendertigste jaar van de
regering der rechters.

4 En het geschiedde in het
zevenendertigste jaar van de
regering der rechters dat er een
grote groep mannen was, ja, ten
getale van vijfduizend vierhon-
derd mannen, met hun vrouwen
en hun kinderen, die uit het
land Zarahemla vertrok naar
het anoordelijk gelegen land.

5 En het geschiedde dat Ha-
goth, die een buitengewoon
weetgierig man was, heenging
en voor zichzelf een buitenge-
woon groot schip bouwde in de
grensstreek van het land Over-
vloed, bij het land Woestenij, en
het te water liet in de westelijke

48a Alma 50:20.
63 1a Alma 38:1–2.

b Alma 37:1–12.
gs Heilig.

4a Alma 22:31.
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zee, bij de alandengte die naar
het noordelijke land voerde.
6 En zie, er waren vele Ne-

phieten, alsook vele vrouwen en
kinderen, die zich inscheepten
en met veel voorraad uitvoeren;
en zij zetten koers naar het
noorden. En aldus eindigde het
zevenendertigste jaar.

7 En in het achtendertigste
jaar bouwde deze man andere
schepen. En het eerste schip
keerde ook terug, en veel meer
mensen scheepten zich in; en
ook zij namen veel voorraad
mee en vertrokken weer naar
het noordelijke land.
8 En het geschiedde dat er

nooit meer iets van hen werd
gehoord. En wij veronderstellen
dat zij in de diepten der zee zijn
verdronken. En het geschiedde
dat er nog één ander schip ook
uitvoer; en waar dat is heenge-
gaan, weten wij niet.

9 En het geschiedde dat er in
dat jaar vele mensen waren die
vertrokken naar het anoordelijke
land. En aldus eindigde het
achtendertigste jaar.

10 En het geschiedde in het
negenendertigste jaar van de
regering der rechters dat ook
Shiblon stierf, en Corianton was
met een schip naar het noordelij-
ke land gevaren, om voorraad te
brengen naar de mensen die
naar dat land waren vertrokken.

11 Daarom achtte Shiblon het
noodzakelijk om die heilige din-
gen vóór zijn dood over te dra-

gen aan de zoon van aHelaman,
die Helaman heette, genoemd
naar de naam van zijn vader.

12 Nu zie, al die agraveersels
die in het bezit waren van Hela-
man, werden overgeschreven
en onder de mensenkinderen
in het gehele land uitgezonden,
behalve die gedeelten die op
bevel van Alma bniet uitgezon-
den mochten worden.

13 Niettemin moesten die din-
gen heilig worden gehouden
en van het ene geslacht op het
andere worden adoorgegeven;
daarom waren zij in dat jaar,
vóór de dood van Shiblon, aan
Helaman overgedragen.

14 En het geschiedde ook in
dat jaar dat er een aantal afge-
scheidenen waren die naar de
Lamanieten waren overgelopen;
en zij waren wederom tot toorn
tegen de Nephieten opgehitst.

15 En ook in datzelfde jaar
daalden zij met een talrijk leger
af om oorlog te voeren tegen
het volk van aMoronihah, ofwel
tegen het leger van Moronihah,
waarin zij werden verslagen en
teruggedreven naar hun eigen
landen, onder het lijden van
grote verliezen.

16 En aldus eindigde het
negenendertigste jaar van de
regering der rechters over het
volk van Nephi.

17 En aldus eindigde het
verslag van Alma, en zijn zoon
Helaman, en ook Shiblon, die
zijn zoon was.

5a Alma 22:32;
Ether 10:20.

9a Hel. 3:11–12.

11a Zie de inleiding van
het boek Helaman.

12a Alma 18:36.

b Alma 37:27–32.
13a Alma 37:4.
15a Alma 62:43.



Het boek Helaman

Een verslag van de Nephieten. Hun oorlogen en twisten, en hun
onenigheden. En tevens de profetieën van vele heilige profeten,

vóór de komst van Christus, volgens de kronieken van Helaman,
die de zoon van Helaman was, en tevens volgens de kronieken
van zijn zonen, tot aan de komst van Christus. En ook bekeren
zich vele Lamanieten. Een verslag van hun bekering. Een verslag
van de rechtvaardigheid van de Lamanieten en van de goddeloos-
heid en gruwelen van de Nephieten, volgens de kroniek van Hela-
man en zijn zonen, tot aan de komst van Christus, dat het boek
Helaman wordt genoemd; enzovoort.

HOOFDSTUK 1

Pahoran de Tweede wordt opper-
rechter en wordt vermoord door
Kishkumen — Pacumeni bekleedt
de rechterstoel — Coriantumr
voert de Lamanitische legers aan,
neemt Zarahemla in en doodt
Pacumeni — Moronihah verslaat
de Lamanieten en herovert Za-
rahemla, en Coriantumr wordt
gedood. Ongeveer 52–50 v.C.

EN nu zie, het geschiedde in
het begin van het veertigste

jaar van de regering der rechters
over het volk van Nephi, dat
er een ernstige moeilijkheid
onder het volk der Nephieten
ontstond.
2 Want zie, aPahoran was

gestorven en de weg van al het
aardse gegaan; daardoor ont-
stond er een ernstige twist over
wie van de broeders, die de
zonen van Pahoran waren, de
rechterstoel diende te hebben.

3 Dit nu zijn de namen van
hen die om de rechterstoel twist-
ten, en die ook het volk deden

twisten: Pahoran, Paänchi en
Pacumeni.

4 Nu waren dit niet alle zonen
van Pahoran (want hij had er
vele), maar deze waren het
die om de rechterstoel twistten;
daardoor veroorzaakten zij dat
het volk in drie partijen werd
verdeeld.

5 Niettemin geschiedde het
dat Pahoran door de astem van
het volk werd aangewezen om
opperrechter en regeerder over
het volk van Nephi te zijn.

6 En het geschiedde, toen
Pacumeni zag dat hij de rechter-
stoel niet kon krijgen, dat hij de
stem van het volk aanvaardde.

7 Maar zie, Paänchi, en dat
deel van het volk dat hem als
hun regeerder verlangde, was
buitengewoon verbolgen; daar-
om stond hij op het punt die
mensen met vleitaal over te
halen om tegen hun broeders
in opstand te komen.

8 En zie, het geschiedde, juist
toen hij dat wilde doen, dat hij
werd gegrepen en volgens de
stem van het volk berecht en

[helaman] 1 2a Alma 50:40. 5a Mos. 29:26–29.
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ter dood veroordeeld; want hij
was in opstand gekomen en
had getracht de avrijheid van
het volk te vernietigen.
9 Toen nu die mensen die

wilden dat hij hun regeerder
zou zijn, zagen dat hij ter dood
was veroordeeld, waren zij
vertoornd; en zie, zij zonden
een zekere Kishkumen naar de
rechterstoel van Pahoran, en die
vermoordde Pahoran terwijl hij
op de rechterstoel zat.

10 En hij werd door de dienst-
knechten van Pahoran achter-
volgd; doch zie, de vlucht van
Kishkumen was zo snel dat
niemand hem kon achterhalen.

11 En hij ging naar hen toe die
hem hadden gezonden, en zij
gingen allen een verbond aan,
ja, zij zwoeren bij hun eeuwige
Maker niemand te vertellen
dat Kishkumen Pahoran had
vermoord.

12 Daarom werd Kishkumen
niet herkend onder het volk van
Nephi, want hij was vermomd
toen hij Pahoran vermoordde.
En Kishkumen en zijn bende,
die zich jegens hem had ver-
bonden, mengden zich onder
het volk op zodanige wijze dat
zij niet allen gevonden konden
worden; maar zovelen als er
wél gevonden werden, werden
ter adood veroordeeld.

13 En nu zie, Pacumeni werd
volgens de stem van het volk
aangesteld als opperrechter en
regeerder over het volk, om in
plaats van zijn broeder Pahoran
te regeren; en het was volgens

zijn recht. En dit alles vond
plaats in het veertigste jaar van
de regering der rechters; en het
nam een einde.

14 En het geschiedde in het
eenenveertigste jaar van de re-
gering der rechters, dat de
Lamanieten een ontelbaar le-
ger mannen hadden verzameld
en hen hadden bewapend met
zwaarden, en met kromzwaar-
den en met bogen en met pijlen
en met helmen en met borstpla-
ten en met allerlei schilden van
iedere soort.

15 En zij kwamen andermaal
om de strijd tegen de Nephieten
aan te binden. En zij werden
aangevoerd door een man wiens
naam Coriantumr was; en hij
was een afstammeling van
Zarahemla; en hij was een afge-
scheidene van de Nephieten; en
hij was een fors en machtig man.

16 Daarom dacht de koning
der Lamanieten, wiens naam
Tubaloth was, die de zoon was
van aAmmoron, dat Coriantumr,
als machtig man, de Nephieten
met zijn kracht, en ook met zijn
grote wijsheid, kon weerstaan,
zodat hij, door hem uit te zen-
den, macht over de Nephieten
zou verkrijgen —

17 daarom hitste hij hen op tot
toorn, en hij verzamelde zijn
legers en stelde Coriantumr
als hun leider aan, en liet hen
naar het land Zarahemla mar-
cheren om tegen de Nephieten
te strijden.

18 En het geschiedde dat zij,
ten gevolge van zoveel twist en

8a gs Vrij, vrijheid. 12a gs Doodstraf. 16a Alma 52:3.
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zoveel moeilijkheden in de re-
gering, niet voldoende wachten
in het land Zarahemla hadden
gehouden; want zij hadden
verondersteld dat de Lamanie-
ten niet tot in het hart van hun
landen durfden te komen om
die grote stad Zarahemla aan
te vallen.
19 Doch het geschiedde dat

Coriantumr aan het hoofd van
zijn talrijke legerschaar opmar-
cheerde en de inwoners van de
stad overviel; en hun opmars
vond plaats met zulk een buiten-
gewoon grote snelheid, dat er
voor de Nephieten geen tijd was
om hun legers te verzamelen.

20 Daarom velde Coriantumr
de wacht bij de toegang tot de
stad neer, en hij marcheerde
met zijn gehele leger de stad in,
en zij doodden eenieder die hen
weerstond, zodat zij de gehele
stad in bezit namen.

21 En het geschiedde dat Pacu-
meni, die de opperrechter was,
voor Coriantumr uit vluchtte, ja,
tot bij de muren van de stad. En
het geschiedde dat Coriantumr
hem tegen de muur sloeg, zodat
hij stierf. En aldus eindigden
de dagen van Pacumeni.

22 En nu, toen Coriantumr
zag dat hij in het bezit was van
de stad Zarahemla, en zag dat
de Nephieten voor hen waren
weggevlucht en waren gedood
en gegrepen en in de gevangenis
geworpen, en dat hij de sterkste
vesting van het gehele land in
bezit had gekregen, vatte zijn
hart moed, zodat hij op het punt
stond tegen het gehele land op
te trekken.

23 En nu bleef hij niet in
het land Zarahemla, maar mar-
cheerde met een groot leger op,
ja, naar de stad Overvloed; want
het was zijn vaste voornemen
om op te trekken en zich met
het zwaard een weg te banen
om de noordelijke delen van
het land te veroveren.

24 En omdat hij dacht dat hun
grootste sterkte zich in het mid-
den van het land bevond, mar-
cheerde hij op, zonder hun tijd
te geven om zich te verzamelen,
dan alleen in kleine groepen;
en op die wijze vielen zij hen
aan en velden zij hen ter aarde.

25 Doch zie, die opmars van
Coriantumr door het midden
van het land bezorgde Moro-
nihah een groot voordeel op
hen, ondanks het grote aantal
Nephieten dat was gedood.

26 Want zie, Moronihah had
gedacht dat de Lamanieten niet
in het midden van het land durf-
den te komen, maar dat zij de
omliggende steden in de grens-
streken zouden aanvallen, zoals
zij tot dusver hadden gedaan;
daarom had Moronihah zijn
sterke legers die omliggende
landsdelen in de grensstreken
laten bezetten.

27 Maar zie, de Lamanieten
waren niet bevreesd, zoals hij
had gehoopt, maar waren tot in
het midden van het land geko-
men en hadden de hoofdstad,
namelijk de stad Zarahemla, in-
genomen, en marcheerden nu
door de belangrijkste delen van
het land, en slachtten het volk
in een grote slachting, zowel
mannen, als vrouwen en kin-
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deren, en namen vele steden en
vele verschansingen in bezit.
28 Doch toen Moronihah dat

bemerkte, zond hij Lehi onmid-
dellijk met een leger langs een
omweg uit om hen te onder-
scheppen voordat zij het land
Overvloed zouden bereiken.

29 En aldus deed hij; en hij
onderschepte hen voordat zij
het land Overvloed bereikten
en bond de stri jd met hen
aan, zodat zij zich begonnen
terug te trekken naar het land
Zarahemla.

30 En het geschiedde dat
Moronihah hen tijdens hun
aftocht onderschepte en de strijd
met hen aanbond, zodat het een
buitengewoon bloedige strijd
werd; ja, velen werden gedood,
en onder hen die werden
gedood, werd ook aCoriantumr
aangetroffen.
31 En nu, zie, de Lamanieten

konden zich in geen enkele rich-
ting terugtrekken, niet naar het
noorden, noch naar het zuiden,
noch naar het oosten, noch naar
het westen, want zij waren aan
alle zijden door de Nephieten
omsingeld.

32 En aldus had Coriantumr de
Lamanieten te midden van de
Nephieten gestort, zodat zij in
de macht van de Nephieten wa-
ren, en hijzelf werd gedood, en
de Lamanieten gaven zich over
in de handen van de Nephieten.

33 En het geschiedde dat
Moronihah de stad Zarahemla
wederom in bezit nam en de
Lamanieten die waren gevan-

gengenomen in vrede uit het
land liet vertrekken.

34 En aldus eindigde het eenen-
veertigste jaar van de regering
der rechters.

HOOFDSTUK 2

Helaman, de zoon van Helaman,
wordt opperrechter — Gadianton
voert de bende van Kishkumen aan
— Helamans dienstknecht doodt
Kishkumen en de bende van
Gadianton vlucht de wildernis in.
Ongeveer 50–49 v.C.

En het geschiedde in het tweeën-
veertigste jaar van de regering
der rechters, nadat Moronihah
wederom vrede tussen de
Nephieten en de Lamanieten
had gesticht, zie, dat er nie-
mand was om de rechterstoel
te bekleden; daarom ontstond
er wederom een twist onder
het volk over wie de rechterstoel
behoorde te bekleden.

2 En het geschiedde dat Hela-
man, die de zoon van Helaman
was, door de stem van het
volk werd aangewezen om de
rechterstoel te bekleden.

3 Maar zie, aKishkumen, die
Pahoran had vermoord, lag op
de loer om ook Helaman te ver-
nietigen; en hij werd gesteund
door zijn bende, die een verbond
had aangegaan dat niemand
zijn goddeloosheid te weten zou
komen.

4 Want er was een zekere
aGadianton, die buitengewoon
bedreven was in het gebruik van

30a Hel. 1:15.
2 3a Hel. 1:9.

4a gs Gadianton,
rovers van.
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vele woorden, en ook in zijn
listigheid, om het geheime werk
van moord en roof uit te voeren;
daarom werd hij de leider van
de bende van Kishkumen.
5 Daarom vleide hij hen, en

ook Kishkumen, dat als zij hem
op de rechterstoel zetten, hij zou
toestaan dat degenen die tot
zijn bende behoorden, macht en
gezag onder het volk kregen;
daarom trachtte Kishkumen
Helaman te vernietigen.

6 En zie, het geschiedde, toen
hij zich naar de rechterstoel be-
gaf om Helaman te vernietigen,
dat een van de dienstknechten
van Helaman, die des nachts
weg was geweest, en door zich
te vermommen kennis had ver-
kregen van de plannen die
door die bende waren gesmeed
om Helaman te vernietigen —

7 en het geschiedde dat hij
Kishkumen tegenkwam, en hij
gaf hem een teken; daarom
maakte Kishkumen hem zijn
doel bekend en verzocht hem
om hem naar de rechterstoel te
brengen, zodat hij Helaman
zou kunnen vermoorden.

8 En toen de dienstknecht van
Helaman het gehele hart van
Kishkumen kende en wist dat
het zijn bedoeling was een
moord te plegen, en ook dat het
het doel was van allen die deel
uitmaakten van zijn bende om
te moorden en te roven en
macht te verkrijgen — en dat
was hun ageheime plan en hun
samenzwering — zeide de
dienstknecht van Helaman tot

Kishkumen: Laten wij naar de
rechterstoel gaan.

9 Welnu, dat beviel Kishkumen
buitengewoon goed, want hij
dacht dat hij in zijn opzet zou
slagen; maar zie, terwijl zij zich
naar de rechterstoel begaven,
stak de dienstknecht van Hela-
man Kishkumen in het hart,
zodat hij zonder enig geluid
dood neerviel. En hij snelde
heen en vertelde Helaman alle
dingen die hij had gezien en
gehoord en gedaan.

10 En het geschiedde dat He-
laman mannen uitzond om die
bende rovers en geheime moor-
denaars te grijpen, zodat zij
volgens de wet konden worden
terechtgesteld.

11 Maar zie, toen Gadianton
bemerkte dat Kishkumen niet
terugkwam, vreesde hij te wor-
den vernietigd; daarom liet hij
zijn bende hem volgen. En zij
vluchtten langs een geheime
weg het land uit, de wildernis
in; en aldus waren zij, toen He-
laman mannen uitzond om hen
te grijpen, nergens te vinden.

12 En er zal hierna nog meer
over die Gadianton worden
gesproken. En aldus eindigde
het tweeënveertigste jaar van
de regering der rechters over
het volk van Nephi.

13 En zie, aan het eind van dit
boek zult gij zien dat die aGadi-
anton de oorzaak bleek te zijn
van de val, ja, van bijna de
algehele vernietiging van het
volk van Nephi.

14 Zie, ik bedoel niet het eind

8a 2 Ne. 10:15.
gs Geheime

verenigingen.
13a Hel. 6:18; 4 Ne. 1:42.



473 Helaman 3:1–9

van het boek Helaman, maar ik
bedoel het eind van het boek
Nephi, waaruit ik het gehele
verslag heb genomen dat ik
heb geschreven.

HOOFDSTUK 3

Vele Nephieten trekken weg naar
het noordelijke land — Zij bouwen
huizen van cement en houden vele
kronieken bij — Tienduizenden
bekeren zich en laten zich dopen
— Het woord Gods voert de men-
sen tot heil — Nephi, de zoon van
Helaman, bekleedt de rechterstoel.
Ongeveer 49–39 v.C.

En nu geschiedde het in het
drieënveertigste jaar van de
regering der rechters dat er
onder het volk van Nephi geen
twist was, uitgezonderd enige
hoogmoed die zich in de kerk
voordeed, hetgeen onder het
volk wat kleine onenigheden
veroorzaakte, maar die kwesties
werden aan het eind van het
drieënveertigste jaar bijgelegd.
2 En er was geen twist onder

het volk in het vierenveertigste
jaar; evenmin was er veel twist
in het vijfenveertigste jaar.

3 En het geschiedde in het
zesenveertigste, ja, dat er veel
twist en vele afscheidingen
waren; t i jdens dewelke er
buitengewoon velen waren die
wegtrokken uit het land Za-
rahemla en naar het anoordelijke
land gingen om het land in
bezit te nemen.

4 En zij reisden buitengewoon

ver weg, totdat zij bij agrote
watervlakten en vele rivieren
kwamen.

5 Ja, en zij verspreidden zich
over alle delen van het land,
over die delen die niet waren
woest gemaakt en ontbost, we-
gens de vele inwoners die het
land voordien in bezit hadden
gehad.

6 En nu was geen enkel deel
van het land woest, behalve wat
het hout betreft; maar wegens
de omvang van de avernietiging
van het volk dat voordien het
land had bewoond, werd het
bwoest genoemd.

7 En omdat er maar weinig
hout op het oppervlak van het
land stond, werden de mensen
die erheen waren getrokken
buitengewoon vaardig in het
werken met cement; daarom
bouwden zij huizen van cement,
waarin zij woonden.

8 En het geschiedde dat zij
talrijk werden en zich verspreid-
den; en zij gingen uit van het
zuidelijke land naar het noor-
delijke land, en zij verspreidden
zich, zodat zij het oppervlak
der gehele aarde begonnen te
bedekken, van de zee in het
zuiden naar de zee in het noor-
den, van de zee in het awesten
naar de zee in het oosten.

9 En de mensen die zich in
het noordelijke land bevonden,
woonden in tenten en in huizen
van cement, en zij lieten elke
boom die aan het oppervlak
van het land ontsproot groeien,
opdat zij mettertijd hout zou-

3 3a Alma 63:4.
4a Mos. 8:8; Mrm. 6:4.

6a Mos. 21:25–27.
b Alma 22:31.

8a Alma 22:27, 32.
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den hebben om hun huizen te
bouwen, ja, hun steden en hun
tempels en hun synagogen
en hun heiligdommen en hun
verschillende gebouwen.
10 En het geschiedde, omdat

hout in het noordelijke land
buitengewoon schaars was, dat
zij daarvan veel averscheepten.
11 En aldus stelden zij de

mensen in het noordelijke land
in staat vele steden te bouwen,
zowel van hout als van cement.

12 En het geschiedde dat er
velen van het avolk van Ammon
waren, die van geboorte Lama-
niet waren, die ook naar dat
land trokken.
13 En nu zijn er door velen van

dit volk, vele kronieken over de
handelingen van dit volk bijge-
houden, die aangaande hen uit-
voerig en zeer omvangrijk zijn.
14 Doch zie, dit werk kan nog

geen honderdste deel bevatten
van de handelingen van dit
volk, ja, het verslag van de La-
manieten en van de Nephieten,
en hun oorlogen en twisten en
onenigheden en hun prediking
en hun profet ieën en hun
scheepvaart en hun scheeps-
bouw, en de bouw van hun
atempels en van hun synago-
gen en hun heiligdommen, en
hun rechtvaardigheid en hun
goddeloosheid en hun moor-
den en hun roof en hun plun-
deringen en allerlei gruwelen
en hoererijen.

15 Maar zie, er zijn vele boeken
en vele verslagen van iedere

soort, en ze zijn hoofdzakelijk
door de Nephieten bijgehouden.

16 En ze zijn van het ene
geslacht op het andere door
de Nephieten adoorgegeven, ja,
totdat zij tot overtreding zijn
vervallen en zijn vermoord en
uitgeplunderd en opgejaagd en
verdreven en gedood en over
het oppervlak der aarde ver-
strooid, en zich met de Lamanie-
ten hebben vermengd totdat zij
bniet meer Nephieten werden
genoemd, en slecht en wild en
woest zijn geworden, ja, zelfs
Lamanieten zijn geworden.

17 En nu keer ik wederom
terug naar mijn verslag; welnu,
hetgeen waarover ik gesproken
heb, is gebeurd nadat er grote
twisten en beroeringen en oorlo-
gen en onenigheden onder het
volk van Nephi waren geweest.

18 Het zesenveertigste jaar van
de regering der rechters kwam
tot een eind;

19 en het geschiedde dat er
nog steeds grote twist in het
land was, ja, in het zevenen-
veertigste, en ook in het acht-
enveertigste jaar.

20 Nochtans bekleedde Hela-
man de rechterstoel met recht-
vaardigheid en billijkheid; ja,
hij was nauwgezet in het on-
derhouden van de inzettingen
en de gerichten en de geboden
Gods; en hij deed voortdurend
wat goed was in de ogen Gods;
en hij wandelde in de wegen
van zijn vader, zodat hij voor-
spoedig was in het land.

10a Alma 63:5–8.
12a Alma 27:21–26.
14a 2 Ne. 5:16;

Jakob 1:17;
3 Ne. 11:1.

16a 1 Ne. 5:16–19;

Alma 37:4.
b Alma 45:12–14.
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21 En het geschiedde dat hij
twee zonen had. Hij gaf de
oudste de naam aNephi, en de
jongste de naam bLehi. En zij
begonnen op te groeien in de
vreze des Heren.

22 En het geschiedde dat de
oorlogen en twisten onder het
volk der Nephieten enigszins
begonnen te verminderen aan
het eind van het achtenveer-
tigste jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi.

23 En het geschiedde in het
negenenveertigste jaar van de
regering der rechters dat er
in het land blijvende vrede
was gesticht, op de geheime
verenigingen na, die de rover
aGadianton in de dichter be-
volkte delen van het land
had opgericht, en die op dat
moment niet bekend waren
bij hen die aan het hoofd van
de regering stonden; daarom
werden zij niet uit het land
weggevaagd.

24 En het geschiedde dat er
in datzelfde jaar buitengewoon
grote voorspoed in de kerk
heerste, zodat er duizenden
waren die zich bij de kerk aan-
sloten en tot bekering werden
gedoopt.

25 En zo groot was de voor-
spoed van de kerk en zo menig-
vuldig waren de zegeningen die
over het volk waren uitgestort,
dat zelfs de hogepriesters en de

leraren bovenmatig verbaasd
waren.

26 En het geschiedde dat het
werk des Heren voorspoedig
was, zodat er vele zielen, ja zelfs
tienduizenden, werden gedoopt
en zich met de kerk Gods
verenigden.

27 Aldus zien wij dat de Heer
barmhartig is jegens allen die
zijn heilige naam in de oprecht-
heid van hun hart aanroepen.

28 Ja, aldus zien wij dat de
apoort des hemels openstaat
voor ballen, ja, voor hen die
geloven in de naam van Jezus
Christus, die de Zoon Gods is.

29 Ja, wij zien dat eenieder
die het wil, het awoord Gods
mag vastgrijpen, dat blevend
en kracht ig is , dat de ge-
slepenheid en de strikken en de
listen van de duivel vaneen zal
scheiden, en de volgeling van
Christus op een enge en csmalle
weg voert, over die eeuwige
dafgrond van ellende heen die
is bereid om de goddelozen te
verzwelgen —

30 en zijn ziel, ja, zijn onster-
felijke ziel, aan de arechterhand
Gods in het koninkrijk van de
hemel brengt om aan te zitten
met Abraham en Isaak en met
Jakob, en met al onze heilige
vaderen, om er nooit meer weg
te gaan.

31 En er was in dat jaar voort-
durend vreugdebetoon in het
land Zarahemla en in alle om-

21a gs Nephi, zoon van
Helaman.

b gs Lehi, Nephitisch
zendeling.

23a Hel. 2:4.

28a 2 Ne. 31:9, 17.
b Hand. 10:28;

Rom. 2:10–11.
29a gs Woord van God.

b Hebr. 4:12;

LV 11:2.
c 2 Ne. 9:41; 33:9.
d 1 Ne. 15:28–30.

30a Matt. 25:33–34.
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liggende streken, ja, in het
gehele land dat de Nephieten
in bezit hadden.
32 En het geschiedde dat er

tijdens de rest van het negen-
enveertigste jaar vrede en
buitengewoon grote vreugde
heerste; ja, en er heerste ook
blijvende vrede en grote vreug-
de in het vijftigste jaar van de
regering der rechters.

33 En in het eenenvijftigste jaar
van de regering der rechters
heerste er ook vrede, behalve
dat de hoogmoed zijn intrede
in de kerk begon te doen —
niet in de kerk van God, maar
in het hart van de mensen die
beweerden tot de kerk van God
te behoren —

34 en zi j hadden zich in
ahoogmoed verheven, zodat zij
zelfs velen van hun broeders
vervolgden. Nu was dat een
groot kwaad, dat ertoe leidde
dat het ootmoedigste deel van
het volk grote vervolgingen te
verduren kreeg en veel ellende
moest doorworstelen.
35 Niet temin a vast ten en

bbaden zij dikwijls, en werden
steeds sterker in hun cootmoed,
en steeds onwrikbaarder in het
geloof in Christus, waardoor
h u n z i e l m e t v r e u g d e e n
vertroosting werd vervuld, ja,
zodat hun hart dgereinigd en
egeheiligd werd, welke heiliging
tot stand kwam door de fover-
gave van hun hart aan God.

36 En het geschiedde dat ook

het tweeënvijftigste jaar in vrede
eindigde, uitgezonderd de bui-
tengewoon grote hoogmoed die
het hart van het volk was bin-
nengedrongen; en dat kwam
door hun buitengewoon grote
arijkdommen en hun voorspoed
in het land; en hij woekerde
van dag tot dag in hen voort.

37 En het geschiedde in het
drieënvijftigste jaar van de
regering der rechters dat Hela-
man stierf en zijn oudste zoon,
Nephi, in zijn plaats begon te
regeren. En het geschiedde dat
hij de rechterstoel in rechtvaar-
digheid en billijkheid bekleed-
de; ja, hij onderhield de geboden
Gods en wandelde in de wegen
van zijn vader.

HOOFDSTUK 4

De Nephitische afgescheidenen
en de Lamanieten bundelen hun
krachten en nemen het land Za-
rahemla in — De nederlagen van
de Nephieten zijn het gevolg van
hun goddeloosheid — De kerk
verkommert en het volk wordt even
zwak als de Lamanieten. Ongeveer
38–30 v.C.

En het geschiedde in het vier-
envijftigste jaar dat er in de
kerk vele onenigheden waren,
en er was ook een atwist onder
het volk, zodat er veel bloed-
vergieten was.

2 En het weerspannige deel
werd gedood en uit het land

34a gs Hoogmoed.
35a gs Vasten.

b gs Gebed.
c gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

d gs Zuiver, zuiverheid.
e gs Heiliging.

f 2 Kron. 30:8;
Mos. 3:19.

36a gs Rijkdom.
4 1a 3 Ne. 11:29.
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verdreven, en zij gingen naar
de koning der Lamanieten.
3 En het geschiedde dat zij

trachtten de Lamanieten tot oor-
log tegen de Nephieten op te
hitsen; doch zie, de Lamanieten
waren buitengewoon bevreesd,
zodat zij niet wilden luisteren
naar de woorden van die afge-
scheidenen.

4 Doch het geschiedde in
het zesenvijftigste jaar van de
regering der rechters dat er
aafgescheidenen waren die van
de Nephieten overliepen naar
de Lamanieten; en tezamen met
die anderen slaagden zij erin
hen tot toorn tegen de Nephie-
ten op te hitsen; en dat gehele
jaar bereidden zij zich voor op
oorlog.
5 En in het zevenenvijftigste

jaar trokken zij tegen de Ne-
phieten ten strijde, en zij vingen
het werk des doods aan; ja, zo-
dat zij in het achtenvijftigste
jaar van de regering der rechters
erin slaagden het land Zarahem-
la in bezit te krijgen; ja, en ook
alle landen, tot zelfs het land
dat bij het land Overvloed lag.

6 En de Nephieten en de legers
van Moronihah werden tot in
het land Overvloed verdreven;

7 en daar wierpen zij verster-
kingen op tegen de Lamanieten,
van de westelijke zee naar het
oosten; en de linie die zij had-
den versterkt en waarlangs zij
hun legers hadden opgesteld
om hun noordelijke land te ver-
dedigen, was voor een Nephiet
een dagreis lang.

8 En aldus hadden die afge-
scheiden Nephieten, met de
hulp van een talrijk leger La-
manieten, al het bezit van de
Nephieten in het zuidelijke land
veroverd. En dit alles vond
plaats in het achtenvijftigste en
negenenvijftigste jaar van de
regering der rechters.

9 En het geschiedde in het
zestigste jaar van de regering
der rechters dat Moronihah er
met zijn legers in slaagde vele
delen van het land te veroveren;
ja, zij heroverden vele steden
die in de handen van de Lama-
nieten waren gevallen.

10 En het geschiedde in het
eenenzestigste jaar van de re-
gering der rechters dat zij erin
slaagden zelfs de helft van al
hun bezittingen te heroveren.

11 Nu zouden dit grote verlies
voor de Nephieten, en de grote
slachting die onder hen was
aangericht, niet hebben plaats-
gevonden, als er geen godde-
loosheid en gruwelen onder
hen hadden bestaan; ja, en die
bestonden ook onder hen die
beweerden tot de kerk van God
te behoren.

12 En wegens de ahoogmoed
van hun hart, wegens hun
buitengewone brijkdommen, ja,
omdat zij de carmen onderdruk-
ten, de hongerigen hun voedsel
onthielden, de naakten hun
klederen onthielden, en hun
ootmoedige broeders op de
wang sloegen, de spot dreven
met hetgeen heilig was, de
geest van profetie en van open-

4a Hel. 5:17.
12a Ob. 1:3–4;

LV 101:42.
b 1 Tim. 6:17;

2 Ne. 9:42.
c LV 42:30–31.
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baring loochenden, moordden,
plunderden, logen, stalen, over-
spel pleegden, zich verhieven
tot hevige twisten en overlie-
pen naar het land Nephi, naar
de Lamanieten —
13 en wegens deze, hun grote

goddeloosheid en hun aroe-
men op hun eigen kracht, wer-
den zij aan hun eigen kracht
overgelaten; daarom waren zij
niet voorspoedig, maar wer-
den zij gekweld en geslagen
en voor de Lamanieten uit ge-
dreven, totdat zij het bezit van
bijna al hun landen hadden
verloren.

14 Doch zie, Moronihah pre-
dikte vele dingen tot het volk
wegens hun ongerechtigheid;
en ook aNephi en Lehi, die
de zonen van Helaman waren,
predikten vele dingen tot het
volk, ja, en profeteerden vele
dingen tot hen over hun onge-
rechtigheden en wat hun zou
overkomen indien zij zich niet
van hun zonden bekeerden.
15 En het geschiedde dat zij

zich bekeerden, en naarmate zij
zich bekeerden, begonnen zij
voorspoedig te zijn.

16 Want toen Moronihah zag
dat zij zich bekeerden, waagde
hij het hen van de ene plaats
naar de andere en van de ene
stad naar de andere aan te
voeren, totdat zij de helft van
hun bezit en de helft van al hun
landen heroverd hadden.

17 En aldus eindigde het een-
enzestigste jaar van de regering
der rechters.

18 En het geschiedde in het
tweeënzestigste jaar van de re-
gering der rechters dat Moroni-
hah geen bezittingen meer op
de Lamanieten kon heroveren.

19 Daarom lieten zij hun plan
varen om de rest van hun lan-
den te heroveren, aangezien
de Lamanieten zo talrijk waren
dat het voor de Nephieten
onmogelijk werd meer macht
over hen te verkrijgen; daarom
gebruikte Moronihah al zijn
legers voor het behouden van
die delen die hij heroverd had.

20 En het geschiedde dat de
Nephieten, wegens het grote
aantal Lamanieten, zeer be-
vreesd waren dat zij zouden
worden overweldigd en ver-
trapt en gedood en vernietigd.

21 Ja, zij begonnen zich de
profetieën van Alma te herin-
neren, en ook de woorden van
Mosiah; en zij zagen dat zij een
halsstarrig volk waren geweest,
en dat zij de geboden Gods als
niets hadden geacht;

22 en dat zij de awetten van
Mosiah, ofwel hetgeen de Heer
hem had geboden aan het volk
te geven, hadden veranderd en
met voeten getreden; en zij
zagen dat hun wetten waren
ontaard, en dat zij een godde-
loos volk waren geworden,
zodat zij even goddeloos waren
als de Lamanieten.

23 En wegens hun ongerechtig-
heid begon de kerk te averkom-
meren; en allengs geloofden zij
niet meer in de geest van profe-
tie en de geest van openbaring;

13a gs Hoogmoed.
14a Hel. 3:21.

22a Alma 1:1.
23a gs Afval.
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en de oordelen Gods staarden
hen in het gelaat.
24 En zij zagen dat zij azwak

waren geworden, evenals hun
broeders, de Lamanieten, en dat
de bGeest des Heren hen niet
meer bewaarde; ja, Hij had
Zich aan hen onttrokken, want
de Geest des Heren woont niet
in conheilige tempels —
25 daarom hield de Heer op

hen door zijn wonderbare en
weergaloze macht te bewaren,
want zij waren vervallen tot
een staat van aongeloof en
vreselijke goddeloosheid; en zij
zagen dat de Lamanieten veel
talrijker waren dan zij, en dat
zij onvermijdelijk moesten om-
komen, tenzij zij de Heer, hun
God, baanhingen.

26 Want zie, zij zagen dat de
kracht van de Lamanieten even
groot was als hun kracht, ja,
man voor man. En aldus waren
zij tot die grote overtreding
vervallen; ja, aldus waren zij,
ten gevolge van hun overtre-
ding, in de loop van aniet vele
jaren zwak geworden.

HOOFDSTUK 5

Nephi en Lehi wijden zich aan de
prediking — Hun naam nodigt
hen ertoe uit hun leven te leiden
naar het voorbeeld van hun voor-
vaderen — Christus verlost hen
die zich bekeren — Nephi en Lehi
maken vele bekeerlingen en worden
gevangengezet en door vuur om-

ringd — Een wolk van duisternis
overschaduwt driehonderd mensen
— De aarde beeft en een stem ge-
biedt de mensen zich te bekeren —
Nephi en Lehi spreken met engelen
en de menigte wordt door vuur
omringd. Ongeveer 30 v.C.

En het geschiedde in datzelfde
jaar, zie, dat aNephi de rechter-
stoel overdroeg aan een man
wiens naam Cezoram was.

2 Want daar hun wetten en
hun regeringen door de astem
van het volk tot stand kwamen,
en zij die het kwade bverkozen
talri jker waren dan zij die
het goede verkozen, werden zij
rijp voor vernietiging, want
hun wetten waren verdorven
geworden.

3 Ja, en dat was niet alles; zij
waren een halsstarrig volk,
zodat zij door wet noch recht
geregeerd konden worden, be-
halve tot hun vernietiging.

4 En het geschiedde dat Nephi
wegens hun ongerechtigheid
vermoeid was geworden; en hij
adeed afstand van de rechter-
stoel, en nam het op zich voor
de rest van zijn dagen het woord
Gods te prediken; en zo ook
zijn broeder Lehi voor de rest
van zijn dagen;

5 want zij herinnerden zich de
woorden die hun vader Hela-
man tot hen had gesproken. En
dit zijn de woorden die hij
heeft gesproken:

6 Zie, mijn zonen, ik verlang
dat gij eraan denkt de geboden

24a Mos. 1:13.
b gs Heilige Geest.
c Mos. 2:37;

Alma 7:21; 34:36.

25a gs Ongeloof.
b Jakob 6:5.

26a Alma 46:8;
Hel. 12:3–4.

5 1a Hel. 3:37.
2a Mos. 29:25–27.

b Alma 10:19.
4a Alma 4:15–20.
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Gods te onderhouden; en ik wil
dat gij het volk deze woorden
verkondigt. Zie, ik heb u de
namen gegeven van onze eerste
aouders die uit het land Jeruza-
lem zijn gekomen; en dat heb ik
gedaan, opdat gij, wanneer gij
aan uw naam denkt, aan hen
zult denken; en wanneer gij
aan hen denkt, aan hun werken
zult denken; en wanneer gij aan
hun werken denkt, zult weten,
door hetgeen er is gezegd, en
ook geschreven, dat zij bgoed
waren.
7 Welnu, mijn zonen, ik wil

dat gij datgene doet wat goed
is, zodat er over u zal worden
gesproken, en ook geschreven,
zoals er over hen is gesproken
en geschreven.
8 En nu mijn zonen, zie, er is

nog iets dat ik van u verlang,
en wel dat gij die dingen niet
zult doen om te kunnen roemen,
maar dat gij die dingen zult
doen om voor uzelf een aschat
in de hemel te verzamelen, ja,
die eeuwig is en niet verwelkt;
ja, opdat gij die bkostbare gave
van het eeuwige leven zult
hebben die, naar wij reden
hebben te veronderstellen, onze
vaderen is geschonken.

9 O mijn zonen, denkt, denkt
toch aan de a woorden die
koning Benjamin tot zijn volk
heeft gesproken; ja, bedenkt
dat er geen andere weg of

ander middel is waardoor de
mens kan worden gered, dan
alleen door het bzoenbloed van
Jezus Christus, die komen zal;
ja, bedenkt dat Hij komt om de
cwereld te dverlossen.

10 En denkt ook aan de awoor-
den die Amulek tot Zeëzrom
heeft gesproken in de stad
Ammonihah; want hij zeide tot
hem dat de Heer stellig zou ko-
men om zijn volk te verlossen,
maar dat Hij niet zou komen
om hen in hun zonden te ver-
lossen, maar om hen van hun
zonden te verlossen.

11 En Hem is macht gegeven
door de Vader om hen van hun
zonden te verlossen op grond
van bekering; daarom heeft Hij
zijn engelen agezonden om de
boodschap te verkondigen van
de voorwaarden van bekering,
die voert tot de macht van de
Verlosser, tot redding van hun
ziel.

12 En nu, mijn zonen, bedenkt,
bedenkt, het is op de arots van
onze Verlosser, die Christus is,
de Zoon Gods, dat gij uw bfun-
dament moet bouwen; zodat,
wanneer de duivel zijn krachti-
ge winden zendt, ja, zijn pijlen
in de wervelwind, ja, wanneer al
zijn hagel en zijn hevige cstorm
u zullen striemen, die geen
macht over u zullen hebben om
u neer te sleuren in de afgrond
van ellende en eindeloos wee,

6a 1 Ne. 1:1, 5.
b 2 Ne. 33.

8a 3 Ne. 13:19–21.
b LV 14:7.

9a Mos. 2:9.
b Mos. 3:17–18.

gs Verzoenen,

verzoening.
c gs Wereld—Zij die

de geboden niet
onderhouden.

d gs Verlossen,
verlossing, verlost.

10a Alma 11:34.

11a Alma 13:24–25.
12a Matt. 7:24–27;

LV 6:34; Moz. 7:53.
gs Hoeksteen; Rots.

b Jes. 28:16;
Jakob 4:16.

c 3 Ne. 14:25, 27.
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wegens de rots waarop gij
zijt gebouwd, die een vast
fundament is; en als de mensen
op dat fundament bouwen,
kunnen zij niet vallen.
13 En het geschiedde dat dit

de woorden waren die Helaman
zijn zonen aleerde; ja, hij leerde
hun vele dingen die niet opge-
schreven staan, en ook vele din-
gen die wél opgeschreven staan.

14 En zij dachten aan zijn
woorden; en zij onderhielden
de geboden Gods en gingen
daarom uit om het woord Gods
onder het gehele volk van
Nephi te leren, te beginnen bij
de stad Overvloed;

15 en vandaar naar de stad
Gid; en van de stad Gid naar de
stad Mulek;

16 ja, van de ene stad naar de
andere, totdat zij zich hadden
begeven onder het gehele volk
van Nephi dat zich in het zui-
delijke land bevond; en vandaar
naar het land Zarahemla, onder
de Lamanieten.

17 En het geschiedde dat zij
met grote kracht predikten, zo-
dat zij velen van die aafgeschei-
denen, die van de Nephieten
waren overgelopen, beschaam-
den, zodat die naar voren traden
en hun zonden beleden en zich
tot bekering lieten dopen, en
onmiddellijk naar de Nephieten
terugkeerden om te trachten het
onrecht dat zij hadden bedreven
bij hen te herstellen.
18 En het geschiedde dat

Nephi en Lehi met een dermate
grote kracht en een dermate
groot gezag tot de Lamanieten
predikten, want hun werd
kracht en gezag gegeven om te
kunnen aspreken, en ook wat
zij moesten spreken, werd hun
gegeven —

19 daarom spraken zij tot
grote verbazing van de Lama-
nieten, en zij werden aovertuigd,
zodat er achtduizend van de
Lamanieten die zich in het land
Zarahemla en omstreken bevon-
den, tot bekering werden ge-
doopt en werden overtuigd van
de goddeloosheid van de over-
leveringen van hun vaderen.

20 En het geschiedde dat
Nephi en Lehi vandaar voort-
gingen naar het land Nephi.

21 En het geschiedde dat zij
door een leger Lamanieten
werden gegrepen en in de age-
vangenis geworpen; ja, dezelf-
de gevangenis waarin Ammon
en zijn broeders door de dienst-
knechten van Limhi waren
geworpen.

22 En nadat zij vele dagen
zonder voedsel in de gevange-
nis hadden gezeten, zie, bega-
ven zij zich in de gevangenis
om hen te grijpen en te doden.

23 En het geschiedde dat
Nephi en Lehi als het ware
door avuur omringd waren,
zodat zij hun handen niet aan
hen durfden te slaan uit vrees
te verbranden. Maar Nephi en
Lehi verbrandden niet; en zij

13a Mos. 1:4.
17a Hel. 4:4.
18a LV 100:5–8.

gs Profeteren,

profetie.
19a gs Bekeren (zich),

bekering;
Zendingswerk.

21a Mos. 7:6–7; 21:23.
23a Ex. 3:2.
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stonden als het ware te midden
van vuur en verbrandden niet.
24 En toen zij zagen dat zij

door een avuurkolom waren
omringd en dat die hen niet ver-
brandde, vatte hun hart moed.

25 Want zi j zagen dat de
Lamanieten niet de hand aan
hen durfden te slaan, noch
dicht bij hen durfden te komen,
maar daar stonden alsof zij van
verbazing met stomheid waren
geslagen.

26 En het geschiedde dat
Nephi en Lehi naar voren traden
en hen begonnen toe te spreken,
zeggende: Vreest niet, want
zie, het is God die u dit wonder
heeft getoond, waarmee u is
getoond dat gij niet de hand
aan ons kunt slaan om ons
te doden.

27 En zie, toen zij die woorden
hadden gezegd, beefde de aarde
hevig, en de muren van de ge-
vangenis wankelden alsof zij op
het punt stonden in te storten;
doch zie, zij vielen niet om. En
zie, zij die zich in de gevangenis
bevonden, waren Lamanieten
en Nephieten die zich hadden
afgescheiden.

28 En het geschiedde dat zij
door een wolk van aduister-
nis overschaduwd werden; en
een ontzagwekkende, plechtige
angst beving hen.

29 En het geschiedde dat er een
astem als het ware van boven
de wolk van duisternis kwam,
zeggende: Bekeert u, bekeert u
en tracht niet meer mijn dienst-
knechten te vernietigen, die Ik

u gezonden heb om goede
tijdingen te verkondigen.

30 En het geschiedde, toen
zij die stem hoorden, dat zij
inzagen dat het geen stem des
donders was, en evenmin een
stem van daverend rumoer,
maar zie, het was een azachte
stem van een volmaakte mild-
heid, als een fluistering, en
toch drong zij door tot in het
diepste der ziel —

31 en zie, niettegenstaande de
mildheid van de stem beefde de
aarde hevig en wankelden de
muren van de gevangenis op-
nieuw alsof ze op het punt ston-
den in te storten; en zie, de wolk
van duisternis die hen over-
schaduwde, verdween niet —

32 en zie, wederom kwam
de stem, zeggende: Bekeert u,
bekeert u, want het koninkrijk
van de hemel is nabij; en tracht
niet meer mijn dienstknechten te
vernietigen. En het geschiedde
dat de aarde wederom beefde,
en de muren wankelden.

33 En ook nog een derde maal
kwam de stem en sprak won-
derbare woorden tot hen, die
niet door de mens uit te druk-
ken zijn; en wederom wankel-
den de muren, en de aarde
beefde alsof ze op het punt
stond uiteen te splijten.

34 En het geschiedde dat de
Lamanieten niet konden vluch-
ten, wegens de wolk van duis-
ternis die hen overschaduwde;
ja, en zij konden zich ook niet
verroeren wegens de vrees die
hen had bevangen.

24a Ex. 14:24; 1 Ne. 1:6;
LV 29:12;

GJS 1:16.
28a Ex. 14:20.

29a 3 Ne. 11:3–14.
30a 1 Kon. 19:12; LV 85:6.
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35 Nu was er één onder hen
die van geboorte Nephiet was,
die eens tot de kerk van God
had behoord, maar zich van
hen had afgescheiden.

36 En het geschiedde dat hij
zich omkeerde, en zie, door de
wolk van duisternis heen zag
hij het gelaat van Nephi en dat
van Lehi; en zie, het astraalde
in hoge mate, zoals het gelaat
van een engel. En hij zag dat zij
hun ogen ten hemel hieven; en
hun houding was alsof zij spra-
ken met, of hun stem verhieven
tot, een of ander wezen dat zij
zagen.

37 En het geschiedde dat die
man de menigte toeriep zich
om te draaien en te kijken. En
zie, er werd hun kracht gege-
ven om zich om te draaien en te
kijken; en zij zagen het gelaat
van Nephi en van Lehi.

38 En zij zeiden tot de man:
Zie, wat betekenen al die din-
gen, en wie is het met wie die
mannen spreken?

39 Nu was de naam van die
man Aminadab. En Aminadab
zeide tot hen: Zij spreken met
de engelen Gods.

40 En het geschiedde dat de
Lamanieten tot hem zeiden:
aWat moeten wij doen, opdat
die wolk van duisternis wordt
verwijderd en ons niet meer
overschaduwt?
41 En Aminadab zeide tot hen:

Gij moet u abekeren, en de stem

aanroepen totdat gij bgeloof
hebt in Christus, die u door
Alma en Amulek en Zeëzrom is
verkondigd; en wanneer gij dat
doet, zal de wolk van duisternis
worden verwijderd en u niet
langer overschaduwen.

42 En het geschiedde dat zij
allen begonnen de stem aan te
roepen van Hem die de aarde
had doen beven; ja, zij riepen
totdat de wolk van duisternis
was verdwenen.

43 En het geschiedde, toen zij
om zich heen keken en zagen
dat de wolk van duisternis was
verdwenen en hen niet langer
overschaduwde, zie, toen zagen
zij dat zij door een vuurkolom
aomringd waren, ja, iedere ziel.
44 En Nephi en Lehi bevonden

zich te midden van hen; ja, zij
waren omringd; ja, zij bevon-
den zich als het ware middenin
een vlammend vuur, maar toch
deerde het hun niet, noch kreeg
het vat op de muren van de ge-
vangenis; en zij waren vervuld
met die avreugde die onuitspre-
kelijk en vol welbehagen is.

45 En zie, de aHeilige Geest
Gods daalde uit de hemel neer
en doordrong hun hart, en zij
werden als het ware met vuur
vervuld, en zij konden won-
derbare woorden bspreken.
46 En het geschiedde dat er

een stem tot hen kwam, ja, een
aangename stem, als een fluis-
tering, zeggende:

36a Ex. 34:29–35;
Hand. 6:15.

40a Hand. 2:37–39.
41a gs Bekeren (zich),

bekering.
b gs Geloof, geloven.

43a 3 Ne. 17:24; 19:14.
44a gs Vreugde.

45a 3 Ne. 9:20;
Ether 12:14.

b gs Gaven van de
Geest.
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47 aVrede, vrede zij u wegens
uw geloof in mijn Welgeliefde,
die was sedert de grondlegging
der wereld.

48 En nu, toen zij dat hoorden,
keken zij omhoog om te zien
waar de stem vandaan kwam;
en zie, zij zagen de ahemelen
geopend; en engelen daalden uit
de hemel neer en dienden hen.

49 En er waren ongeveer drie-
honderd zielen die die dingen
zagen en hoorden; en hun werd
gezegd uit te gaan en zich niet te
verwonderen, noch te twijfelen.

50 En het geschiedde dat zij
uitgingen en het volk leerden en
in al de omstreken alle dingen
verkondigden die zij hadden
gehoord en gezien, zodat het
merendeel der Lamanieten daar-
van overtuigd raakte wegens
de grootheid van de bewijzen
die zij hadden ontvangen.

51 En zovelen als er aovertuigd
werden, legden hun oorlogs-
wapens af, en tevens hun haat
en de overlevering van hun
vaderen.
52 En het geschiedde dat zij

de landen die zij in hun bezit
hadden aan de Nephieten af-
stonden.

HOOFDSTUK 6

De rechtvaardige Lamanieten pre-
diken tot de goddeloze Nephieten
— Beide volken zijn voorspoedig
in een periode van vrede en over-
vloed — Lucifer, de aanstichter

van zonde, hitst het hart van de
goddelozen en van de rovers van
Gadianton op en zet hen aan tot
moord en andere goddeloosheden
— De rovers maken zich meester
van de Nephitische regering. On-
geveer 29–23 v.C.

En het geschiedde dat al die
dingen hadden plaatsgevonden
toen het tweeënzestigste jaar
van de regering der rechters was
geëindigd, en het merendeel der
Lamanieten een zo rechtvaar-
dig volk was geworden, dat
hun arechtvaardigheid die van
de Nephieten overtrof, dankzij
hun onwrikbaarheid en hun
standvastigheid in het geloof.

2 Want zie, vele Nephieten
waren zo averstokt en onboet-
vaardig en uitermate goddeloos
geworden, dat zij het woord
Gods en alle prediking en pro-
fetering die onder hen kwamen,
verwierpen.

3 Niettemin was het volk der
kerk zeer verheugd over de be-
kering der Lamanieten, ja, over
de kerk van God die onder hen
gevestigd was. En zij agingen
met elkaar om, en zij verblijd-
den zich tezamen en hadden
grote vreugde.

4 En het geschiedde dat vele
Lamanieten naar het land
Zarahemla trokken en het volk
der Nephieten de toedracht van
hun abekering bekendmaakten,
en hen aanspoorden tot geloof
en bekering.

5 Ja, en velen predikten met

47a gs Vrede.
48a 1 Ne. 1:8.
51a Alma 31:5.

6 1a Hel. 13:1.
2a Rom. 1:28–32.
3a gs Begeleiding.

4a gs Bekeren (zich),
bekering.
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buitengewoon grote kracht en
buitengewoon groot gezag, zo-
dat velen van hen tot de diep-
ste ootmoed werden gebracht,
om ootmoedige volgelingen te
worden van God en het Lam.
6 En het geschiedde dat vele

Lamanieten naar het noordelijke
land gingen; en ook Nephi en
Lehi gingen naar het anoor-
delijke land om tot het volk te
prediken. En aldus eindigde
het drieënzestigste jaar.

7 En zie, er was vrede in het
gehele land, zodat de Nephieten
zich naar hun believen naar elk
deel van het land begaven, het-
zij onder de Nephieten, hetzij
onder de Lamanieten.

8 En het geschiedde dat ook
de Lamanieten zich naar hun
believen overal heen begaven,
hetzij onder de Lamanieten,
hetzij onder de Nephieten; en
aldus gingen zij vrijelijk met
elkaar om, om te kopen en te
verkopen en om gewin te ver-
krijgen, naar hun verlangen.
9 E n h e t g e s c h i e d d e d a t

zij buitengewoon rijk werden,
zowel de Lamanieten als de
Nephieten; en zij hadden een
buitengewone overvloed aan
goud en zilver en allerlei kost-
bare metalen, zowel in het
zuidelijke land als in het noor-
delijke land.

10 Nu heette het zuidelijke
land Lehi en het noordelijke
land aMulek, naar de zoon van
Sedekia; want de Heer bracht
Mulek in het noordelijke land
en Lehi in het zuidelijke land.

11 En zie, er was allerlei goud
in deze beide landen, en zilver
en kostbare ertsen van iedere
soort; en er waren ook bekwame
werklieden, die allerlei soorten
ertsen verwerkten en zuiver-
den; en aldus werden zij rijk.

12 Zij verbouwden graan in
overvloed, zowel in het noorden
als in het zuiden; en zij waren
buitengewoon voorspoedig, zo-
wel in het noorden als in het
zuiden. En zij werden talrijk en
buitengewoon sterk in het land.
En zij teelden veel kleinvee en
runderen, ja, veel mestvee.

13 Zie, hun vrouwen zwoeg-
den en sponnen en vervaardig-
den allerlei stoffen, getweernd
fijn linnen en stof van iedere
soort, om hun naaktheid te
bedekken. En aldus ging het
vierenzestigste jaar in vrede
voorbij.

14 En in het vijfenzestigste
jaar hadden zij ook grote vreug-
de en vrede, ja, veel prediking
en vele profetieën aangaande
hetgeen zou komen. En aldus
ging het vijfenzestigste jaar
voorbij.

15 En zie, het geschiedde in het
zesenzestigste jaar van de rege-
ring der rechters dat aCezoram
door een onbekende hand werd
vermoord terwijl hij op de rech-
terstoel zat. En het geschiedde
in datzelfde jaar dat zijn zoon,
die door het volk in zijn plaats
was aangesteld, eveneens werd
vermoord. En aldus eindigde
het zesenzestigste jaar.

16 En in het begin van het

6a Alma 63:4–9;
Hel. 3:11–12.

10a Mos. 25:2–4;
Hel. 8:21.

15a Hel. 5:1.
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zevenenzestigste jaar begon het
volk wederom buitengewoon
goddeloos te worden.
17 Want zie, de Heer had hen

zo lang met de rijkdommen
van de wereld gezegend, dat
zij niet tot toorn, tot oorlogen,
noch tot bloedvergieten waren
opgehitst; daarom begonnen zij
hun hart op hun rijkdommen
te zetten; ja, zij begonnen naar
gewin te streven, opdat de een
zich boven de ander zou kunnen
verheffen; daarom begonnen zij
om gewin ageheime moorden
te plegen en te roven en te
plunderen.

18 En nu zie, die moordenaars
en plunderaars vormden een
bende, die door Kishkumen en
aGadianton was opgericht. En
nu geschiedde het dat velen tot
Gadiantons bende behoorden,
zelfs onder de Nephieten. Doch
zie, zij waren talrijker onder
het goddelooste deel van de
Lamanieten. En zij werden
Gadiantons rovers en moorde-
naars genoemd.
19 En zij waren het die de

opperrechter Cezoram en zijn
zoon op de rechterstoel hadden
vermoord; en zie, zij werden
niet gevonden.

20 En nu geschiedde het, toen
de Lamanieten ontdekten dat er
rovers onder hen waren, dat zij
buitengewoon bedroefd waren;
en zij wendden alle middelen
aan die in hun vermogen lagen
om hen van het oppervlak der
aarde weg te vagen.

21 Doch zie, Satan hitste het
hart van het merendeel der
Nephieten op, zodat zij zich met
die benden rovers verenigden
en zich onder hun verbonden
en hun eden stelden, om elkaar
te beschermen en te bewaren,
in welke moeilijke omstandig-
heden zij ook geplaatst zouden
worden, zodat zij niet zouden
hoeven te lijden wegens hun
moorden en hun plunderingen
en hun diefstallen.

22 En het geschiedde dat zij
hun tekens hadden, ja, hun
ageheime tekens en hun gehei-
me woorden; en wel om een
broeder die het verbond had
aangegaan te kunnen onder-
scheiden, opdat — welk kwaad
ook zijn broeder mocht doen
— hem door zijn broeder geen
leed zou worden aangedaan,
noch door hen die behoorden
tot zijn bende en die dat ver-
bond hadden gesloten.

23 En aldus konden zij moor-
den en plunderen en stelen en
hoererijen bedrijven en allerlei
goddeloosheid begaan, tegen de
wetten van hun land en ook de
wetten van hun God.

24 En wie ook van degenen
die tot hun bende behoorden,
de wereld hun agoddeloosheid
en hun gruwelen zou verraden,
zou worden berecht, niet vol-
gens de wetten van hun land,
maar volgens de wetten van
hun goddeloosheid die door
Gadianton en Kishkumen wa-
ren gegeven.

17a 3 Ne. 9:9.
18a Hel. 2:4, 12–13.
22a gs Geheime

verenigingen.
24a gs Goddeloos,

goddeloosheid,

goddelozen.
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25 Nu zie, dit zijn de geheime
aeden en verbonden die, volgens
het gebod van Alma aan zijn
zoon, de wereld niet bekend
mochten worden, opdat zij
geen middel zouden zijn om
het volk neer te halen tot hun
vernietiging.
26 Nu zie, die ageheime eden

en verbonden waren niet tot
Gadianton gekomen uit de kro-
nieken die aan Helaman waren
overgedragen; maar zie, zij
waren Gadianton in het hart
gegeven door bdatzelfde wezen
dat onze eerste ouders ertoe
verlokte om van de verboden
vrucht te nemen —

27 ja, datzelfde wezen dat met
aKaïn samenspande, dat als hij
zijn broeder Abel vermoordde,
het de wereld niet bekend zou
zijn. En sindsdien heeft hij
met Kaïn en diens volgelingen
samengespannen.
28 En het is ook datzelfde

wezen dat het volk in het hart
gaf een zo hoge toren te abou-
wen, dat zij de hemel zouden
kunnen bereiken. En het was
datzelfde wezen dat de mensen
die vanaf die toren in dit land
kwamen, misleidde; dat de
werken van duisternis en van
gruwelen over het gehele opper-
vlak van het land verspreidde,
totdat hij het volk neerhaalde
tot balgehele vernietiging en tot
een eeuwige hel.
29 Ja, het is datzelfde wezen

dat het aGadianton in het hart
gaf het werk van duisternis en
van geheime moord te blijven
voortzetten; en hij heeft het
vanaf het begin van de mens
tot op heden onthuld.

30 En zie, hij is de aaanstichter
van alle zonde. En zie, hij zet
zijn werken van duisternis en
van geheime moord voort, en
geeft hun komplotten en hun
eden en hun verbonden, en
hun plannen van vreselijke
goddeloosheid van geslacht op
geslacht door, naarmate hij vat
kan krijgen op het hart der
mensenkinderen.

31 En nu zie, hij had veel
vat gekregen op het hart der
Nephieten; ja, zodat zij buiten-
gewoon goddeloos waren ge-
worden; ja, het merendeel van
hen had het pad der gerechtig-
heid verlaten en atrad de gebo-
den Gods onder de voeten en
keerde zich naar hun eigen weg
en richtten van hun goud en
hun zilver afgodsbeelden voor
zich op.

32 En het geschiedde dat al
deze ongerechtigheden hun
abinnen enkele jaren overkwa-
men, zodat het merendeel ervan
hun was overkomen in het
zevenenzestigste jaar van de
regering der rechters over het
volk van Nephi.

33 En ook in het achtenzestig-
ste jaar namen zij in hun onge-
rechtigheden toe, tot grote

25a Alma 37:27–32.
26a Moz. 5:29, 49–52.

b 3 Ne. 6:28;
Moz. 4:6–12.

27a Moz. 5:18–33.

28a Gen. 11:1–4;
Ether 1:3.

b Ether 8:9, 15–25.
29a Hel. 2:4–13.
30a Alma 5:39–42;

Mro. 7:12, 17;
Moz. 4:4.

31a 1 Ne. 19:7.
32a Alma 46:8.
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droefenis en groot geweeklaag
van de rechtvaardigen.
34 En aldus zien wij dat de

Nephieten in ongeloof begon-
nen te verkommeren, en toe
te nemen in goddeloosheid en
gruwelen, terwijl de Lamanie-
ten buitengewoon begonnen
toe te nemen in de kennis van
hun God; ja, zi j begonnen
zijn inzettingen en geboden te
onderhouden, en in waarheid
en oprechtheid voor Hem te
wandelen.

35 En aldus zien wij dat de
Geest des Heren Zich aan de
Nephieten begon te aonttrek-
ken wegens de goddeloosheid
en verstoktheid van hun hart.

36 En aldus zien wij dat de
Heer zijn Geest op de Lamanie-
ten begon uit te storten wegens
hun meegaandheid en gewil-
ligheid om in zijn woorden te
geloven.

37 En het geschiedde dat de
Lamanieten jacht maakten op de
bende rovers van Gadianton;
en zij predikten het woord Gods
onder het goddelooste deel van
hen, zodat die bende rovers
onder de Lamanieten volkomen
vernietigd werd.

38 En het geschiedde aan de
andere zijde dat de Nephieten
hen versterkten en steunden, te
beginnen met het goddelooste
deel van hen, totdat zij zich over
het gehele land van de Nephie-
ten hadden verbreid, en het
merendeel der rechtvaardigen
hadden verleid, totdat zij ertoe
waren gekomen in hun werken

te geloven en te delen in hun
buit, en met hen mee te doen
aan hun geheime moorden en
samenzweringen.

39 En aldus verkregen zij
alleenheerschappij in de rege-
ring, zodat zij de aarmen en
de zachtmoedigen en de oot-
moedige volgelingen van God
onder de voeten traden en
sloegen en verscheurden en de
rug toekeerden.

40 En aldus zien wij dat zij
in een vreselijke toestand ver-
keerden en arijp werden voor
eeuwigdurende vernietiging.

41 En het geschiedde dat aldus
het achtenzestigste jaar van de
regering der rechters over het
volk van Nephi eindigde.

De profetie van Nephi, de
zoon van Helaman — God
dreigt het volk van Nephi dat
Hij hen in zijn toorn zal bezoe-
ken, tot hun volledige vernieti-
ging, tenzij zij zich van hun
goddeloosheid bekeren. God
slaat het volk van Nephi met
pestilentie; zij bekeren zich en
wenden zich tot Hem. Samuël,
een Lamaniet, profeteert tot de
Nephieten.

Dit beslaat de hoofdstukken
7 tot en met 16.

HOOFDSTUK 7

Nephi wordt in het noorden
verworpen en keert terug naar
Zarahemla — Hij bidt op de toren

35a Mos. 2:36; LV 121:37.
39a Ps. 109:16;

Alma 5:54–56;
LV 56:16.

40a Hel. 5:2; 11:37;
LV 18:6.



489 Helaman 7:1–10

in zijn tuin, waarna hij het volk
oproept zich te bekeren, daar het
anders zal omkomen. Ongeveer
23–21 v.C.

Zie, nu geschiedde het in het
negenenzestigste jaar van de
regering der rechters over het
volk der Nephieten, dat Nephi,
de zoon van Helaman, vanuit
het noordelijke land aterugkeer-
de naar het land Zarahemla.

2 Want hij was uitgegaan
onder het volk dat zich in het
noordelijke land bevond, en
had hun het woord Gods ge-
predikt en hun vele dingen
geprofeteerd;

3 en zij verwierpen al zijn
woorden, zodat hij niet onder
hen kon blijven, maar wederom
terugkeerde naar zijn geboor-
teland.

4 En toen hij het volk in een
toestand van dermate vreselijke
goddeloosheid zag, en dat die
rovers van Gadianton de rech-
terstoelen bekleedden — want
zij hadden zich de macht en het
gezag in het land toegeëigend;
zij schoven de geboden Gods
terzijde, en waren niet in de
minste mate oprecht voor zijn
aangezicht; zij lieten de men-
senkinderen geen recht weder-
varen;

5 zij veroordeelden de recht-
vaardigen wegens hun recht-
vaardigheid ; z i j l i e ten de
schuldigen en de goddelozen
ongestraft wegens hun geld; en
bovendien werden zij in hun
ambten aan het hoofd van de

regering gehandhaafd om te
heersen en naar hun wil te han-
delen, zodat zij gewin en de eer
van de awereld konden verkrij-
gen, en bovendien, zodat zij
gemakkelijker overspel konden
plegen, en stelen en doden en
naar eigen wil handelen —

6 welnu, die grote ongerechtig-
heid was in de loop van slechts
enkele jaren over de Nephieten
gekomen; en toen Nephi dat
zag, was zijn hart in zijn binnen-
ste opgezwollen van droefheid;
en in zijn zielensmart riep hij uit:

7 O, had ik mijn dagen maar
kunnen doorbrengen in de
dagen dat mijn vader Nephi
pas uit het land Jeruzalem was
gekomen, zodat ik mij met hem
had kunnen verheugen in het
beloofde land; toen was zijn
volk gezeggelijk, onwrikbaar in
het onderhouden van de gebo-
den Gods, en traag om zich tot
het bedrijven van ongerechtig-
heid te laten verleiden; en zij
waren snel om te luisteren naar
de woorden des Heren —

8 ja, als ik in die dagen had
kunnen leven, dan had mijn ziel
vreugde gevonden in de ge-
rechtigheid van mijn broeders.

9 Doch zie, mij zijn deze dagen
toegewezen; en mijn ziel zal
zijn vervuld met droefenis we-
gens de goddeloosheid van mijn
broeders.

10 En zie, nu geschiedde het
dat dit plaatsvond op een toren,
die in de tuin van Nephi stond,
die lag aan de weg die voerde
naar de grote markt, die zich

7 1a Hel. 6:6. 5a Matt. 13:22; 16:26.
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in de stad Zarahemla bevond;
welnu, Nephi had zich neerge-
bogen op de toren die in zijn
tuin stond, welke toren tevens
dicht bij de tuinpoort stond
waar de weg langs liep.
11 En het geschiedde dat er

enige mannen voorbijkwamen
en Nephi zagen terwijl hij zijn
ziel bovenop de toren voor God
uitstortte; en zij snelden heen
en vertelden het volk wat zij
hadden gezien; en het volk
kwam in menigten bijeen om de
oorzaak te vernemen van een
zo groot getreur over de god-
deloosheid van het volk.

12 En nu, toen Nephi opstond,
zag hij de menigten mensen die
tezamen waren gekomen.

13 En het geschiedde dat hij
zijn mond opendeed en tot hen
zeide: Zie, awaarom zijt gij
tezamen gekomen? Opdat ik u
over uw ongerechtigheden zal
vertellen?
14 Ja, omdat ik mijn toren heb

beklommen om mijn ziel voor
mijn God uit te storten wegens
de buitengewone droefenis van
mijn hart, hetgeen wegens uw
ongerechtigheden is!

15 En wegens mijn getreur en
geweeklaag zijt gij tezamen ge-
komen en verwondert gij u; ja,
en gij hebt goede redenen om u
te verwonderen; ja, gij behoort
u te verwonderen, omdat gij
zijt gezwicht, zodat de duivel
zoveel vat op uw hart heeft.

16 Ja, hoe hebt gij kunnen
zwichten voor de verlokking
van hem die tracht uw ziel neer
te werpen in eeuwigdurende
ellende en eindeloos wee?

17 O, bekeert u, bekeert u!
a Waarom wilt gi j sterven?
Wendt u, wendt u tot de Heer,
uw God. Waarom heeft Hij u
verlaten?

18 Het komt doordat gij uw
hart hebt verstokt; ja, gij wilt
niet luisteren naar de stem van
de agoede herder; ja, gij hebt
Hem tot toorn jegens u bgeprik-
keld.

19 En zie, in plaats van u te
avergaderen, zie, zal Hij u, tenzij
gij u bekeert, verstrooien, zodat
gij voedsel voor honden en
wilde dieren zult worden.

20 O, hoe hebt gij uw God
kunnen vergeten in dezelfde
tijd dat Hij u heeft bevrijd?

21 Maar zie, het komt door
gewin, om door de mensen
geprezen te worden, ja, en om
goud en zilver te verkrijgen. En
gi j hebt uw hart gezet op
de rijkdommen en ijdelheden
van deze awereld, waarvoor gij
moordt en plundert en steelt
en bvalse getuigenis tegen uw
naaste aflegt, en allerlei onge-
rechtigheid bedrijft.

22 En daarom zal er wee over
u komen, tenzij gij u bekeert.
Want zie, indien gij u niet
bekeert, zal deze grote stad —
alsmede al die grote steden in de

13a Matt. 3:5–8.
17a Ez. 18:23, 31–32.
18a Ez. 34:12;

Joh. 10:14–16;
Alma 5:38–41, 57–60.

gs Goede herder.
b Jakob 1:8;

Alma 12:36–37.
19a 3 Ne. 10:4–7.
21a gs Werelds,

wereldsgezindheid.
b Ex. 20:16;

Matt. 15:19–20.
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omstreken, die zich bevinden
in het land dat wij bezitten —
weggenomen worden, zodat gij
er geen plaats in zult hebben;
want zie, de Heer zal u geen
akracht verlenen, zoals Hij tot
dusver heeft gedaan, om uw
vijanden te weerstaan.
23 Want zie, aldus zegt de

Heer: Ik zal mijn kracht niet
tonen aan de goddelozen, niet
aan de een meer dan de ander,
behalve aan hen die zich van
hun zonden bekeren en naar
mijn woorden luisteren. Welnu,
mijn broeders, ik wil dat gij in-
ziet dat het voor de Lamanieten
abeter zal zijn dan voor u, tenzij
gij u bekeert.
24 Want zie, zij zijn rechtvaar-

diger dan gij, want zij hebben
niet gezondigd tegen die grote
kennis die gij hebt ontvangen;
daarom zal de Heer barmhartig
zijn jegens hen; ja, Hij zal hun
dagen averlengen en hun nage-
slacht vermeerderen, zelfs nadat
gij volkomen bvernietigd zult
zijn, tenzij gij u bekeert.
25 Ja, wee u wegens die grote

gruwel die onder u is gekomen;
en gij hebt u ermee verenigd,
ja, met die ageheime bende die
door Gadianton is opgericht!

26 Ja, er zal awee over u komen
wegens die hoogmoed die gij
in uw hart hebt toegelaten, die
u heeft verheven boven hetgeen
goed is, wegens uw buitenge-
woon grote brijkdommen!

27 Ja, wee u wegens uw god-
deloosheid en gruwelen!

28 En tenzij gij u bekeert, zult
gij omkomen; ja, uw landen
zullen u worden ontnomen en
gij zult van het oppervlak der
aarde worden weggevaagd.

29 Zie nu, ik zeg niet uit
mijzelf dat die dingen zullen
gebeuren, want het is niet uit
mijzelf dat ik die dingen aweet,
maar zie, ik weet dat die dingen
waar zijn, omdat de Here God
ze mij heeft bekendgemaakt;
daarom getuig ik dat zij zullen
plaatsvinden.

HOOFDSTUK 8

Verdorven rechters trachten het
volk tegen Nephi op te stoken —
Abraham, Mozes, Zenos, Zenock,
Ezias, Jesaja, Jeremia, Lehi en
Nephi hebben allen van Christus
getuigd — Nephi maakt de moord
op de opperrechter bekend door
inspiratie. Ongeveer 23–21 v.C.

En nu geschiedde het, toen
Nephi deze woorden had ge-
sproken, zie, dat er mannen
waren die rechters waren en
ook bi j de geheime bende
van Gadianton hoorden, en zij
waren vertoornd en zij keerden
zich tegen hem en zeiden tot
het volk: Waarom grijpt gij die
man niet en levert gij hem niet
uit, zodat hij kan worden ver-
oordeeld wegens de misdaad
die hij heeft begaan?

2 Waarom kijkt gij naar die
man en hoort gij toe hoe hij dit
volk en onze wet beschimpt?

22a Mos. 7:29.
23a Hel. 15:11–15.
24a Alma 9:16;

LV 5:33.
b Alma 9:19.

25a Hel. 3:23.

26a Jes. 5:8–25.
b Jakob 2:13.

29a Alma 5:45–46.
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3 Want zie, Nephi had tot hen
gesproken over de verdorven-
heid van hun wet; ja, Nephi had
vele dingen gezegd die niet
kunnen worden opgeschreven;
en hij sprak niets dat in strijd
was met de geboden Gods.

4 En die rechters waren ver-
toornd op hem, omdat hij onom-
wonden tot hen asprak over hun
geheime werken van duisternis;
toch durfden zij niet zelf de
hand op hem te leggen, want
zij vreesden dat het volk zich
dan tegen hen zou keren.
5 Daarom riepen zij het volk

toe, zeggende: Waarom staat gij
die man toe ons te beschimpen?
Want zie, hij veroordeelt dit
gehele volk, tot vernietiging
toe; ja, en hij zegt ook dat onze
grote steden ons ontnomen
zullen worden, zodat wij er
geen plaats in zullen hebben.

6 En nu weten wij dat dat
onmogelijk is, want zie, wij zijn
machtig, en onze steden zijn
groot, waardoor onze vijanden
geen macht over ons kunnen
hebben.

7 En het geschiedde dat zij het
volk aldus ophitsten tot toorn
tegen Nephi en twisten onder
hen uitlokten; want er waren er
die uitriepen: Laat die man met
rust, want het is een goede
man, en de dingen die hij zegt
zullen zeker gebeuren, tenzij
wij ons bekeren;

8 ja, zie, alle oordelen waarvan
hij tot ons heeft getuigd, zullen
ons treffen; want wij weten dat
hij juist heeft getuigd tot ons

aangaande onze ongerechtighe-
den. En zie, het zijn er vele, en
hij akent alle dingen die ons
zullen overkomen evengoed als
hij onze ongerechtigheden kent.

9 Ja, en zie, als hij geen profeet
was geweest , had hi j niet
kunnen getuigen aangaande die
dingen.

10 En het geschiedde dat zij
die trachtten Nephi te vernieti-
gen, wegens hun vrees ervan
weerhouden werden de hand
op hem te leggen; en toen hij
zag dat hij bij sommigen bijval
had geoogst, zodat de rest van
hen vreesde, begon hij weder-
om tot hen te spreken.

11 Welnu, hi j werd ertoe
gedrongen meer tot hen te
spreken, zeggende: Zie, mijn
broeders, hebt gij niet gelezen
dat God een man, namelijk
Mozes, macht gaf op de wateren
van de aRode Zee te slaan, en
dat zij her- en derwaarts werden
gespleten, zodat de Israëlieten
— die onze vaderen waren —
op het droge overtrokken, en
dat de wateren zich boven de
legers der Egyptenaren sloten
en hen verzwolgen?

12 En nu zie, als God die man
zulke macht gaf, waarom zoudt
gij dan onder elkaar twisten en
zeggen dat Hij mij geen macht
heeft gegeven, waardoor ik
kan weten van de oordelen die
u zullen treffen, tenzij gij u
bekeert?

13 Doch zie, gij verloochent
niet alleen mijn woorden, maar
gij verloochent ook alle woor-

8 4a 1 Ne. 16:2–3.
8a Hel. 7:29.

11a Ex. 14:16;
1 Ne. 17:26;

Mos. 7:19; LV 8:2–3;
Moz. 1:25.
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den die door onze vaderen zijn
gesproken, en ook de woorden
die zijn gesproken door die
man, Mozes, aan wie zulk een
grote macht was gegeven, ja,
de woorden die hij heeft ge-
sproken aangaande de komst
van de Messias.
14 Ja, heeft hij niet getuigd dat

de Zoon Gods zou komen? En
gelijk hij de koperen slang in
de woestijn heeft averhoogd,
zo ook zal Hij die komen zal,
worden verhoogd.
15 En zovelen als er opkeken

naar die slang zouden aleven, en
zo ook zouden zovelen als er
met geloof en met een verslagen
geest opkeken naar de Zoon
Gods bleven, ja, volgens dat
leven dat eeuwig is.
16 En nu zie, niet alleen Mozes

getuigde van die dingen, maar
ook aalle heilige profeten vanaf
zijn dagen tot aan de dagen van
Abraham.
17 Ja, en zie, aAbraham zag zijn

komst en was met blijdschap
vervuld en hij verheugde zich.
18 Ja, en zie, ik zeg u dat niet

alleen Abraham van die dingen
wist, maar dat er avelen vóór de
dagen van Abraham zijn ge-
weest die naar de borde van God
waren geroepen; ja, namelijk
naar de orde van zijn Zoon; en

wel opdat aan de mensen zou
worden getoond, vele duizen-
den jaren vóór zijn komst, dat
ook zij de verlossing zouden
ontvangen.

19 En nu wil ik dat gij weet
dat er zelfs sedert de dagen
van Abraham vele profeten zijn
geweest die van die dingen heb-
ben getuigd; ja, zie, de profeet
aZenos heeft onverschrokken
getuigd, waarvoor hij werd
gedood.

20 En zie, ook aZenock, en ook
Ezias, en ook bJesaja, en cJeremia
(dezelfde profeet die van de
verwoesting van d Jeruzalem
heeft getuigd); en nu weten wij
dat Jeruzalem volgens de woor-
den van Jeremia werd verwoest.
O, waarom zou dan de Zoon
Gods niet volgens zijn profetie
komen?

21 En nu, wilt gij betwisten
dat aJeruzalem is verwoest?
Wilt gij zeggen dat de bzonen
van Sedekia niet zijn gedood,
allen behalve cMulek? Ja, en
ziet gij niet dat de nakomelin-
gen van Sedekia bij ons zijn,
en dat zij uit het land Jeruzalem
zijn verdreven? Doch zie, dat
is niet alles —

22 onze vader Lehi werd uit
Jeruzalem verdreven omdat hij
van die dingen getuigde. Ook

14a Num. 21:6–9;
2 Ne. 25:20;
Alma 33:19–22.
gs Jezus Christus—
Zinnebeelden of
symbolen van
Christus.

15a 1 Ne. 17:41;
Alma 37:45–47;
3 Ne. 15:9.

b Joh. 11:25.

16a Jakob 4:4–5; 7:11.
17a Gen. 22:8–14;

Joh. 8:56.
18a Alma 13:19;

LV 84:6–16; 136:37.
b gs Melchizedeks

priesterschap.
19a Alma 34:7.
20a 1 Ne. 19:10;

3 Ne. 10:15–16.
gs Schriften,

Schriftuur—
Verloren Schriften.

b Jes. 53.
c 1 Ne. 5:13; 7:14.
d Jer. 26:18; 1 Ne. 1:4.

21a 2 Ne. 6:8;
Omni 1:15.

b 2 Kon. 25:7;
Jer. 39:6; 52:10.

c Ez. 17:22–23;
Hel. 6:10.
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Nephi heeft van die dingen
getuigd, en ook bijna al onze
vaderen, tot deze tijd toe; ja, zij
hebben getuigd van de akomst
van Christus en hebben ernaar
uitgezien en hebben zich ver-
heugd op zijn dag die komen
zal.

23 En zie, Hij is God, en Hij
is met hen, en Hij heeft Zich
aan hen geopenbaard — dat
zij door Hem waren verlost; en
zij gaven Hem eer wegens
hetgeen komen zou.

24 En nu, daar gij die dingen
weet en ze niet kunt verlooche-
nen, tenzij gij liegt, hebt gij hier-
in gezondigd; want gij hebt al
die dingen verworpen, ondanks
de vele bewijzen die gij hebt
ontvangen; ja, gij hebt zelfs aalle
dingen ontvangen, zowel din-
gen in de hemel als alle dingen
die op de aarde zijn, als getui-
genis dat ze waar zijn.

2 5 D o c h z i e , g i j h e b t d e
waarheid verworpen en zijt
aopgestaan tegen uw heilige
God; en zelfs nu, in plaats van
u bschatten te verzamelen in de
hemel, waar niets bederft en
waar niets kan komen wat on-
rein is, vergaart gij u verbolgen-
heid voor de dag des coordeels.

26 Ja, zelfs nu wordt gij rijp
voor eeuwige vernietiging ten
gevolge van uw moorden en
uw aontucht en goddeloosheid;
ja, en tenzij gij u bekeert, zal
die u spoedig treffen.

27 Ja, zie, zij staat nu al voor
uw deur; ja, ga in tot de rech-
terstoel en doet onderzoek; en
zie, uw rechter is vermoord en
hij aligt in zijn eigen bloed; en
hij is vermoord bdoor zijn broe-
der, die ernaar streeft op de
rechterstoel te zitten.

28 En zie, zij zijn beiden lid
van uw geheime bende, met
als aoprichter Gadianton en de
boze die tracht de zielen der
mensen te vernietigen.

HOOFDSTUK 9

Boodschappers vinden de opper-
rechter dood bij de rechterstoel —
Zij worden gevangengezet en later
vrijgelaten — Onder inspiratie
wijst Nephi Seantum aan als de
moordenaar — Nephi wordt door
sommigen als profeet aangenomen.
Ongeveer 23–21 v.C.

Zie, nu geschiedde het, toen
Nephi die woorden had gespro-
ken, dat enige mannen die zich
onder hen bevonden, naar de
rechterstoel snelden; ja, het
waren er vijf die gingen, en al
gaande zeiden zij onder elkaar:

2 Zie, nu zullen wij met zeker-
heid weten of deze man een
profeet is en of God hem heeft
geboden ons zulke wonderbare
dingen te profeteren. Zie, wij
geloven niet dat Hij dat heeft
gedaan; ja, wij geloven niet dat
hij een profeet is; niettemin, als

22a gs Jezus Christus—
Profetieën over de
geboorte en dood
van Jezus Christus.

24a Alma 30:44;

Moz. 6:63.
25a Mos. 2:36–38; 3:12.

b Hel. 5:8;
3 Ne. 13:19–21.

c LV 10:20–23;

121:23–25.
26a gs Ontucht.
27a Hel. 9:3, 15.

b Hel. 9:6, 26–38.
28a Hel. 6:26–30.
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het waar is wat hij over de
opperrechter heeft gezegd, na-
melijk dat hij dood is, dan zul-
len wij geloven dat de andere
woorden die hij heeft gespro-
ken, waar zijn.
3 En het geschiedde dat zij uit

alle macht renden en binnen-
kwamen bij de rechterstoel; en
zie, de opperrechter was ter
aarde gevallen en alag in zijn
eigen bloed.
4 En nu zie, toen zij dat zagen,

waren zij buitengewoon ver-
baasd, zodat zij ter aarde vielen;
want zij hadden geen geloof
gehecht aan de woorden die
Nephi had gesproken aangaan-
de de opperrechter.
5 Maar nu, toen zij het zagen,

geloofden zij, en de vrees beving
hen dat alle oordelen die door
Nephi waren uitgesproken, het
volk zouden treffen; daarom
beefden zij en waren ter aarde
gevallen.

6 Welnu, onmiddellijk nadat
de rechter was vermoord — hij
was onder de dekmantel van
een list neergestoken door zijn
broeder, en hij was gevlucht,
en de dienstknechten snelden
heen en lichtten het volk in en
hieven een geschreeuw van
moord onder hen aan;

7 en zie, het volk verzamelde
zich bij de plek van de rechter-
stoel — en zie, tot hun verba-
zing zagen zij die vijf mannen
die ter aarde waren gevallen.
8 En nu zie, het volk wist niets

van de menigte die bij de atuin
van Nephi was samengekomen;

daarom zeiden zij onder elkaar:
Deze mannen zijn het die de
rechter hebben vermoord; en
God heeft hen geslagen, zodat
zij niet voor ons konden weg-
vluchten.

9 En het geschiedde dat zij hen
grepen en hen vastbonden en
hen in de gevangenis wierpen.
En er werd een bekendmaking
uitgezonden dat de rechter was
gedood en dat de moordenaars
waren gevat en in de gevange-
nis waren geworpen.

10 En het geschiedde dat het
volk de volgende dag bijeen-
kwam om te treuren en te
avasten bij de begrafenis van
de grote opperrechter die was
gedood.

11 En aldus waren ook die
rechters die bij de tuin van
Nephi waren geweest en zijn
woorden hadden aangehoord,
ook bij elkaar op de begrafenis.

12 En het geschiedde dat zij
onder het volk navraag deden,
zeggende: Waar zijn de vijf die
werden uitgezonden om te on-
derzoeken of de opperrechter
dood was? En zij antwoordden
en zeiden: Van de vijf die gij,
volgens uw zeggen, hebt uitge-
zonden, weten wij niets; maar er
zijn er vijf, die de moordenaars
zijn, die wij in de gevangenis
hebben geworpen.

13 En het geschiedde dat
de rechters verlangden dat zij
gehaald werden; en zij werden
gehaald, en zie, het waren de
vijf die waren uitgezonden; en
zie, de rechters ondervroegen

9 3a Hel. 8:27. 8a Hel. 7:10. 10a gs Vasten.
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hen om zich op de hoogte te
stellen van de zaak, en zij ver-
telden hun alles wat zij hadden
gedaan, zeggende:
14 Wij snelden heen en kwa-

men bij de plek van de rechter-
stoel; en toen wij alle dingen
zagen precies zoals Nephi had
getuigd, waren wij zo verbaasd
dat wij ter aarde vielen; en toen
wij van onze verbazing waren
bijgekomen, zie, toen wierpen
zij ons in de gevangenis.

15 Welnu, wat de moord op
deze man betreft, wij weten
niet wie die heeft gepleegd; en
wij weten alleen dat wij op uw
verlangen heensnelden, en zie,
hij was dood, zoals Nephi had
gezegd.

16 En nu geschiedde het dat
de rechters de zaak aan het
volk uiteenzetten, en hun stem
tegen Nephi verhieven, zeg-
gende: Zie, wij weten dat die
Nephi met iemand moet heb-
ben samengespannen om de
rechter te doden, en dan kon hij
het ons bekendmaken, om ons
tot zijn geloof te bekeren en
zichzelf te kunnen verheffen
tot een groot man, door God
verkozen, en een profeet.

17 En nu zie, wij zullen die
man ontmaskeren, en hij zal
zijn schuld bekennen en ons de
ware moordenaar van deze
rechter bekendmaken.

18 En het geschiedde dat de
vijf op de dag van de begrafe-
nis werden vrijgelaten. Niette-
min berispten zij de rechters
wegens de woorden die zij ten

nadele van Nephi hadden ge-
sproken, en één voor één twist-
ten zij met hen, zodat zij hen
beschaamden.

19 Niettemin lieten zij Nephi
grijpen en vastbinden en voor
de menigte brengen, en zij
begonnen hem op verschillende
wijzen te ondervragen, zodat
hij zichzelf zou tegenspreken
en zij hem ter dood konden
veroordelen —

20 tot hem zeggende: Gij zijt
medeplichtig; wie is die man
die deze moord heeft gepleegd?
Zeg het ons nu en beken uw
schuld; en zeggende: Zie, hier
is geld; en wij zullen u ook uw
leven schenken als gij het ons
zegt en de overeenkomst die gij
met hem hebt gesloten, toegeeft.

21 Maar Nephi zeide tot hen:
O adwazen, o onbesnedenen
van hart, o verblind en bhalsstar-
rig volk, weet gij hoe lang de
Heer, uw God, u zal toestaan
uw zondige weg te vervolgen?

22 O, gij moest gaan kermen
en atreuren wegens de grote
vernietiging die u op dit mo-
ment te wachten staat, tenzij gij
u bekeert.

23 Zie, gij zegt dat ik met
iemand heb samengespannen
dat hij Seëzoram, onze opper-
rechter, zou vermoorden. Maar
zie, ik zeg u dat dat komt door-
dat ik tot u heb getuigd, opdat
gij ervan zoudt weten; ja, als een
bewijs voor u dat ik wist van
de goddeloosheid en gruwelen
die onder u bestaan.

24 En omdat ik dat heb gedaan,

21a Hand. 7:51. b gs Opstand. 22a Mos. 7:24.
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zegt gij dat ik met iemand heb
samengespannen dat hij dat
zou doen; ja, omdat ik u dit
teken heb getoond, zijt gij toor-
nig op mij en tracht gij mijn
leven te vernietigen.
25 En nu, zie, ik zal u nog een

teken tonen en zien of gij mij
ook dáárom zult trachten te
vernietigen.

26 Zie, ik zeg u: gaat naar
het huis van Seantum, die de
abroeder van Seëzoram is, en
zegt tot hem:
27 Heeft Nephi, de zogenaam-

de profeet, die zoveel kwaad
over dit volk profeteert, met u
samengespannen, waardoor gij
Seëzoram, die uw broeder is,
hebt vermoord?

28 En zie, hij zal tot u zeggen:
Neen.

29 En gij zult tot hem zeggen:
Hebt gij uw broeder vermoord?

30 En hij zal door vrees bevan-
gen zijn en niet weten wat te
zeggen. En zie, hij zal het
tegenover u ontkennen; en hij
zal doen alsof hij verbaasd is;
niettemin zal hij u verklaren
dat hij onschuldig is.

31 Maar zie, gij zult hem nauw-
keurig bekijken, en gij zult bloed
vinden aan de slippen van zijn
mantel.

32 En wanneer gij dat hebt
gezien, zult gij zeggen: Waar
komt dit bloed vandaan? We-
ten wij niet dat dit het bloed
van uw broeder is?

33 En dan zal hij sidderen en
verbleken, ja, alsof de dood
hem had getroffen.

34 En dan zult gij zeggen: Zie,
wegens deze vrees en deze
bleekheid, die op uw gelaat is
gekomen, weten wij dat gij
schuldig zijt.

35 En dan zal hij door nog gro-
tere vrees bevangen worden; en
dan zal hij u zijn schuld beken-
nen en niet meer ontkennen dat
hij die moord heeft gepleegd.

36 En dan zal hij tot u zeggen
dat ik, Nephi, niets van die
zaak afweet, behalve wat mij
door de macht Gods gegeven
is. En dan zult gij weten dat ik
een eerlijk mens ben en dat ik
door God tot u ben gezonden.

37 En het geschiedde dat
zij heengingen en deden zoals
Nephi hun had gezegd. En zie,
de woorden die hij had gespro-
ken, waren waar; want volgens
die woorden ontkende hij; en
eveneens volgens die woorden
bekende hij.

38 En hij werd ertoe gebracht te
bewijzen dat hij de ware moor-
denaar was, zodat de vijf, en
ook Nephi, werden vrijgelaten.

39 En er waren er onder de
Nephieten die in de woorden
van Nephi geloofden; en er
waren er ook die geloofden
wegens het getuigenis van de
vijf, want zij waren bekeerd
toen zij in de gevangenis zaten.

40 En nu waren er onder het
volk die zeiden dat Nephi een
profeet was.

41 En er waren anderen die
zeiden: Zie, hij is een god, want
als hij geen god was, kon hij
niet met alle dingen bekend

26a Hel. 8:27.
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zijn. Want zie, hij heeft ons de
gedachten van ons hart verteld
en ons ook andere dingen
verteld; en hij heeft ons zelfs
de ware moordenaar van onze
opperrechter bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 10

De Heer verleent Nephi verzegel-
bevoegdheid — Hij is gemachtigd
om op aarde en in de hemel te bin-
den en te ontbinden — Hij gebiedt
het volk zich te bekeren, daar het
anders verloren zal gaan — De
Geest voert hem van menigte tot
menigte. Ongeveer 21–20 v.C.

En het geschiedde dat er ver-
deeldheid onder het volk ont-
stond, zodat zij zich her en
der verdeelden en huns weegs
gingen en Nephi alleen lieten
waar hij te midden van hen had
gestaan.

2 En het geschiedde dat Nephi
zijns weegs ging naar zijn eigen
huis, de dingen aoverleggende
die de Heer hem had getoond.

3 En het geschiedde terwijl hij
aldus overlegde — en hij was
zeer terneergeslagen wegens de
goddeloosheid van het volk
der Nephieten, hun geheime
werken van duisternis en hun
moorden en hun plunderingen
en allerlei ongerechtigheden —
en zie, het geschiedde terwijl
hij aldus in zijn hart overlegde,

dat er een stem tot hem kwam,
zeggende:

4 Gezegend zijt gij, Nephi, voor
de dingen die gij hebt gedaan;
want Ik heb gezien hoe gij dit
volk aonvermoeid het woord
hebt verkondigd dat Ik u heb
gegeven. En gij hebt hen niet
gevreesd, en zijt niet bezorgd
geweest om uw beigen leven,
maar hebt ernaar gestreefd
mijn cwil te kennen en mijn
geboden te onderhouden.

5 En nu zie, omdat gij dat zo
onvermoeid hebt gedaan, zal Ik
u voor altijd zegenen; en Ik zal u
machtig maken in woord en in
daad, in geloof en in werken; ja,
zodat zelfs aalle dingen u zullen
geschieden naar uw bwoord,
want gij zult cniets vragen wat
tegen mijn wil is.

6 Zie, gij zijt Nephi, en Ik ben
God. Zie, Ik verkondig u in het
bijzijn van mijn engelen, dat
gij macht over dit volk zult heb-
ben en de aarde zult slaan met
ahongersnood en met pestilentie
en vernietiging, naargelang de
goddeloosheid van dit volk.

7 Zie, ik geef u macht, zodat
wat gij ook op aarde averzegelt,
in de hemel verzegeld zal zijn;
en wat gij ook op aarde ont-
bindt, in de hemel ontbonden
zal zijn; en aldus zult gij macht
hebben onder dit volk.

8 En dus, als gij tot deze tempel
zegt dat hij doormidden zal
scheuren, dan zal het gebeuren.

10 2a gs Overwegen.
4a gs IJver.

b gs Offer, offerande,
offeren.

c 3 Ne. 11:11.

5a 3 Ne. 18:20;
LV 88:63–65.

b Enos 1:12.
c 2 Ne. 4:35;

LV 46:30.

6a Hel. 11:4–18.
7a Matt. 16:19.

gs Verzegelen,
verzegeling.



499 Helaman 10:9–11:1

9 En als gij tot deze aberg zegt:
Werp u neer en word vlak, dan
zal het gebeuren.

10 En zie, als gij zegt dat God
dit volk zal slaan, dan zal het
gebeuren.

11 En nu zie, Ik gebied u heen
te gaan en dit volk te verkondi-
gen dat de Here God, die de
Almachtige is, aldus spreekt:
Tenzij gij u bekeert, zult gij
worden geslagen, tot avernieti-
ging toe.

12 En zie, nu geschiedde het,
toen de Heer die woorden tot
Nephi had gesproken, dat deze
bleef staan en niet naar zijn
huis ging, maar terugkeerde
naar de menigten die over het
oppervlak van het land ver-
spreid waren, en hun het woord
des Heren begon te verkondigen
dat tot hem was gesproken
aangaande hun vernietiging als
zij zich niet bekeerden.

13 Nu zie, ondanks het grote
wonder dat Nephi had verricht
door hun te vertellen over
de dood van de opperrechter,
verstokten zij hun hart en luis-
terden niet naar de woorden
des Heren.

14 Daarom verkondigde Nephi
hun het woord des Heren,
zeggende: Tenzij gij u bekeert,
aldus zegt de Heer, zult gij
worden geslagen, tot vernieti-
ging toe.

15 En zie, het geschiedde, toen
Nephi hun het woord had ver-
kondigd, dat zij hun hart nog
steeds verstokten en niet naar
zijn woorden wilden luisteren;

daarom beschimpten zij hem
en trachtten zij de hand aan
hem te slaan om hem in de
gevangenis te kunnen werpen.

16 Maar zie, de kracht Gods
was met hem, en zij konden
hem niet grijpen om hem in de
gevangenis te werpen, want hij
werd door de Geest opgenomen
en uit hun midden weggevoerd.

17 En het geschiedde dat hij
aldus in de Geest uitging, van
menigte tot menigte, en het
woord Gods verkondigde, ja,
totdat hij het aan hen allen had
verkondigd, ofwel het onder het
gehele volk had uitgezonden.

18 En het geschiedde dat zij
niet naar zijn woorden wilden
luisteren; en er ontstonden
twisten, zodat zij tegen zichzelf
werden verdeeld en elkaar met
het zwaard begonnen te doden.

19 En aldus eindigde het
eenenzeventigste jaar van de
regering der rechters over het
volk van Nephi.

HOOFDSTUK 11

Nephi beweegt de Heer ertoe hun
oorlog te vervangen door hongers-
nood — Velen komen om — Zij
bekeren zich en Nephi dringt bij de
Heer aan op regen — Nephi en
Lehi ontvangen vele openbaringen
— De rovers van Gadianton
verschansen zich in het land.
Ongeveer 20–6 v.C.

En nu geschiedde het in het
tweeënzeventigste jaar van de
regering der rechters, dat de

9a Matt. 17:20;
Jakob 4:6;

Mrm. 8:24;
Ether 12:30.

11a Hel. 5:2.



Helaman 11:2–12 500

twisten toenamen, zodat er in
het gehele land onder het gehele
volk van Nephi oorlogen waren.
2 En het was die ageheime

bende rovers die dat werk van
vernietiging en goddeloosheid
voortzette. En die oorlog heeft
dat gehele jaar voortgeduurd;
en ook in het drieënzeventigste
jaar duurde hij voort.

3 En het geschiedde dat Nephi
de Heer in dat jaar aanriep,
zeggende:

4 O Heer, sta niet toe dat dit
volk door het zwaard wordt
vernietigd; maar laat er, o
Heer, liever ahongersnood in
het land heersen, om hen ertoe
op te wekken de Heer, hun God,
indachtig te zijn, en misschien
zullen zij zich bekeren en zich
tot U wenden.
5 En aldus geschiedde het

naar de woorden van Nephi.
En er heerste grote hongersnood
in het land, onder het gehele
volk van Nephi . En aldus
duurde de hongersnood in het
vierenzeventigste jaar voort,
en het werk der vernietiging
door het zwaard hield op, doch
het werd hevig door de hon-
gersnood.

6 En dat werk der vernietiging
duurde ook in het vijfenzeven-
tigste jaar voort. Want de aarde
werd geslagen, zodat zij droog
was en geen graan voortbracht
in het graanseizoen; en de
gehele aarde werd geslagen,
zowel onder de Lamanieten als
onder de Nephieten, zodat zij
werden geslagen en in de meer

goddeloze delen van het land
bij duizenden omkwamen.

7 En het geschiedde dat het
volk zag dat zij op het punt
stonden door de hongersnood
om te komen, en zij begonnen
aan de Heer, hun God, te aden-
ken; en zij begonnen aan de
woorden van Nephi te denken.

8 En het volk begon zi jn
opperrechters en zijn leiders te
smeken tot Nephi te zeggen:
Zie, wij weten dat gij een man
Gods zijt ; roep daarom de
Heer, onze God, aan, dat Hij
deze hongersnood van ons af-
wendt, opdat alle awoorden die
gij over onze vernietiging hebt
gesproken, niet worden vervuld.

9 En het geschiedde dat de
rechters volgens de verlangde
woorden tot Nephi spraken. En
het geschiedde, toen Nephi zag
dat het volk zich had bekeerd
en zich in een rouwkleed ver-
ootmoedigde, dat hij de Heer
wederom aanriep, zeggende:

10 O Heer, zie, dit volk bekeert
zich; en zij hebben de bende
van Gadianton uit hun midden
weggevaagd, zodat zij niet meer
bestaat, en zij hebben de gehei-
me plannen daarvan in de aarde
verborgen.

11 Welnu, o Heer, wilt Gij uw
toorn wegens hun ootmoed af-
wenden en uw toorn bevredigd
laten zijn door de vernietiging
van die goddelozen die Gij
reeds vernietigd hebt.

12 O Heer, wilt Gij uw toorn
afwenden, ja, uw brandende
toorn, en ervoor zorgen dat

11 2a Hel. 6:18–24;
11:25–26.

4a 1 Kon. 17:1;
Hel. 10:6.

7a Hel. 12:3.
8a Hel. 10:11–14.
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de hongersnood in dit land
ophoudt.
13 O Heer, wilt Gij naar mij

luisteren en ervoor zorgen
dat het volgens mijn woorden
gebeurt, en aregen op het op-
pervlak der aarde zenden, opdat
zij haar vruchten zal voort-
brengen en haar graan in het
graanseizoen.

14 O Heer, Gij hebt naar amijn
woorden geluisterd toen ik
zeide: Laat er hongersnood
zijn, opdat de pestilentie van
het zwaard zal ophouden; en ik
weet dat Gij, ook nu, naar mijn
woorden zult luisteren, want
Gij hebt gezegd: Indien dit volk
zich bekeert, zal Ik hen sparen.

15 Ja, o Heer, en Gij ziet dat zij
zich hebben bekeerd ten gevol-
ge van de hongersnood en de
pestilentie en vernietiging die
hen getroffen heeft.

16 En nu, o Heer, wilt Gij uw
toorn afwenden en nogmaals
beproeven of zi j U zul len
dienen? En zo ja, o Heer, dan
kunt Gij hen zegenen volgens
uw woorden die Gij hebt ge-
sproken.

17 En het geschiedde in het
zesenzeventigste jaar dat de
Heer zijn toorn van het volk af-
wendde en het op de aarde liet
aregenen, zodat zij haar vruch-
ten voortbracht in haar vruch-
tenseizoen. En het geschiedde
dat zij haar graan voortbracht
in haar graanseizoen.
18 En zie, het volk verblijdde

zich en verheerlijkte God, en het

gehele oppervlak van het land
was met blijdschap vervuld; en
zij streefden er niet meer naar
Nephi te vernietigen, maar zij
achtten hem als agroot profeet,
en als man Gods, met veel
macht en gezag, die hem door
God waren gegeven.

19 En zie, Lehi, zijn broeder,
deed niet in het aminst voor
hem onder wat de dingen der
gerechtigheid betreft.

20 En aldus geschiedde het dat
het volk van Nephi wederom
voorspoedig begon te worden
in het land, en hun verwoeste
plaatsen begon op te bouwen,
en talrijk begon te worden en
zich te verspreiden, ja, totdat
zij het gehele oppervlak van
het land bedekten, zowel in
het noorden als in het zuiden,
van de westelijke zee tot de
oostelijke zee.

21 En het geschiedde dat het
zesenzeventigste jaar in vrede
eindigde. En het zevenenze-
ventigste jaar begon in vrede;
en de akerk verbreidde zich over
het gehele oppervlak van het
land; en het merendeel van het
volk, zowel de Nephieten als
de Lamanieten, behoorde tot
de kerk; en zij hadden buiten-
gewoon grote vrede in het land;
en aldus eindigde het zevenen-
zeventigste jaar.

22 En zij hadden ook vrede in
het achtenzeventigste jaar, uit-
gezonderd enkele twisten over
de punten van de leer die door
de profeten waren vastgelegd.

13a 1 Kon. 18:1, 41–46.
14a Hel. 11:4.
17a Deut. 11:13–17.

18a Hel. 10:5–11.
19a Hel. 5:36–44.
21a gs Kerk van

Jezus Christus.
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23 En in het negenenzeventig-
ste jaar ontstond er veel strijd.
Maar het geschiedde dat Nephi
en Lehi, en velen van hun broe-
ders die bekend waren met
de ware punten van de leer,
dagelijks vele aopenbaringen
ontvingen; daarom predikten
zij tot het volk, zodat zij in
datzelfde jaar een eind aan hun
strijd maakten.
24 En het geschiedde in het

tachtigste jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi, dat er enige afgeschei-
denen van het volk van Nephi
waren die enkele jaren daarvoor
waren overgelopen naar de
Lamanieten en de naam Lama-
nieten op zich hadden genomen,
en eveneens enigen die ware
afstammelingen van de Lama-
nieten waren die door hen,
ofwel door die afgescheidenen,
tot toorn waren opgehitst; daar-
om begonnen zij een oorlog
tegen hun broeders.

25 En zij moordden en plun-
derden; en vervolgens trokken
zij zich terug in de bergen en in
de wildernis en op geheime
plekken, en zij verscholen zich,
zodat zij niet konden worden
ontdekt, en zij ontvingen da-
gelijks een toevoeging aan hun
aantal, aangezien er afgeschei-
denen waren die zich bij hen
voegden.

26 En aldus werden zij metter-
tijd, ja, na verloop van niet vele
jaren, een buitengewoon grote
bende rovers; en zij vorsten alle
geheime plannen van Gadian-

ton uit; en aldus werden zij
rovers van Gadianton.

27 Nu zie, die rovers richtten
grote verwoesting, ja, grote ver-
nietiging aan onder het volk
van Nephi, en ook onder het
volk der Lamanieten.

28 En het geschiedde dat
het noodzakelijk werd een eind
te maken aan dat werk der
vernietiging; daarom zonden
zij een leger sterke mannen de
wildernis en de bergen in om
die bende rovers op te sporen
en te vernietigen.

29 Maar zie, het geschiedde
dat zij in datzelfde jaar zelfs tot
in hun eigen landen werden
teruggedreven. En aldus ein-
digde het tachtigste jaar van de
regering der rechters over het
volk van Nephi.

30 En het geschiedde in het
begin van het eenentachtigste
jaar dat zij wederom tegen deze
bende rovers optrokken en er
velen vernietigden; en zij wer-
den ook met veel vernietiging
bezocht.

31 En zij werden wederom ge-
noodzaakt vanuit de wildernis
en de bergen naar hun eigen
landen terug te keren wegens
het buitengewoon grote aantal
rovers dat de bergen en de
wildernis onveilig maakte.

32 En het geschiedde dat
het jaar aldus eindigde. En de
rovers werden steeds talrijker
en sterker, zodat zij alle legers
der Nephieten, en ook der La-
manieten, tartten; en zij deden
op het gehele oppervlak van

23a Alma 26:22; LV 107:19.
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het land grote vrees over het
volk komen.
33 Ja, want zij bezochten vele

delen van het land en richtten
grote vernietiging onder hen
aan; ja, zij doodden er velen, en
voerden anderen gevankelijk
weg de wildernis in, ja, en
voornamelijk hun vrouwen en
hun kinderen.

34 Dit grote kwaad nu, dat
wegens hun ongerechtigheid
over het volk kwam, wekte hen
er wederom toe op de Heer,
hun God, indachtig te zijn.

35 En aldus eindigde het een-
entachtigste jaar van de regering
der rechters.

36 En in het tweeëntachtigste
jaar begonnen zij de Heer, hun
God, wederom te avergeten. En
in het drieëntachtigste jaar
begonnen zij sterk toe te nemen
in ongerechtigheid. En in het
vierentachtigste jaar verander-
den zij hun gedrag niet.

37 En het geschiedde in het
vijfentachtigste jaar dat zij
steeds meer toenamen in hun
hoogmoed en in hun godde-
loosheid; en aldus werden zij
wederom rijp voor vernietiging.

38 En aldus eindigde het vijf-
entachtigste jaar.

HOOFDSTUK 12

De mensen zijn onstandvastig en
dwaas en vlug om kwaad te doen
— De Heer kastijdt zijn volk —
De nietigheid van de mensen wordt

vergeleken met de kracht Gods —
Op de dag des oordeels zullen de
mensen het eeuwige leven of de
eeuwige verdoemenis verwerven.
Ongeveer 6 v.C.

En aldus kunnen wij zien hoe
vals, en ook hoe onbestendig,
het hart der mensenkinderen
is; ja, wij kunnen zien dat de
Heer in zijn grote, oneindige
goedheid hen zegent en avoor-
spoedig maakt die hun bver-
trouwen in Hem stellen.

2 Ja, en wij kunnen zien, juist
wanneer Hij zijn volk voorspoe-
dig maakt, ja, door de opbrengst
van hun velden en van hun
kleinvee en runderen, en door
goud en door zilver en door
allerlei kostbaarheden van ie-
dere soort en bewerking; en
wanneer Hij hun leven spaart
en hen uit de handen van hun
vijanden verlost; wanneer Hij
het hart van hun vijanden ver-
zacht, zodat zij hun niet de
oorlog verklaren; ja, kortom,
wanneer Hij alles doet voor het
welzijn en het geluk van zijn
volk; ja, dat is wanneer zij hun
ahart verstokken en de Heer,
hun God vergeten, en de Heili-
ge bonder de voeten treden —
ja, en wel wegens hun gemak
en hun buitengewoon grote
voorspoed.

3 En aldus zien wij dat, tenzij
de Heer zijn volk met vele
benauwingen akastijdt, ja, tenzij
Hij hen met de dood en met ver-
schrikking en met hongersnood

36a Alma 46:8.
12 1a 2 Kron. 26:5;

Ps. 1:2–3.
b Ps. 36:7–8;

2 Ne. 22:2;
Mos. 4:6.
gs Vertrouwen.

2a gs Afval.

b Alma 5:53;
3 Ne. 28:35.

3a Mos. 23:21;
LV 98:21; 101:8.
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en met allerlei pestilentie be-
zoekt, zij niet aan Hem bdenken.
4 O hoe dwaas, en hoe ijdel,

en hoe boosaardig en duivels,
en hoe avlug om ongerechtig-
heid te bedrijven en hoe traag
om het goede te doen, zijn de
mensenkinderen; ja, hoe vlug
om naar de woorden van de
boze te luisteren en hun bhart
op de ijdelheden der wereld
te zetten!

5 Ja, hoe vlug om zich in
ahoogmoed te verheffen; ja, hoe
vlug om te roemen en allerlei
ongerechtigheid te bedrijven;
en hoe traag zijn zij om aan de
Heer, hun God, te denken, en
hun oor naar zijn raadgevingen
te neigen, ja, hoe traag om te
bwandelen in de paden der
wijsheid!

6 Zie, zij verlangen niet dat de
Heer, hun God, die hen heeft
ageschapen, over hen bheerst en
hen regeert; ondanks zijn grote
goedheid en zijn barmhartig-
heid jegens hen, achten zij
zijn raadgevingen als niets, en
willen zij niet dat Hij hun leids-
man is.

7 O hoe groot is de anietigheid
van de mensenkinderen; ja, zij
zijn zelfs minder dan het stof
der aarde.
8 Want zie, het stof der aarde

beweegt zich her- en derwaarts
om zich op het gebod van onze

grote en eeuwige God uiteen te
splijten.

9 Ja, zie, op zijn stem sidderen
en abeven de heuvels en de
bergen.

10 En door de akracht van zijn
stem worden zij in stukken
gebroken en worden zij effen,
ja, als een dal.

11 Ja, door de kracht van zijn
stem beeft de agehele aarde;
12 ja, door de kracht van zijn

stem wankelen de fundamenten
tot het binnenste toe.

13 Ja, en als Hij tot de aarde
zegt: Beweeg u, dan wordt zij
bewogen.

14 Ja, als Hij tot de aaarde zegt:
bGa terug, zodat de dag met
vele uren wordt cverlengd, dan
gebeurt het;

15 en aldus, volgens zi jn
woord, gaat de aarde terug, en
schijnt het de mens toe dat de
zon stilstaat; ja, en zie, zo is het;
want voorzeker is het de aarde
die beweegt en niet de zon.

16 En zie, ook als Hij tot de
awateren van het grote diep
zegt: bVerdroogt, dan gebeurt
het.

17 Zie, als Hij tot deze berg
zegt: Verhef u en akom hierheen
en val op die stad, zodat zij be-
dolven wordt, zie, dan gebeurt
het.

18 En zie, als iemand een schat
in de aarde averbergt, en de

3b Amos 4:6–11.
4a Ex. 32:8.

b Matt. 15:19;
Hebr. 3:12.

5a Spr. 29:23.
gs Hoogmoed.

b gs Wandelen,
wandelen met God.

6a Jes. 45:9; LV 58:30;
Moz. 7:32–33.

b LV 60:4.
7a Jes. 40:15, 17;

Mos. 4:19; Moz. 1:10.
9a 3 Ne. 22:10.

10a 1 Ne. 17:46.
11a Mrm. 5:23; Ether 4:9.

14a Jozua 10:12–14.
b Jes. 38:7–8.
c 2 Kon. 20:8–11.

16a Matt. 8:27.
b Jes. 44:27; 51:10.

17a 3 Ne. 8:10.
18a Mrm. 1:18;

Ether 14:1.
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Heer zegt: Laat die bvervloekt
zijn wegens de ongerechtigheid
van degene die hem verborgen
heeft, zie, dan zal hij vervloekt
zijn.
19 En als de Heer zegt: Wees

vervloekt, zodat niemand u
van nu af aan en voor eeuwig
zal vinden, zie, dan verkrijgt
niemand hem van nu af aan en
voor eeuwig.

20 En zie, als de Heer tot
iemand zegt: Wegens uw onge-
rechtigheden zult gij voor eeu-
wig vervloekt zijn, dan gebeurt
het.

21 En als de Heer zegt: Wegens
uw ongerechtigheden zult gij
van mijn tegenwoordigheid
worden afgesneden, dan zal Hij
het laten gebeuren.

22 En wee hem tot wie Hij dat
zegt, want het zal zijn tot hem
die ongerechtigheid bedrijft, en
hij kan niet worden gered; wel-
nu, om die reden — opdat de
mensen gered zullen worden
— is er bekering verkondigd.

23 Welnu, gezegend zijn zij
die zich bekeren en luisteren
naar de stem van de Heer, hun
God; want zi j zi jn het die
abehouden zullen worden.
24 En God geve, in zijn grote

volheid, dat de mensen tot be-
kering en goede werken zullen
worden gebracht, opdat zij zul-
len worden hersteld tot genade
op agenade, naar hun werken.

25 En ik zou willen dat alle
mensen werden gered. Wij lezen
echter dat er op de grote en

laatste dag enigen zullen zijn
die worden uitgeworpen, ja,
die uit de tegenwoordigheid
des Heren worden geworpen;

26 ja, die worden overgeleverd
aan een staat van eindeloze
ellende, waarmee de woorden
worden vervuld die luiden: Zij
die het goede hebben gedaan,
zullen het aeeuwige leven heb-
ben; en zij die het kwade hebben
gedaan, zullen de eeuwige bver-
doemenis hebben. En aldus is
het. Amen.

De profetie van Samuël de
Lamaniet aan de Nephieten.

Dit beslaat de hoofdstukken
13 tot en met 15.

HOOFDSTUK 13

Samuël de Lamaniet profeteert de
vernietiging van de Nephieten als
zij zich niet bekeren — Zij en hun
rijkdommen zijn vervloekt — Zij
verwerpen en stenigen de profeten,
worden door demonen omringd
en zoeken het geluk in het bedrij-
ven van ongerechtigheid. Ongeveer
6 v.C.

En nu geschiedde het in het zes-
entachtigste jaar dat de Nephie-
ten nog steeds in goddeloosheid
verbleven, ja, in grote godde-
loosheid, terwijl de aLamanieten
nauwgezet de geboden Gods
onderhielden volgens de wet
van Mozes.

2 En het geschiedde dat er in

18b Hel. 13:17.
23a gs Heil.
24a gs Genade.

26a Matt. 25:46;
Joh. 5:28–29;
Rom. 6:13.

b gs Verdoemenis.
13 1a Hel. 15:4–5.
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dat jaar een zekere Samuël, een
Lamaniet, het land Zarahemla
binnenkwam en tot het volk
begon te prediken. En het ge-
schiedde dat hij vele dagen lang
bekering tot het volk predikte,
en zij wierpen hem uit, en hij
stond op het punt om naar zijn
eigen land terug te keren.
3 Maar zie, de stem des Heren

kwam tot hem dat hij wederom
moest terugkeren en het volk
alles profeteren wat er in zijn
ahart opkwam.
4 En het geschiedde dat zij

hem niet wilden toestaan de
stad binnen te gaan; daarom
klom hij boven op de muur en
strekte zijn hand uit en riep
met luide stem en profeteerde
het volk alles wat de Heer in
zijn hart legde.

5 En hij zeide tot hen: Zie, ik,
Samuël, een Lamaniet, spreek
de woorden des Heren, die Hij
in mijn hart legt; en zie, Hij heeft
het in mijn hart gelegd tot dit
volk te zeggen dat het azwaard
der gerechtigheid boven hun
hoofd hangt; en er zullen geen
vierhonderd jaar verstrijken al-
vorens het zwaard der gerech-
tigheid op dit volk valt.
6 Ja, er wacht dit volk zware

avernietiging, en deze komt
stellig over dit volk, en niets
kan dit volk redden behalve
bekering en geloof in de Heer
Jezus Christus, die zeker in de
wereld zal komen en vele din-

gen zal lijden en voor zijn volk
zal worden gedood.

7 En zie, een aengel des Heren
heeft mij dit verkondigd, en hij
heeft mijn ziel bblijde tijdingen
gebracht. En zie, ik ben tot u
gezonden om het ook aan u te
verkondigen, opdat gij blijde
tijdingen zult hebben; maar zie,
gij weigerde mij aan te nemen.

8 Daarom, aldus zegt de Heer:
Wegens de verstoktheid van het
hart van het volk der Nephie-
ten zal Ik hun mijn woorden
ontnemen, en Ik zal mijn Geest
aan hen aonttrekken, en Ik zal
hen niet langer verdragen, en Ik
zal het hart van hun broeders
tegen hen keren, tenzij zij zich
bekeren.

9 En er zullen geen avierhon-
derd jaar verstrijken alvorens
Ik hen zal doen slaan; ja, Ik zal
hen bezoeken met het zwaard
en met hongersnood en met
pestilentie.

10 Ja, Ik zal hen in mijn bran-
dende toorn bezoeken, en er
zullen er zijn van het avierde
geslacht van uw vijanden die
zullen leven om uw volkomen
vernietiging te zien; en dat zal
stellig gebeuren, tenzij gij u
bekeert, zegt de Heer; en die
van het vierde geslacht zullen
uw vernietiging teweegbrengen.

11 Maar indien gij u bekeert
en aterugkeert tot de Heer, uw
God, zal Ik mijn toorn afwen-
den, zegt de Heer; ja, aldus

3a LV 100:5.
5a Alma 60:29;

3 Ne. 2:19.
6a Alma 45:10–14;

Hel. 15:17.
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3 Ne. 27:32.

11a 3 Ne. 10:5–7.
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zegt de Heer: Gezegend zijn zij
die zich bekeren en zich tot Mij
wenden, maar wee hem die
zich niet bekeert.
12 Ja, awee deze grote stad

Zarahemla; want zie, ter wille
van hen die rechtvaardig zijn,
wordt zij gered; ja, wee deze
grote stad, want Ik bemerk,
zegt de Heer, dat er velen zijn,
ja, zelfs het merendeel van deze
grote stad, die hun hart tegen
Mij zullen verstokken, zegt de
Heer.

13 Maar gezegend zijn zij die
zich bekeren, want hen zal Ik
sparen. Doch zie, ware het niet
dat er zich rechtvaardigen in
deze grote stad bevinden, zie,
dan zou Ik avuur uit de hemel
doen komen en haar vernietigen.
14 Maar zie, het is ter wille

van de rechtvaardigen dat zij
wordt gespaard. Doch zie, de
tijd komt, zegt de Heer, dat gij
de rechtvaardigen uit uw mid-
den zult werpen, en dan zult gij
rijp zijn voor vernietiging; ja,
wee deze grote stad wegens de
goddeloosheid en gruwelen die
in haar zijn.

15 Ja, en wee de stad Gideon
wegens de goddeloosheid en
gruwelen die in haar zijn.

16 Ja, en wee alle steden in
de omstreken die in het bezit
der Nephieten zijn, wegens de
goddeloosheid en de gruwelen
die in hen zijn.

17 En zie, er zal een avervloe-
king over het land komen, zegt
de Heer der heerscharen, we-

gens het volk dat zich in het land
bevindt, ja, wegens hun godde-
loosheid en hun gruwelen.

18 En het zal geschieden, zegt
de Heer der heerscharen, ja,
onze grote en ware God, dat wie
schatten in de aarde averbergt,
ze niet meer zal terugvinden
wegens de grote vervloeking
op het land, tenzij hij een recht-
vaardig man is en hij ze in de
hoede des Heren verbergt.

19 Want Ik wil, zegt de Heer,
dat zij hun schatten in mijn
hoede verbergen; en vervloekt
zijn zij die hun schatten niet
in mijn hoede verbergen; want
niemand verbergt zijn schatten
in mijn hoede behalve de recht-
vaardigen; en hij die zijn schat-
ten niet in mijn hoede verbergt,
is vervloekt, en ook de schat,
en wegens de vervloeking op
het land zal niemand hem
terugkrijgen.

20 En de dag komt dat zij hun
schatten zullen verbergen, om-
dat zij hun hart op rijkdommen
hebben gezet; en omdat zij hun
hart op hun rijkdommen hebben
gezet en hun schatten zullen
verbergen wanneer zij voor
hun vijanden vluchten, zijn zij
vervloekt, en ook hun schatten,
omdat zij ze niet in mijn hoede
verbergen; en te dien dage zul-
len zij geslagen worden, zegt
de Heer.

21 Zie, o volk van deze grote
stad, en aluistert naar mijn
woorden; ja, luistert naar de
woorden die de Heer zegt; want

12a 3 Ne. 8:8, 24; 9:3.
13a Gen. 19:24;

2 Kon. 1:9–16;

3 Ne. 9:11.
17a Hel. 12:18.
18a Mrm. 1:18;

Ether 14:1.
21a gs Luisteren.
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zie, Hij zegt dat gij vervloekt
zijt wegens uw rijkdommen, en
ook uw rijkdommen zijn ver-
vloekt, omdat gij uw hart erop
hebt gezet en niet hebt geluis-
terd naar de woorden van Hem
die ze u heeft gegeven.
22 Gij denkt niet aan de Heer,

uw God, bij de dingen waar-
mee Hij u heeft gezegend, maar
gij denkt wél voortdurend aan
uw arijkdommen, echter niet
om de Heer, uw God, ervoor
te danken; ja, uw hart gaat
niet uit naar de Heer, maar
blaast zich van grote bhoog-
moed op tot roemen, en tot
grote verwatenheid, cafgunst,
strijd, kwaadwilligheid, ver-
volgingen en moorden en aller-
lei ongerechtigheden.
23 Om die reden heeft de Here

God een vervloeking op het
land doen komen, en eveneens
op uw rijkdommen, en wel
wegens uw ongerechtigheden.

24 Ja, wee dit volk wegens deze
tijd die gekomen is waarin gij de
profeten auitwerpt, en hen be-
spot en stenen naar hen werpt,
en hen doodt en allerlei onge-
rechtigheid tegen hen bedrijft
zoals zij vanouds dat deden.

25 En wanneer gij nu spreekt,
zegt gij: Als onze dagen in de
dagen van onze avaderen van-
ouds waren geweest, zouden wij
de profeten niet hebben gedood;
wij zouden hen niet hebben
gestenigd en uitgeworpen.

26 Zie, gij zijt erger dan zij;
want zowaar de Heer leeft, als
er een aprofeet onder u komt en
u het woord des Heren verkon-
digt dat van uw zonden en
ongerechtigheden getuigt, dan
zijt gij bvertoornd op hem, en
werpt gij hem uit en zoekt gij
allerlei manieren om hem te
vernietigen; ja, gij zegt dat hij
een valse cprofeet is, en dat hij
een zondaar is en van de dui-
vel, omdat hij dgetuigt dat uw
werken kwaad zijn.

27 Doch zie, als er iemand
onder u komt en zegt: Doet dit,
en daarbij is geen ongerechtig-
heid; doet dat, en gij zult niet
lijden; ja, als hij zegt: Wandelt
naar de hoogmoed van uw
eigen hart; ja, wandelt naar de
hoogmoed van uw ogen, en
doet wat uw hart ook verlangt
— ja, als er iemand onder u
komt en dat zegt, neemt gij
hem aan en zegt dat hij een
aprofeet is.
28 Ja, gij verheft hem, en gij

geeft hem van uw bezit; gij
geeft hem van uw goud en van
uw zilver, en gij kleedt hem
met kostbare kleding; en omdat
hij avleiende woorden tot u
spreekt en zegt dat alles wel is,
berispt gij hem niet.

29 O verdorven en verkeerd
geslacht; o verstokt en halsstar-
rig volk, hoe lang denkt gij dat
de Heer u zal verdragen? Ja, hoe
lang zult gij u laten leiden door

22a Luc. 12:34.
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26a 2 Kron. 18:7;

Luc. 16:31.
b Jes. 30:9–10.
c Matt. 13:57.

d Gal. 4:16.
27a Micha 2:11.

gs Priesterlisten.
28a 2 Tim. 4:3–4.
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adwaze en bblinde leidslieden?
Ja, hoe lang zult gij duisternis
boven clicht dverkiezen?
30 Ja, zie, de toorn des Heren

is reeds tegen u ontbrand; zie,
Hij heeft het land vervloekt
wegens uw ongerechtigheid.

31 En zie, de tijd komt dat Hij
uw rijkdommen vervloekt, zo-
dat ze aglibberig worden, zodat
gij ze niet kunt vasthouden; en
in de dagen van uw armoede
kunt gij ze niet behouden.

32 En in de dagen van uw
armoede zult gij de Heer aan-
roepen; en gij zult tevergeefs
roepen, want uw verwoesting
is reeds over u gekomen en uw
vernietiging is verzekerd; en te
dien dage zult gij wenen en
kermen, zegt de Heer der heer-
scharen. En dan zult gij wee-
klagen en zeggen:

33 O, ahad ik mij maar bekeerd,
en had ik de profeten maar niet
gedood en bgestenigd en uitge-
worpen. Ja, te dien dage zult gij
zeggen: O, hadden wij maar
aan de Heer, onze God, gedacht
in de tijd dat Hij ons onze rijk-
dommen gaf, dan zouden ze
niet glibberig zijn geworden,
zodat wij ze hebben verloren;
want zie, onze rijkdommen zijn
ons ontglipt.
34 Zie, hier leggen wij een

stuk gereedschap neer en de
dag daarop is het verdwenen;
en zie, onze zwaarden waren
ons ontnomen in de tijd dat wij
ze zochten voor de strijd.

35 Ja, wij hebben onze schatten
verborgen en ze zijn ons ont-
glipt wegens de vervloeking
op het land.

36 O, hadden wij ons maar be-
keerd in de tijd dat het woord
des Heren tot ons kwam; want
zie, het land is vervloekt, en
alle dingen zijn glibberig ge-
worden en wij kunnen ze niet
vasthouden.

37 Zie, wij zijn door demonen
omgeven, ja, wij zijn omringd
door de engelen van hem
die heeft getracht onze ziel te
vernietigen. Zie, onze onge-
rechtigheden zijn groot. O
Heer, kunt Gij uw toorn niet
van ons afwenden? En aldus
zullen uw woorden zijn in
die dagen.

38 Doch zie, de adagen van uw
proeftijd zijn voorbij; gij hebt
de dag van uw redding buitge-
steld, totdat het voor eeuwig te
laat is en uw vernietiging ver-
zekerd is; ja, want gij hebt alle
dagen van uw leven gezocht
naar hetgeen gij niet kondt ver-
krijgen; en gij hebt het cgeluk
gezocht in het bedrijven van
ongerechtigheid, wat in strijd
is met de aard van die gerech-
tigheid die in ons grote en
eeuwige Hoofd is.

39 O volk van het land, hadt
gij maar willen luisteren naar
mijn woorden! En ik bid dat de
toorn des Heren van u wordt
afgewend en dat gij u zult
bekeren en worden gered.

29a 2 Ne. 28:9.
b Matt. 15:14.
c Job 24:13.
d Joh. 3:19.

31a Mrm. 1:17–18.
33a Mrm. 2:10–15.

b Matt. 23:37.
38a Mrm. 2:15.

b Alma 34:33–34.
c Alma 41:10–11.
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HOOFDSTUK 14

Samuël voorzegt licht in de nacht
en een nieuwe ster bij Christus’
geboorte — Christus verlost de
mensen van de stoffelijke en de
geestelijke dood — De tekenen
van zijn dood omvatten drie dagen
duisternis, het scheuren van de
rotsen, en grote omwentelingen in
de natuur. Ongeveer 6 v.C.

En nu geschiedde het dat
a Samuël de Lamanie t nog
veel meer dingen profeteer-
de die niet kunnen worden
opgeschreven.
2 En zie, hij zeide tot hen: Zie,

ik geef u een teken; want er
komen nog vijf jaar, en zie, dan
komt de Zoon Gods om allen
te verlossen die in zijn naam
zullen geloven.

3 En zie, dit zal ik u tot ateken
geven ten tijde van zijn komst;
want zie, er zullen grote lichten
aan de hemel zijn, zodat er in
de nacht voor zijn komst geen
duisternis zal zijn, zodat het de
mensen zal toeschijnen dat het
dag is.
4 Daarom zullen een dag en

een nacht en een dag zijn alsof
ze één dag zijn en er geen nacht
is; en dat zal u tot teken zijn;
want gij zult weten van de
opgang van de zon en ook van
haar ondergang; daarom zal
men met zekerheid weten dat
er twee dagen en één nacht
zijn; niettemin zal de nacht niet

donker zijn; en het zal de nacht
zijn vóór aHij geboren wordt.

5 En zie, er zal een nieuwe
aster verrijzen, zoals gij er nog
nooit een hebt gezien; en ook
dat zal u tot teken zijn.

6 En zie, dat is niet alles: er
zullen vele tekenen en wonde-
ren aan de hemel zijn.

7 En het zal geschieden dat gij
allen verbaasd zult zijn en u
zult verwonderen, zodat gij ter
aarde zult avallen.

8 En het zal geschieden dat
wie in de Zoon Gods agelooft,
het eeuwige leven zal hebben.

9 En zie, aldus heeft de Heer
mij door zijn engel geboden u
dit te komen vertellen; ja, Hij
heeft mij geboden deze dingen
tot u te profeteren; ja, Hij heeft
tot mij gezegd: Roep tot dit
volk: Bekeert u en bereidt de
weg des Heren.

10 En nu, omdat ik Lamaniet
ben, en de woorden tot u heb
gesproken die de Heer mij
heeft geboden, en omdat die
hard voor u waren, zijt gij ver-
toornd op mij en tracht gij mij
te vernietigen en hebt gij mij
uit uw midden ageworpen.

11 En gij zult mijn woorden
horen, want met die bedoeling
ben ik op de muur van deze stad
geklommen, dat gij de oordelen
Gods, die u wegens uw onge-
rechtigheden te wachten staan,
zult horen en kennen, en tevens
dat gij de voorwaarden van
bekering zult kennen;

14 1a Hel. 13:2.
3a 3 Ne. 1:15.
4a gs Jezus Christus—

Profetieën over de

geboorte en dood
van Jezus Christus.

5a Matt. 2:1–2;
3 Ne. 1:21.

7a 3 Ne. 1:16–17.
8a Joh. 3:16.

10a Hel. 13:2.
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12 en ook dat gij zult weten van
de komst van Jezus Christus,
de Zoon Gods, de aVader van
hemel en aarde, de Schepper
van alle dingen vanaf het begin;
en dat gij de tekenen van zijn
komst zult kennen, zodat gij in
zijn naam zult geloven.

13 En indien gij in zijn naam
agelooft, zult gij u bekeren van
al uw zonden, opdat gij daar-
door vergeving ervan zult ont-
vangen door zijn bverdiensten.
14 En voorts, zie, nog een teken

geef ik u, ja, een teken van zijn
dood.

15 Want zie, Hij moet zeker
sterven, opdat er aredding zal
komen, ja, het is van Hem
vereist en het is noodzakelijk
dat Hij sterft , teneinde de
bopstanding der doden teweeg
te brengen, opdat de mensen
daardoor in de tegenwoordig-
heid des Heren zullen worden
gebracht.
16 Ja, zie, deze dood brengt de

opstanding teweeg, en averlost
het gehele mensdom van de
eerste dood — die geestelijke
dood; want het gehele mens-
dom, dat door de bval van Adam
van de tegenwoordigheid des
Heren was cafgesneden, wordt
als ddood beschouwd, zowel
met betrekking tot stoffelijke
als tot geestelijke dingen.
17 Maar zie, de opstanding van

Christus averlost het mensdom,

ja, het gehele mensdom, en
brengt hen terug in de tegen-
woordigheid des Heren.

18 Ja, en die brengt de mo-
gelijkheid van bekering teweeg,
zodat wie zich bekeert, niet
wordt omgehakt en in het vuur
geworpen; maar wie zich niet
bekeert, wordt wél omgehakt
en in het vuur geworpen; en er
komt wederom een geestelijke
dood over hen, ja, de tweede
dood, want zij worden weder-
om afgesneden met betrekking
tot de dingen der gerechtigheid.

19 Daarom, bekeert u, bekeert
u, opdat gij u niet — door deze
dingen te weten en ze niet te
doen — onder veroordeling
laat brengen, en gij wordt neer-
gebracht tot deze tweede dood.

20 Doch zie, zoals ik u heb
gezegd aangaande een tweede
ateken, een teken van zijn dood,
zie, op die dag dat Hij de dood
ondergaat, zal de zon bverduis-
terd worden en weigeren u haar
licht te geven; en eveneens de
maan en de sterren; en er zal
geen licht zijn op het oppervlak
van dit land, ja, vanaf de tijd
dat Hij de dood ondergaat, tot
de tijd dat Hij uit de doden
opstaat, cdrie dagen lang.
21 Ja, in de tijd dat Hij de geest

geef t , zul len er vele uren
lang adonderslagen en bliksem-
schichten zijn, en de aarde zal
schudden en beven; en de rotsen

12a Mos. 3:8;
3 Ne. 9:15;
Ether 4:7.
gs Jezus Christus.

13a Hand. 16:30–31.
b LV 19:16–20.

15a gs Heiland.

b Alma 42:23.
gs Opstanding.

16a gs Verlossingsplan.
b gs Val van Adam

en Eva.
c Alma 42:6–9.
d gs Dood, geestelijke.

17a gs Verlossen,
verlossing, verlost.

20a 3 Ne. 8:5–25.
b Luc. 23:44.
c Mos. 3:10.

21a 3 Ne. 8:6.
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die op het oppervlak van deze
aarde zijn, die zowel boven als
onder de grond zijn, waarvan
gij weet dat zij op dit moment
massief zijn, ofwel waarvan
het grootste deel één massief
geheel is, zullen in stukken
worden bgebroken;

22 ja, zij zullen doormidden
scheuren en zullen voortaan met
spleten en barsten en in gebro-
ken stukken over het oppervlak
van deze gehele aarde worden
aaangetroffen, ja, zowel boven
als onder de grond.
23 En zie, er zullen hevige

orkanen zijn en vele bergen
zullen worden verlaagd, als
een dal, en er zullen vele plek-
ken zijn die nu dalen worden
genoemd, die bergen zullen
worden, waarvan de hoogte
groot is.

24 En vele wegen zul len
worden opgebroken en vele
asteden zullen verlaten zijn.
25 En vele agraven zullen wor-

den geopend en velen van hun
doden opgeven; en vele heiligen
zullen aan velen verschijnen.

26 En zie, aldus heeft de
aengel tot mij gesproken; want
hij heeft mij gezegd dat er vele
uren lang donderslagen en
bliksemschichten zullen zijn.
27 En hij zeide tot mij dat

die dingen zouden plaatsvinden
zolang de donder en de bliksem
en de orkaan duurden, en dat
aduisternis het oppervlak der

gehele aarde drie dagen lang
zou bedekken.

28 En de engel zeide tot mij
dat velen grotere dingen dan
deze zullen zien, met de bedoe-
ling dat zij zullen geloven dat
adeze tekenen en deze wonde-
ren op het gehele oppervlak
van dit land zullen gebeuren,
met de bedoeling dat er geen
reden voor ongeloof onder de
mensenkinderen zal zijn —

29 en wel met de bedoeling dat
wie gelooft, zal worden gered,
en dat er een rechtvaardig aoor-
deel zal komen op wie niet ge-
looft; en ook, indien zij worden
veroordeeld, dat zij hun eigen
veroordeling over zich halen.

30 En nu, bedenkt, bedenkt,
mijn broeders, dat wie verloren
gaat, zichzelf verloren doet
gaan; en wie ongerechtigheid
bedrijft, het tegen zichzelf be-
drijft; want zie, gij zijt avrij; het
wordt u toegestaan zelfstandig
te handelen; want zie, God heeft
u bkennis gegeven en u vrijge-
maakt.

31 Hij heeft het u gegeven
goed van kwaad te kunnen
aonderscheiden, en Hij heeft
het u gegeven het leven of de
dood te kunnen bkiezen; en gij
kunt het goede doen en tot het
goede worden chersteld, ofwel
hetgeen goed is aan u hersteld
krijgen; of gij kunt het kwade
doen en hetgeen kwaad is aan
u hersteld krijgen.

21b 3 Ne. 10:9.
22a 3 Ne. 8:18.
24a 3 Ne. 9:3–12.
25a Matt. 27:50–54;

3 Ne. 23:9–11.
26a Alma 13:26.

27a 1 Ne. 19:10;
3 Ne. 8:3.

28a 1 Ne. 12:4–5.
29a gs Oordeel, laatste.
30a 2 Ne. 2:26–29;

Moz. 6:56.

gs Keuzevrijheid.
b gs Kennis.

31a Mro. 7:16.
b 2 Ne. 2:28–29;

Alma 3:26–27.
c Alma 41:3–5.
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HOOFDSTUK 15

De Heer kastijdde de Nephieten om-
dat Hij hen liefhad — De bekeerde
Lamanieten zijn onwrikbaar en
standvastig in het geloof — De
Heer zal in de laatste dagen barm-
hartig zijn jegens de Lamanieten.
Ongeveer 6 v.C.

En nu, mijn geliefde broeders,
zie, ik verkondig u dat, tenzij gij
u bekeert, uw huis averwoest
aan u wordt overgelaten.
2 Ja, tenzij gij u bekeert, zullen

uw vrouwen veel reden hebben
om te treuren in de tijd dat zij
zogen; want gij zult trachten
te vluchten, maar er zal geen
toevluchtsoord zijn; ja, en wee
hun die azwanger zijn, want zij
zullen zwaar zijn en niet kun-
nen vluchten; daarom zullen
zij worden vertrapt en worden
achtergelaten om om te komen.

3 Ja, wee dit volk — dat het volk
van Nephi wordt genoemd —
tenzij zij zich bekeren wanneer
zij al deze tekenen en wonderen
zien, die hun getoond zullen
worden; want zie, zij zijn een
uitverkoren volk des Heren
geweest; ja, Hij heeft het volk
van Nephi liefgehad, en Hij
heeft hen ook agekastijd; ja, in
de dagen van hun ongerechtig-
heden heeft Hij hen gekastijd
omdat Hij hen liefheeft.

4 Doch zie, mijn broeders, Hij
heeft de Lamanieten gehaat,
omdat hun daden voortdurend

kwaad zijn geweest, en wel we-
gens de ongerechtigheid van de
aoverlevering van hun vaderen.
Maar zie, het heil is tot hen
gekomen door de prediking der
Nephieten; en met dat doel heeft
de Heer hun dagen bverlengd.

5 En ik wil dat gij ziet dat het
amerendeel van hen zich op het
pad van hun plicht bevindt, en
zij wandelen behoedzaam voor
het aangezicht van God, en zij
onderhouden nauwgezet zijn
geboden en zijn inzettingen en
zijn gerichten volgens de wet
van Mozes.

6 Ja, ik zeg u dat het meren-
deel van hen aldus handelt, en
met onvermoeide ijver streven
zij ernaar de rest van hun broe-
ders tot de kennis der waarheid
te brengen; daarom zijn er
dagelijks velen die zich bij hen
voegen.

7 En zie, gij weet zelf, want gij
zijt er getuige van geweest dat
zovelen van hen als er tot de
kennis der waarheid worden
gebracht en weten van de
goddeloze en gruwelijke over-
leveringen van hun vaderen,
en ertoe worden gebracht de
heilige Schriften te geloven, ja,
de profetieën van de heilige
profeten, die zijn opgeschreven,
hetgeen hen tot geloof in de
Heer voert, en tot bekering,
welk geloof en welke bekering
hun een averandering van hart
brengt —

8 daarom zijn zovelen als hier-

15 1a Matt. 23:37–38.
2a Matt. 24:19.
3a Spr. 3:12;

Hebr. 12:5–11;

LV 95:1.
4a gs Gebruik.

b Alma 9:16.
5a Hel. 13:1.

7a gs Bekeren (zich),
bekering.
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toe zijn gekomen, zoals gij zelf
weet, aonwrikbaar en standvas-
tig in het geloof en in hetgeen
waarmee zij zijn vrijgemaakt.
9 En gij weet ook dat zij hun

oorlogswapens hebben abegra-
ven en bevreesd zijn ze op te
nemen, opdat zij niet op een of
andere wijze zullen zondigen;
ja, gij kunt zien dat zij vrezen te
zondigen — want zie, zij laten
zich door hun vijanden vertrap-
pen en doden, en weigeren het
zwaard tegen hen op te nemen,
en wel wegens hun geloof in
Christus.
10 En nu zie, wegens de stand-

vastigheid waarmee zij geloven
in hetgeen waarin zij geloven,
en wegens hun onwrikbaarheid
wanneer zij eenmaal verlicht
zijn, zal de Heer hen zegenen
en hun dagen verlengen, on-
danks hun ongerechtigheid —

11 ja, zelfs al verkommeren zij
in ongeloof, zal de Heer hun
dagen averlengen, totdat de tijd
komt waarover onze vaderen
gesproken hebben, en ook de
profeet bZenos en vele andere
profeten, aangaande de cher-
stelling van onze broeders, de
Lamanieten, tot de kennis der
waarheid —

12 ja, ik zeg u dat de abeloften
des Heren in de laatste dagen
aan onze broeders, de Lamanie-
ten, zijn aangeboden; en on-
danks de vele benauwingen
die zij zullen meemaken, en

hoewel zij op het oppervlak
der aarde her- en derwaarts
bgedreven zullen worden, en
opgejaagd en geslagen en alom
verstrooid, zonder een toe-
vluchtsoord, zal de Heer cbarm-
hartig jegens hen zijn.

13 En dat is volgens de profe-
tie dat zij wederom atot de
ware kennis zullen worden ge-
bracht — hetgeen de kennis is
van hun Verlosser, en hun grote
en ware bHerder — en onder
zijn schapen worden gerekend.

14 Daarom zeg ik u, het zal
voor hen abeter zijn dan voor u,
tenzij gij u bekeert.

15 Want zie, indien aan hen
de amachtige werken waren ge-
toond die aan u zijn getoond,
ja, aan hen die in ongeloof zijn
verkommerd wegens de over-
leveringen van hun vaderen,
dan kunt gij voor uzelf zien dat
zij nooit wederom in ongeloof
zouden zijn verkommerd.

16 Daarom zegt de Heer: Ik
zal hen niet volkomen vernieti-
gen, maar ervoor zorgen dat
zij, in de tijd die Ik wijs acht,
wederom tot Mij zullen terug-
keren, zegt de Heer.

17 En nu zie, zegt de Heer aan-
gaande het volk der Nephieten:
Indien zij weigeren zich te be-
keren en mijn wil te doen, zal
Ik hen volkomen avernietigen,
zegt de Heer, wegens hun onge-
loof, ondanks de vele machtige
werken die Ik onder hen heb

8a Alma 23:6; 27:27;
3 Ne. 6:14.

9a Alma 24:17–19.
11a Alma 9:16.

b Hel. 8:19.
c 2 Ne. 30:5–8.

12a Enos 1:12–13.
b Mrm. 5:15.
c 1 Ne. 13:31;

2 Ne. 10:18–19;
Jakob 3:5–6.

13a 3 Ne. 16:12.

b gs Goede herder.
14a Hel. 7:23.
15a Matt. 11:20–23.
17a Hel. 13:6–10.
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verricht; en zowaar de Heer
leeft, zullen die dingen geschie-
den, zegt de Heer.

HOOFDSTUK 16

De Nephieten die Samuël geloven,
laten zich door Nephi dopen —
Samuël kan niet worden gedood
door de pijlen en stenen van de
onbekeerlijke Nephieten — Som-
migen verstokken hun hart, en
anderen zien engelen — De onge-
lovigen zeggen dat het niet aanne-
melijk is te geloven in Christus en
zijn komst in Jeruzalem. Ongeveer
6–1 v.C.

En nu geschiedde het dat er
velen waren die de woorden
hoorden van Samuël de Lama-
niet, die hij bovenop de muren
van de stad sprak. En zovelen
als er in zijn woord geloofden,
gingen op zoek naar Nephi; en
toen zij waren gekomen en hem
hadden gevonden, beleden zij
hem hun zonden en ontkenden
ze niet, en zij verlangden ernaar
zich in de Heer te laten dopen.

2 Maar zovelen als er niet in de
woorden van Samuël geloofden,
waren vertoornd op hem; en zij
wierpen stenen naar hem op de
muur, en ook schoten velen pij-
len op hem af terwijl hij op de
muur stond; doch de Geest des
Heren was met hem, zodat zij
hem niet konden raken met hun
stenen, noch met hun pijlen.

3 Toen zij nu zagen dat zij hem
niet konden raken, waren er nog
veel meer die in zijn woorden

geloofden, zodat zij naar Nephi
gingen om zich te laten dopen.

4 Want zie, Nephi doopte en
profeteerde en predikte en riep
het volk bekering toe, terwijl
hij tekenen en wonderen toonde
en onder het volk awonderda-
den verrichtte, opdat zij zouden
weten dat de Christus bbinnen-
kort moest komen —

5 en hij vertelde hun over de
dingen die binnenkort moesten
gebeuren, opdat zij, als het
zover was, zouden weten en
zich herinneren dat ze hun van
tevoren waren bekendgemaakt,
met de bedoeling dat zij zouden
geloven; daarom gingen zove-
len als er geloofden in de woor-
den van Samuël naar hem toe
om zich te laten dopen; want
zij kwamen onder bekering en
belijdenis van hun zonden.

6 Maar het merendeel van hen
geloofde niet in de woorden
van Samuël; daarom, toen zij
zagen dat zij hem niet konden
raken met hun stenen en hun
pijlen, riepen zij tot hun bevel-
hebbers, zeggende: Grijpt die
kerel en bindt hem vast, want
zie, hij is door een duivel beze-
ten; en wegens de macht van de
duivel die in hem is, kunnen
wij hem niet raken met onze
stenen en onze pijlen; grijpt
hem dus en bindt hem vast, en
weg met hem.

7 En zie, toen zij aankwamen
om hun handen aan hem te
slaan, sprong hij van de muur af
en vluchtte weg uit hun landen,
ja, naar zijn eigen land, en begon

16 4a gs Wonder. b Hel. 14:2.
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te prediken en te profeteren
onder zijn eigen volk.
8 En zie, er werd nooit meer

van hem gehoord onder de
Nephieten; en aldus stonden
de zaken van het volk.

9 En aldus eindigde het zesen-
tachtigste jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi.

10 En aldus eindigde ook het
zevenentachtigste jaar van de
regering der rechters, en het
grootste deel van het volk bleef
in zijn hoogmoed en zijn god-
deloosheid, en het kleinste deel
wandelde behoedzamer voor
God.

11 En aldus waren ook de
omstandigheden in het achten-
tachtigste jaar van de regering
der rechters.

12 En in het negenentachtigste
jaar van de regering der rech-
ters was er slechts weinig ver-
andering in de zaken van het
volk, behalve dat het volk zich
meer in ongerechtigheid begon
te verstokken, en steeds meer
datgene begon te doen wat
tegen de geboden Gods was.

13 Maar het geschiedde in het
negentigste jaar van de rege-
ring der rechters, dat er agrote
tekenen aan het volk werden
gegeven, en wonderen; en de
woorden der profeten bbegon-
nen in vervulling te gaan.
14 En er verschenen aengelen

aan de mensen, aan wijze men-
sen, en zij verkondigden hun
blijde tijdingen van grote vreug-
de; en aldus begonnen de Schrif-

ten in dat jaar in vervulling te
gaan.

15 Niettemin begonnen de
mensen hun hart te verstokken,
allen, behalve de gelovigsten
onder hen, zowel onder de
Nephieten als onder de Lama-
nieten, en zij begonnen op hun
eigen kracht en op hun aeigen
wijsheid te vertrouwen, zeg-
gende:

16 Onder zovele zaken zullen
zij wel iets goed geraden heb-
ben; maar zie, wij weten dat
al die grote en wonderbare
werken, waarover gesproken is,
niet kunnen gebeuren.

17 En zij begonnen onder
elkaar te overleggen en te twis-
ten, zeggende:

18 Dat het aniet aannemelijk
is dat er een wezen als een
Christus zal komen; maar zo ja,
en indien Hij de Zoon Gods is,
de Vader van hemel en aarde,
zoals is gezegd, waarom ver-
toont Hij Zich dan niet zowel
aan ons als aan hen die zich in
Jeruzalem bevinden?

19 Ja, waarom vertoont Hij
Zich niet zowel in dit land als
in het land Jeruzalem?

20 Doch zie, wij weten dat dit
een goddeloze aoverlevering is,
die ons door onze vaderen is
overgeleverd om ons in een
groot en wonderbaar iets te
doen geloven dat zou gebeuren,
niet onder ons, maar in een land
ver hier vandaan, een land dat
wij niet kennen; daarom kun-
nen zij ons in onwetendheid
houden, want wij kunnen er niet

13a 3 Ne. 1:4.
b Hel. 14:3–7.

14a Alma 13:26.
15a Jes. 5:21.

18a Alma 30:12–13.
20a gs Gebruik.
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met onze eigen ogen bgetuige
van zijn dat het waar is.

21 En door de geslepenheid en
geheimzinnige kunsten van de
boze, zullen zij een of ander
groot mysterie bewerkstelligen,
dat wij niet kunnen begrijpen,
en dat ons eronder zal houden
als dienstknechten van hun
woorden, en eveneens als hun
dienstknechten, want wij zijn
van hen afhankelijk om ons het
woord te leren; en aldus zullen
zij ons alle dagen van ons leven
in onwetendheid houden als
wij ons aan hen overgeven.

22 En nog veel meer dingen
die dwaas en aijdel waren, ver-
beeldden de mensen zich in hun
hart; en zij waren zeer in de war
geraakt, want Satan hitste hen
op om voortdurend ongerech-

tigheid te bedrijven; ja, hij ging
rond en verspreidde geruchten
en twisten op het gehele opper-
vlak van het land om het hart
van het volk te verstokken tegen
het goede en tegen hetgeen
komen zou.

23 En ondanks de tekenen en
de wonderen die onder het
volk des Heren werden ver-
richt, en de vele wonderdaden
die zij deden, kreeg Satan veel
vat op het hart van het volk
op het gehele oppervlak van
het land.

24 En aldus eindigde het ne-
gentigste jaar van de regering
der rechters over het volk van
Nephi.

25 En aldus eindigde het boek
Helaman, volgens de kroniek
van Helaman en zijn zonen.

Drie Nephi
Het boek Nephi

DE ZOON VAN NEPHI, DIE DE ZOON VAN HELAMAN WAS

En Helaman was de zoon van Helaman, die de zoon was van
Alma, die de zoon was van Alma, een afstammeling van

Nephi, die de zoon was van Lehi, die Jeruzalem had verlaten in
het eerste jaar van de regering van Sedekia, koning van Juda.

HOOFDSTUK 1

Nephi, de zoon van Helaman,
vertrekt uit het land, en zijn zoon
Nephi houdt de kronieken bij —
Hoewel er een overvloed aan
tekenen en wonderen is, nemen
de goddelozen zich voor de recht-

vaardigen te doden — De nacht
van Christus’ geboorte breekt
aan — Het teken wordt gegeven
en er verschi jnt een nieuwe
ster — Leugens en misleiding
nemen toe en de rovers van
Gadianton doden vele mensen.
Ongeveer 1–4 n.C.

20b Ether 12:5–6, 19. 22a gs IJdel, ijdelheid.
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NU geschiedde het dat het
eenennegentigste jaar was

verstreken, en het was azeshon-
derd jaar vanaf het tijdstip
waarop Lehi Jeruzalem had
verlaten; en het was in het jaar
dat Lachoneüs opperrechter en
regeerder van het land was.
2 En Nephi, de zoon van

Helaman, was uit het land
Zarahemla vertrokken en had
zi jn zoon a Nephi, die zi jn
oudste zoon was, belast met de
zorg voor de bplaten van koper,
en voor alle kronieken die
waren bijgehouden, en voor al
die dingen die heilig waren
gehouden sedert het vertrek van
Lehi uit Jeruzalem.

3 Toen verliet hij het land, en
niemand weet awaarheen hij is
gegaan; en zijn zoon Nephi
hield de kronieken bij in zijn
plaats, ja, de kroniek van dit
volk.
4 En zie, het geschiedde in het

begin van het tweeënnegentig-
ste jaar, dat de profetieën der
profeten steeds meer in vervul-
ling begonnen te gaan; want
er kwamen grotere tekenen en
er werden grotere wonderen
onder het volk verricht.

5 Maar er waren er die begon-
nen te zeggen dat de tijd was
verstreken voor de vervulling
van de woorden die aSamuël de
Lamaniet had gesproken.
6 En zij begonnen leedvermaak

te hebben over hun broeders,
zeggende: Zie, de tijd is verstre-

ken en de woorden van Samuël
zijn niet vervuld; uw vreugde
en uw geloof daarin zijn dus
tevergeefs geweest.

7 En het geschiedde dat zij het
gehele land in grote beroering
brachten; en de mensen die ge-
loofden begonnen zeer bedroefd
te worden, voor het geval die
dingen die gezegd waren niet
zouden gebeuren.

8 Maar zie, zij zagen standvas-
tig uit naar die dag en die nacht
en die dag, die als één dag
zouden zijn, alsof er geen nacht
was, zodat zij zouden weten
dat hun geloof niet tevergeefs
was geweest.

9 Nu geschiedde het dat er
door de ongelovigen een dag
was bepaald waarop allen die
in die overleveringen geloof-
den ter adood zouden worden
gebracht, tenzij het teken ver-
scheen dat door de profeet
Samuël was gegeven.

10 Nu geschiedde het, toen
Nephi, de zoon van Nephi, die
goddeloosheid van zijn volk
zag, dat zijn hart buitengewoon
bedroefd was.

11 En het geschiedde dat hij
uitging en zich ter aarde neer-
boog en zijn God krachtig
aanriep ten behoeve van zijn
volk, ja, van hen die op het punt
stonden te worden vernietigd
wegens hun geloof in de over-
levering van hun vaderen.

12 En het geschiedde dat hij
de Heer adie gehele dag krachtig

[3 nephi]
1 1a 2 Ne. 25:19.

2a gs Nephi, zoon
van Nephi, zoon

van Helaman.
b Alma 37:3–5.

3a 3 Ne. 2:9.
5a Hel. 14:2–4.

9a gs Martelaar,
martelaarschap.

12a Enos 1:4;
Alma 5:46.
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aanriep; en zie, de stem des
Heren kwam tot hem, zeggende:
13 Hef uw hoofd op en wees

goedsmoeds; want zie, de tijd
is gekomen, en deze nacht
wordt het teken gegeven, en
amorgen kom Ik in de wereld
om de wereld te tonen dat Ik
alles zal vervullen wat Ik bbij
monde van mijn heilige profe-
ten heb laten spreken.

14 Zie, Ik akom tot de mijnen
om alle dingen te bvervullen
die Ik de mensenkinderen se-
dert de cgrondlegging der we-
reld heb bekendgemaakt, en
om de wil te doen dzowel van
de Vader als van de Zoon —
van de Vader wegens Mijzelf,
en van de Zoon wegens mijn
vlees. En zie, de tijd is geko-
men, en het teken wordt deze
nacht gegeven.
15 En het geschiedde dat de

woorden die tot Nephi kwamen,
werden vervuld zoals zij waren
gesproken; want zie, bij het
ondergaan van de zon was er
ageen duisternis; en het volk
begon zich te verbazen omdat
er geen duisternis was toen de
nacht kwam.

16 En er waren er velen — die
de woorden van de profeten
niet hadden geloofd — die ter
aarde avielen en als dood bleven
liggen, want zij wisten dat het
grote bplan van vernietiging dat
zij hadden gesmeed tegen hen
die in de woorden der profeten

geloofden, was verijdeld; want
het teken dat was gegeven, was
er reeds.

17 En zij begonnen te beseffen
dat de Zoon van God weldra
moest verschijnen; ja, kortom,
alle mensen op het oppervlak
der gehele aarde, van het westen
tot het oosten, zowel in het
noordelijke land als in het
zuidelijke land, waren zo bui-
tengewoon verbaasd dat zij ter
aarde vielen.

18 Want zij wisten dat de
profeten vele jaren lang van die
dingen hadden getuigd, en dat
het teken dat was gegeven, er
reeds was; en zij begonnen te
vrezen wegens hun ongerech-
tigheid en hun ongeloof.

19 En het geschiedde dat er
die gehele nacht geen duisternis
was, maar dat het zo licht was
alsof het midden op de dag was.
En het geschiedde dat de zon
des ochtends weer opkwam,
volgens haar juiste orde; en zij
wisten dat het de dag was
waarop de Heer zou worden
ageboren, wegens het teken dat
was gegeven.

20 En het was geschied, ja,
alles, in ieder opzicht, volgens
de woorden der profeten.

21 En het geschiedde ook dat
er een nieuwe aster verscheen,
volgens het woord.

22 En het geschiedde dat Satan
vanaf dat tijdstip leugens onder
de mensen uitzond om hun hart

13a Luc. 2:10–11.
b gs Jezus Christus—

Profetieën over de
geboorte en dood
van Jezus Christus.

14a Joh. 1:11.
b Matt. 5:17–18.
c Alma 42:26.
d LV 93:3–4.

15a Hel. 14:3.

16a Hel. 14:7.
b 3 Ne. 1:9.

19a Luc. 2:1–7.
21a Matt. 2:1–2;

Hel. 14:5.
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te verstokken, opdat zij niet
zouden geloven in de tekenen
en wonderen die zij hadden
gezien; maar niettegenstaande
die leugens en misleidingen
geloofde het merendeel van het
volk wel, en werd het tot de
Heer bekeerd.
23 En het geschiedde dat Nephi

uitging onder het volk, en ook
vele anderen, en zij doopten tot
bekering, waarin grote averge-
ving van zonden was. En aldus
begon het volk wederom vrede
in het land te hebben.
24 En er waren geen twisten,

hoewel er enigen waren die
begonnen te prediken en aan de
hand van de Schriften trachtten
te bewijzen dat het niet meer
anoodzakelijk was de wet van
Mozes te bewaren. Nu dwaal-
den zij daarin, omdat zij de
Schriften niet hadden begrepen.
25 Maar het geschiedde dat zij

weldra tot bekering kwamen en
overtuigd werden van de dwa-
ling waarin zij verkeerden, want
het werd hun bekendgemaakt
dat de wet nog niet was aver-
vuld, maar dat zij in ieder
opzicht moest worden vervuld;
ja, het woord kwam tot hen dat
zij moest worden vervuld; ja,
dat er niet één jota of tittel zou
voorbijgaan, totdat zij geheel
zou zijn vervuld; bijgevolg wer-
den zij in datzelfde jaar tot het
besef van hun dwaling gebracht,
en zij bbeleden hun fouten.

26 En aldus verstreek het
tweeënnegentigste jaar, dat het

volk blijde tijdingen bracht
wegens de tekenen die plaats-
vonden volgens de woorden
der profetie van alle heilige
profeten.

27 En het geschiedde dat ook
het drieënnegentigste jaar in
vrede verstreek, behalve wat de
arovers van Gadianton betreft,
die in de bergen woonden en
een plaag waren voor het land;
want hun vestingen en hun ge-
heime plaatsen waren zo sterk
dat het volk hen niet kon over-
weldigen; daarom pleegden zij
vele moorden en richtten zij
onder het volk veel slachting
aan.

28 En het geschiedde dat zij
in het vierennegentigste jaar in
grote mate begonnen toe te
nemen, omdat er vele afgeschei-
denen van de Nephieten waren
die naar hen toe vluchtten, het-
geen grote droefenis veroor-
zaakte onder de Nephieten die
in het land bleven.

29 En er was ook aanleiding
tot grote droefenis onder de
Lamanieten; want zie, zij had-
den vele kinderen die opgroei-
den en in jaren toenamen,
zodat zij voor zichzelf gingen
denken, en door de leugens en
vleiende woorden van sommi-
gen die aZoramieten waren,
werden verleid om zich bij die
rovers van Gadianton te voegen.

30 En aldus werden ook de
Lamanieten beproefd, en zij
begonnen in geloof en recht-
vaardigheid af te nemen we-

23a gs Vergeving van
zonden.

24a Alma 34:13.

25a Matt. 5:17–18.
b Mos. 26:29.

27a gs Gadianton,

rovers van.
29a Alma 30:59.
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gens de goddeloosheid van het
opkomende geslacht.

HOOFDSTUK 2

Goddeloosheid en gruwelen onder
het volk nemen toe — De Nephie-
ten en de Lamanieten verenigen
zich om zich tegen de rovers van
Gadianton te verdedigen — Be-
keerde Lamanieten worden blank
van huid en worden Nephieten
genoemd. Ongeveer 5–16 n.C.

En het geschiedde dat aldus ook
het vijfennegentigste jaar ver-
streek, en het volk begon die
tekenen en wonderen die zij
hadden gehoord, te vergeten en
zich steeds minder te verbazen
over een teken of een wonder
uit de hemel, zodat zij verstokt
van hart begonnen te worden
en verblind van verstand, en
steeds minder gingen geloven
van alles wat zij hadden ge-
hoord en gezien —

2 zich de dwaasheid inbeel-
dend dat het was verricht door
mensen en door de macht van
de duivel om het hart van het
volk te verleiden en te abedrie-
gen; en aldus kreeg Satan het
hart van het volk wederom in
bezit, zodat hij hun ogen ver-
blindde en hen ertoe verleidde
te geloven dat de leer omtrent
Christus dwaas en ijdel was.
3 En het geschiedde dat het

volk krachtig in goddeloosheid
en gruwelen begon te worden;
en zij geloofden niet dat er ver-
der nog tekenen of wonderen

zouden worden gegeven; en
Satan aging rond en verleidde
het hart der mensen, en hij ver-
zocht hen en bracht hen ertoe
grote goddeloosheid in het land
te bedrijven.

4 En aldus verstreek het zes-
ennegentigste jaar; en ook het
zevenennegentigste jaar; en ook
het achtennegentigste jaar; en
ook het negenennegentigste jaar;

5 en ook waren er honderd
jaar verstreken sedert de dagen
van aMosiah, die koning was
over het volk der Nephieten.

6 En er waren zeshonderd-
negen jaar verstreken sedert
Lehi Jeruzalem had verlaten.

7 En er waren negen jaar ver-
streken sedert de tijd dat het
teken was gegeven waarover
de profeten gesproken hadden,
dat Christus in de wereld zou
komen.

8 Nu begonnen de Nephieten
hun tijd te rekenen vanaf het
tijdstip waarop het teken werd
gegeven, ofwel vanaf de komst
van Christus; zodoende waren
er negen jaar verstreken.

9 En Nephi, die de vader was
van Nephi, die met de zorg
voor de kronieken was belast,
akeerde niet terug naar het land
Zarahemla en kon nergens in
het gehele land worden gevon-
den.

10 En het geschiedde dat het
volk volhardde in goddeloos-
heid, niettegenstaande het vele
prediken en profeteren dat on-
der hen werd uitgezonden; en
aldus verstreek ook het tiende

2 2a gs Misleiden,
misleiding.

3a LV 10:27.
5a Mos. 29:46–47.

9a 3 Ne. 1:2–3.
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jaar; en ook het elfde jaar ver-
streek in ongerechtigheid.
11 En het geschiedde dat er

in het dertiende jaar in het
gehele land oorlogen en twis-
ten ontstonden; want de ro-
vers van Gadianton waren zo
talrijk geworden en doodden
zovelen van het volk en ver-
woestten zovele steden en
verbreidden zoveel dood en
slachting in het land, dat het
noodzakelijk werd dat het ge-
hele volk, zowel de Nephieten
als de Lamanieten, de wapens
tegen hen opnam.

12 Daarom verenigden zich
alle Lamanieten die zich tot de
Heer hadden bekeerd met hun
broeders, de Nephieten, en zij
werden gedwongen de wapens
op te nemen tegen die rovers
van Gadianton ter wille van de
veiligheid van hun leven en die
van hun vrouwen en hun kinde-
ren, ja, en tevens om hun rech-
ten en de voorrechten van hun
kerk en van hun godsdienst, en
hun avrijheid en hun onafhan-
kelijkheid te handhaven.

13 En het geschiedde voordat
dat dertiende jaar was verstre-
ken, dat de Nephieten met
volslagen vernietiging werden
bedreigd wegens die oorlog,
die buitengewoon verwoed was
geworden.

14 En het geschiedde dat die
Lamanieten die zich met de Ne-
phieten hadden verenigd, onder
de Nephieten werden gerekend;

15 en hun avervloeking werd
van hen weggenomen, en hun

huid werd bblank, zoals die der
Nephieten;

16 En hun jongemannen en
hun dochters werden buiten-
gewoon mooi, en zij werden
gerekend onder de Nephieten,
en werden Nephieten genoemd.
En aldus eindigde het dertiende
jaar.

17 En het geschiedde in het
begin van het veertiende jaar
dat de oorlog tussen de rovers
en het volk van Nephi voort-
duurde en buitengewoon ver-
woed werd; toch behaalde het
volk van Nephi enig voordeel
op de rovers, zodat zij hen uit
hun landen terugdreven naar
de bergen en naar hun geheime
plaatsen.

18 En aldus eindigde het veer-
tiende jaar. En in het vijftiende
jaar kwamen zij op tegen het
volk van Nephi; en wegens de
goddeloosheid van het volk
van Nephi en hun vele twisten
en onenigheden, behaalden de
rovers van Gadianton vele
voordelen op hen.

19 En aldus eindigde het vijf-
tiende jaar, en aldus bevond
het volk zich in een toestand
van veel benauwing; en het
azwaard der vernietiging hing
hun boven het hoofd, zodat zij
op het punt stonden erdoor
te worden neergeveld, en wel
wegens hun ongerechtigheid.

HOOFDSTUK 3

Giddianhi, de roverhoofdman, eist

12a gs Vrij, vrijheid.
15a Alma 17:15; 23:18.

b 2 Ne. 5:21; 30:6;
Jakob 3:8.

19a Alma 60:29.
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dat Lachoneüs en de Nephieten
zichzelf en hun landen overge-
ven — Lachoneüs stelt Gidgid-
doni aan als opperbevelhebber
van de legers — De Nephieten
verzamelen zich in Zarahemla en
Overvloed om zich te verdedigen.
Ongeveer 16–18 n.C.

En nu geschiedde het in het
zestiende jaar sedert de komst
van Christus dat Lachoneüs, de
regeerder van het land, een brief
ontving van de leider en het
hoofd van die bende rovers;
en dit waren de woorden die
geschreven waren, zeggende:
2 Lachoneüs, hoogst edele

opperregeerder van het land,
zie, ik schrijf u deze brief en
betuig u buitengewoon grote lof
wegens uw onwrikbaarheid, en
ook de onwrikbaarheid van uw
volk, in het handhaven van
hetgeen gij uw recht en vrijheid
acht; ja, gij staat pal voor de
verdediging van uw vrijheid
en uw eigendom en uw land —
of wat gij zo noemt — alsof gij
door de hand van een god wordt
gesteund.

3 En het lijkt mij betreurens-
waardig, hoogst edele Lacho-
neüs, dat gij zo dwaas en ijdel
zoudt zijn om te denken dat gij
weerstand kunt bieden aan
zovele dappere mannen, die ik
onder mijn bevel heb, die op
dit tijdstip onder de wapens
staan en vol ongeduld wachten
op het woord: Valt de Nephie-
ten aan en vernietigt hen.

4 En omdat ik hen op het

slagveld heb beproefd en daarom
hun onoverwinnelijke geest ken,
en hun eeuwigdurende haat
tegen u wegens het vele onrecht
dat gij hun hebt aangedaan,
weet ik dat indien zij tegen u
optrekken, zij u met volslagen
vernietiging zullen bezoeken.

5 Daarom heb ik deze brief
geschreven en verzegel ik hem
met mijn eigen hand, want
uw welzijn gaat mij ter harte
wegens uw onwrikbaarheid in
hetgeen volgens u juist is, en
wegens uw edele geest op het
slagveld.

6 Daarom schrijf ik u met het
verlangen dat gij uw steden, uw
landerijen en uw bezittingen
liever aan mijn volk overgeeft,
dan dat zij u met het zwaard
bezoeken en u vernietigen.

7 Of met andere woorden,
geeft u aan ons over en verenigt
u met ons en raakt bekend
met onze ageheime werken, en
wordt onze broeders, opdat gij
zoals wij zult zijn — niet onze
slaven, maar onze broeders
en deelgenoten van ons gehele
bezit.

8 En zie, indien gij dat doet,
azweer ik u onder ede dat gij
niet vernietigd wordt; maar in-
dien gij het niet doet, zweer ik
u onder ede dat ik mijn legers
volgende maand zal bevelen te-
gen u op te trekken, en zij zullen
hun handen niet weerhouden en
niemand sparen, maar u doden
en het zwaard op u laten vallen
totdat gij niet meer bestaat.

9 En zie, ik ben Giddianhi;

3 7a Hel. 6:22–26. 8a Ether 8:13–14.
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en ik ben het hoofd van deze
ageheime vereniging van Gadi-
anton; en ik weet dat deze ver-
eniging en haar werken bgoed
zijn; en zij zijn czeer oud en zijn
aan ons doorgegeven.
10 En ik schrijf u deze brief,

Lachoneüs, en ik hoop dat gij
uw landen en uw bezittingen
zonder bloedvergieten zult
overdragen, opdat dit, mijn volk
— dat zich van u heeft afge-
scheiden wegens uw godde-
looshe id toen gi j he t z i jn
bestuursrecht onthieldt — zijn
rechten en bestuur zal terug-
krijgen, en tenzij gij dat doet,
zal ik zijn onrecht wreken. Ik
ben Giddianhi.

11 En nu geschiedde het, toen
Lachoneüs deze brief ontving,
dat hij buitengewoon verbaasd
was wegens de onbeschaamd-
heid waarmee Giddianhi het
bezit van het land der Nephie-
ten opeiste en ook het volk
bedreigde en het onrecht wilde
wreken van hen wie geen on-
recht was aangedaan, behalve
dat zij zichzelf aonrecht hadden
aangedaan door over te lopen
naar die goddeloze en gruwelij-
ke rovers.

12 Nu zie, deze Lachoneüs, de
regeerder, was een rechtvaar-
dig man, die niet kon worden
afgeschrikt door de eisen en
bedreigingen van een arover;
daarom gaf hij geen gehoor aan
de brief van Giddianhi, het
hoofd der rovers, maar hij liet
zijn volk de Heer aanroepen om

kracht voor wanneer de rovers
tegen hen zouden optrekken.

13 Ja, hij liet een bevelschrift
aan het gehele volk uitgaan,
dat zij hun vrouwen en hun
kinderen, hun kleinvee en hun
runderen en al hun bezit, be-
halve hun land, op één plaats
bijeen moesten brengen.

14 En hij liet versterkingen om
hen heen opwerpen, en deze
moesten buitengewoon sterk
zijn. En hij liet legers, zowel van
de Nephieten als van de Lama-
nieten, of van allen die onder
de Nephieten werden gere-
kend, als wachten om hen heen
plaatsen om hen dag en nacht
tegen de rovers te beveiligen.

15 Ja, hij zeide tot hen: Zowaar
de Heer leeft, tenzij gij u van al
uw ongerechtigheden bekeert
en de Heer aanroept, zult gij
geenszins uit de handen van die
rovers van Gadianton worden
bevrijd.

16 En zo groot en wonderbaar
waren de woorden en profetieën
van Lachoneüs dat zij vrees over
het gehele volk deden komen;
en zij spanden zich uit alle
macht in om te handelen naar
de woorden van Lachoneüs.

17 En het geschiedde dat
Lachoneüs opperbevelhebbers
aanstelde over alle legers der
Nephieten om het bevel over
hen te voeren wanneer de rovers
vanuit de wildernis tegen hen
zouden optrekken.

18 Nu werd de opperste onder
alle opperbevelhebbers en hoog-

9a gs Geheime
verenigingen.

b Alma 30:53.

c Hel. 6:26–30;
Moz. 5:29, 49–52.

11a Hel. 14:30.

12a Alma 54:5–11;
3 Ne. 4:7–10.
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ste commandant van alle legers
der Nephieten aangesteld, en
zijn naam was aGidgiddoni.

19 Nu was het de gewoonte
onder alle Nephieten — behalve
in hun tijden van goddeloos-
heid — om als hun opperbe-
velhebber iemand aan te stellen
die de geest van openbaring en
ook van aprofetie bezat; daar-
om was deze Gidgiddoni een
groot profeet onder hen, en de
opperrechter was dat eveneens.

20 Nu zeide het volk tot
Gidgiddoni: Bid tot de Heer,
en laten wij de bergen en de
wildernis intrekken, zodat wij
de rovers kunnen overvallen
en hen in hun eigen landen
vernietigen.

21 Maar Gidgiddoni zeide
tot hen: De Heer averhoede
het; want indien wij tegen hen
optrokken, zou de Heer ons
in hun handen boverleveren;
daarom zullen wij ons in het
midden van onze landen voor-
bereiden, en wij zullen al onze
legers verzamelen en wij zul-
len niet tegen hen optrekken,
maar wachten totdat zij tegen
ons optrekken; daarom, zo-
waar de Heer leeft, indien wij
dit doen, zal Hij hen in onze
handen overleveren.

22 En het geschiedde in het
zeventiende jaar, tegen het eind
van het jaar, dat het bevelschrift
van Lachoneüs over het gehele
oppervlak van het land was
uitgegaan, en zij hadden hun
paarden en hun wagens en hun

vee en al hun kleinvee en hun
runderen en hun graan en al
hun bezit bijeengebracht, en bij
duizenden en bij tienduizenden
trokken zij op, totdat zij zich
allen hadden begeven naar de
plaats waar zij zich volgens de
aanwijzing zouden verzamelen
om zich tegen hun vijanden te
verdedigen.

23 En het land dat was aange-
wezen, was het land Zarahemla,
en het land dat tussen het land
Zarahemla en het land Over-
vloed lag, ja, tot aan de grens
die tussen het land Overvloed
en het land Woestenij liep.

24 En er waren vele duizenden
mensen die Nephieten werden
genoemd, die zich in dat land
verzamelden. Nu liet Lachoneüs
hen zich verzamelen in het
zuidelijke land wegens de grote
vervloeking die op het anoor-
delijke land rustte.

25 En zij versterkten zich tegen
hun vijanden; en zij woonden
in één land en in één groep, en
zij vreesden de woorden die
Lachoneüs had gesproken, zo-
dat zij zich van al hun zonden
bekeerden; en zij zonden hun
gebeden op tot de Heer, hun
God, dat Hij hen zou abevrijden
wanneer hun vijanden tegen
hen ten strijde zouden trekken.

26 En zij waren buitengewoon
bedroefd wegens hun vijanden.
En Gidgiddoni liet hen aoor-
logswapens van iedere soort
vervaardigen en zorgde ervoor
dat zij sterk zouden zijn dankzij

18a 3 Ne. 6:6.
19a gs Profeteren,

profetie.

21a Alma 48:14.
b 1 Sam. 14:12.

24a Alma 22:31.

25a gs Vertrouwen.
26a 2 Ne. 5:14.
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harnassen en schilden en beu-
kelaars, volgens zijn aanwij-
zingen.

HOOFDSTUK 4

De Nephitische legers verslaan de
rovers van Gadianton — Giddian-
hi wordt gedood, en zijn opvolger,
Zemnarihah, opgehangen — De
Nephieten loven de Heer voor
hun overwinningen. Ongeveer
19–22 n.C.

En het geschiedde tegen het
eind van het achttiende jaar dat
die legers van rovers zich op de
strijd hadden voorbereid, en
begonnen af te dalen en uitval-
len te doen vanuit de heuvels
en vanuit de bergen en de wil-
dernis en hun verschansingen
en hun geheime plaatsen, en de
landen in bezit begonnen te
nemen, zowel die in het zui-
delijke als die in het noordelijke
land, en alle landen in bezit
begonnen te nemen die door
de Nephieten waren averlaten
en de steden die leeg waren
achtergelaten.
2 Maar zie, er waren geen

wilde dieren, noch was er wild
in die landen die door de
Nephieten waren verlaten, en er
was geen wild voor de rovers,
behalve in de wildernis.

3 En wegens gebrek aan voed-
sel konden de rovers zich alleen
in de wildernis in leven houden;
want de Nephieten hadden hun
landen leeg achtergelaten en
hadden hun kleinvee en hun

runderen en al hun bezit verza-
meld, en zij vormden één groep.

4 Daarom was er geen mo-
gelijkheid voor de rovers om te
plunderen en voedsel te ver-
krijgen, behalve door openlijk
tegen de Nephieten ten strijde
te trekken; en de Nephieten
vormden één groep en waren
zeer talrijk, en zij hadden voor-
raad en paarden en vee en kud-
den van iedere soort voor zich
achtergehouden om zeven jaar
lang te kunnen bestaan, in welke
tijd zij hoopten de rovers van
het oppervlak van het land weg
te vagen; en aldus verstreek het
achttiende jaar.

5 En het geschiedde in het
negentiende jaar, dat Giddianhi
het noodzakelijk achtte tegen de
Nephieten ten strijde te trekken,
want er was voor hen geen wijze
om te bestaan behalve door
plundering, roof en moord.

6 En zij durfden zich niet over
het oppervlak van het land
te verspreiden, zodat zij graan
konden verbouwen, voor het
geval de Nephieten hen zouden
overvallen en doden; daarom
gaf Giddianhi zijn legers bevel
dit jaar tegen de Nephieten ten
strijde te trekken.

7 En het geschiedde dat zij
ten strijde trokken; en het was
in de zesde maand; en zie,
groot en verschrikkelijk was de
dag waarop zij ten strijde trok-
ken; en zij waren omgord op
de wijze van rovers; en zij had-
den een lamsvel om hun lende-
nen en zij waren met bloed

4 1a 3 Ne. 3:13–14, 22.
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beschilderd en hun hoofd was
kaalgeschoren en zij droegen
een helm; en groot en verschrik-
kelijk was de aanblik van de
legers van Giddianhi wegens
hun wapenrusting en wegens
het bloed waarmee zij besmeurd
waren.
8 En het geschiedde dat de

legers der Nephieten, toen zij
zagen hoe het leger van Giddi-
anhi eruitzag, alle ter aarde
vielen en de Heer, hun God,
aanriepen om hen te sparen en
hen uit de handen van hun
vijanden te bevrijden.

9 En het geschiedde, toen de
legers van Giddianhi dat zagen,
dat zij van blijdschap luidkeels
begonnen te juichen, want zij
veronderstelden dat de Nephie-
ten uit vrees waren neergeval-
len, wegens de verschrikking
van hun legers.

10 Maar daarin werden zij
teleurgesteld, want de Nephie-
ten vreesden niet hen, maar zij
avreesden hun God en smeekten
Hem om bescherming; daarom,
toen de legers van Giddianhi
hen bestormden, stonden zij
klaar om hen tegemoet te tre-
den; ja, zij ontvingen hen in de
kracht des Heren.
11 En de slag begon in deze,

de zesde maand; en groot en
verschrikkelijk was die slag, ja,
zo groot en verschrikkelijk was
de slachting ervan, dat men
onder het gehele volk van Lehi,
sedert hij Jeruzalem had verla-
ten, nog nooit een zo grote
slachting had gekend.

12 En zie, niettegenstaande
de abedreigingen die Giddianhi
had geuit en de eden die hij
had gezworen, versloegen de
Nephieten hen, zodat zij voor
hen terugweken.

13 En het geschiedde dat
aGidgiddoni zijn legers bevel
gaf hen tot aan de grens der
wildernis te achtervolgen en
niemand te sparen die hun
onderweg in handen viel; en
aldus achtervolgden en dood-
den zij hen tot aan de grens van
de wildernis, ja, totdat zij het
bevel van Gidgiddoni hadden
uitgevoerd.

14 En het geschiedde dat Gid-
dianhi, die met onverschrokken-
heid weerstand had geboden
en gestreden, bij zijn vlucht
werd achtervolgd; en daar hij
vermoeid was van zijn zware
strijd, werd hij ingehaald en
gedood. En aldus was het einde
van de rover Giddianhi.

15 En het geschiedde dat de
legers der Nephieten wederom
terugkeerden naar hun beveilig-
de plaats. En het geschiedde dat
dit negentiende jaar verstreek,
en de rovers trokken niet weder-
om ten strijde; evenmin kwa-
men zij in het twintigste jaar.

16 En in het eenentwintigste
jaar trokken zij niet ten strijde,
maar zij trokken aan alle kanten
op om het volk van Nephi
rondom te belegeren; want zij
veronderstelden dat indien zij
het volk van Nephi van hun
land afsneden en hen aan alle
kanten insloten, en indien zij

10a gs Vrees. 12a 3 Ne. 3:1–10. 13a 3 Ne. 3:18.
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hen afsneden van al hun bezig-
heden daarbuiten, dat zij hen
ertoe konden brengen zich over
te geven zoals zij dat wensten.
17 Nu hadden zij een andere

leider voor zich aangesteld,
wiens naam Zemnarihah was;
daarom was het Zemnarihah
die deze belegering liet plaats-
vinden.

18 Maar zie, dat was een voor-
deel voor de Nephieten; want
het was de rovers, wegens de
grote voorraad die de Nephie-
ten hadden ingeslagen, onmo-
gelijk het beleg zo lang vol te
houden dat het enige uitwer-
king op hen zou hebben,

19 en wegens de schaarse
voorraad onder de rovers, want
zie, zij hadden niets anders dan
vlees om zich in leven te hou-
den, welk vlees zij in de wilder-
nis verkregen;

20 en het geschiedde dat het
awild in de wildernis schaars
werd, zodat de rovers op het
punt stonden van de honger om
te komen.
21 En de Nephieten deden

overdag en des nachts voort-
durend uitvallen, en zij over-
vielen hun legers en roeiden
hen uit bij duizenden en bij
tienduizenden.

22 En aldus kreeg het volk van
Zemnarihah het verlangen hun
plan te laten varen wegens de
grote vernietiging die hen des
nachts en des daags trof.

23 En het geschiedde dat
Zemnarihah zijn volk bevel gaf
zich van de belegering terug te

trekken en naar de verste delen
van het noordelijke land te
marcheren.

24 En nu, daar Gidgiddoni op
de hoogte was van hun plan en
wist hoe zwak zij waren wegens
het gebrek aan voedsel en de
grote slachting die onder hen
was aangericht, zond hij zijn
legers des nachts uit en sneed
hun de terugtocht af, en stelde
zijn legers op de weg van hun
terugtocht op.

25 En zij deden dat des nachts
en marcheerden de rovers voor-
bij zodat, toen de rovers de
volgende ochtend hun mars
begonnen, zij zowel van voren
als van achteren op de legers
der Nephieten stuitten.

26 En de rovers die zich in het
zuiden bevonden, werden ook
in hun wijkplaatsen afgesneden.
En al die dingen werden gedaan
op bevel van Gidgiddoni.

27 En er waren vele duizenden
die zich als gevangenen over-
gaven aan de Nephieten, en de
rest van hen werd gedood.

28 En hun leider, Zemnarihah,
werd gegrepen en opgehangen
aan een boom, ja, aan de top
ervan, totdat hij dood was. En
toen zij hem hadden opgehan-
gen totdat hij dood was, velden
zij de boom ter aarde, en riepen
met luide stem, zeggende:

29 Moge de Heer zijn volk
bewaren in gerechtigheid en in
heiligheid van hart, zodat zij
allen die wegens macht en
geheime verenigingen trachten
hen te doden, ter aarde zullen

20a 1 Ne. 18:25.
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doen vellen, zoals deze man ter
aarde is geveld.
30 En zij verheugden zich en

riepen andermaal met één
stem, zeggende: Moge de aGod
van Abraham, en de God van
Isaak, en de God van Jakob,
dit volk in gerechtigheid be-
schermen zolang het de naam
van zijn God ter bescherming
baanroept.

31 En het geschiedde dat zij
allen als met één stem in gezang
uitbraken, en hun God aloof-
den voor het grote werk dat Hij
voor hen had verricht door hen
ervoor te bewaren in handen
van hun vijanden te vallen.

32 Ja, zij riepen: aHosanna de
allerhoogste God! En zij riepen:
Gezegend zij de naam van de
Here God, de bAlmachtige, de
allerhoogste God!

33 En hun hart was van vreug-
de opgezwollen, zodat er vele
tranen werden vergoten wegens
de grote goedertierenheid van
God door hen uit de handen
van hun vijanden te bevrijden;
en zij wisten dat zij wegens
hun bekering en hun ootmoed
van een eeuwige vernietiging
waren bevrijd.

HOOFDSTUK 5

De Nephieten bekeren zich en
verzaken hun zonden — Mormon
schrijft de geschiedenis van zijn
volk en verkondigt hun het eeuwige
woord — Israël zal vergaderd

worden uit zijn langdurige ver-
strooiing. Ongeveer 22–26 n.C.

En nu zie, er was onder het
gehele volk der Nephieten geen
levende ziel die ook maar enigs-
zins twijfelde aan de woorden
van alle heilige profeten die
gesproken hadden; want zij
wisten dat zij wel degelijk
moesten worden vervuld.

2 En zij wisten dat Christus
noodzakelijkerwijs gekomen
moest zijn wegens de vele teke-
nen die gegeven waren, volgens
de woorden der profeten; en
wegens de dingen die reeds wa-
ren gebeurd, wisten zij dat alle
dingen wel moesten gebeuren
volgens hetgeen gesproken was.

3 Daarom verzaakten zij al hun
zonden en hun gruwelen en
hun hoererijen, en dienden zij
God met alle ijver dag en nacht.

4 En nu geschiedde het, toen
zij alle rovers hadden gevan-
gengenomen, zodat niemand
ontkwam die niet was gedood,
dat zij hun gevangenen in de
gevangenis wierpen en hun het
woord Gods lieten prediken;
en zovelen als er zich van hun
zonden bekeerden en een ver-
bond aangingen dat zij niet
meer zouden moorden, werden
avrijgelaten.
5 Maar zovelen als er geen

verbond aangingen, en die nog
steeds die geheime moorden in
hun hart koesterden, ja, zove-
len als men bedreigingen tegen
hun broeders hoorde blazen,

30a Alma 29:11.
b Ether 4:15.

31a Alma 26:8.
gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.

32a gs Hosanna.
b 1 Ne. 1:14.

gs God, Godheid.
5 4a gs Vrij, vrijheid.
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werden veroordeeld en gestraft
volgens de wet.
6 En aldus maakten zij een

eind aan al die goddeloze en
geheime en gruwelijke vereni-
gingen, waarin zoveel godde-
loosheid en zovele moorden
werden bedreven.

7 En aldus was het atweeën-
twintigste jaar verstreken, en
ook het drieëntwintigste jaar,
en het vierentwintigste en het
vijfentwintigste; en aldus was er
vijfentwintig jaar verstreken.

8 En er was veel voorgevallen
dat, in de ogen van sommigen,
groot en wonderbaar zou zijn;
evenwel kan niet alles in dit
boek worden geschreven; ja, dit
boek kan zelfs geen ahonderdste
deel bevatten van hetgeen in de
loop van vijfentwintig jaar on-
der zovele mensen is verricht;

9 doch zie, er bestaan akronie-
ken die alle gebeurtenissen
onder dit volk bevatten; en een
korter maar getrouw verslag is
door Nephi gegeven.
10 Daarom heb ik mijn kroniek

van deze zaken geschreven
volgens de kroniek van Nephi,
die gegraveerd was op de platen
die de platen van Nephi werden
genoemd.

11 En zie, ik schrijf de kroniek
op platen die ik eigenhandig
heb gemaakt.

12 En zie, ik heet aMormon, en
ik ben genoemd naar het bland
Mormon, het land waar Alma
de kerk onder het volk vestigde,
ja, de eerste kerk die na hun

overtreding onder hen werd
gevestigd.

13 Zie, ik ben een discipel van
Jezus Christus, de Zoon van
God. Ik ben door Hem geroepen
om zijn woord onder zijn volk
te verkondigen, opdat zij het
eeuwige leven zullen hebben.

14 En het is raadzaam gewor-
den dat ik, volgens de wil van
God — opdat de gebeden van
hen die zijn heengegaan, die de
heiligen waren, naar hun ge-
loof vervuld worden — een
akroniek schrijf van die dingen
die zijn gedaan —

15 ja, een korte kroniek van
hetgeen heeft plaatsgevonden
vanaf het tijdstip dat Lehi Jeru-
zalem verliet, tot de huidige tijd.

16 Daarom stel ik mijn kro-
niek samen uit de verslagen die
zijn gegeven door hen die mij
zijn voorgegaan, tot het begin
van mijn dagen;

17 en daarna schrijf ik een
akroniek van de dingen die ik
met mijn eigen ogen heb gezien.

18 En ik weet dat de kroniek
die ik schrijf een getrouwe en
ware kroniek is; niettemin zijn
er vele dingen die wij volgens
onze taal niet kunnen aop-
schrijven.

19 En nu houd ik op met spre-
ken over mijzelf en ga ertoe
over mijn verslag te geven van
de dingen die vóór mijn tijd
zijn gebeurd.

20 Ik ben Mormon, en een
zuivere afstammeling van Lehi.
Ik heb reden mijn God en mijn

7a 3 Ne. 2:8.
8a 3 Ne. 26:6–12.
9a Hel. 3:13–15.

12a Mrm. 1:1–5.
b Mos. 18:4; Alma 5:3.

14a Enos 1:13–18;

LV 3:19–20.
17a Mrm. 1:1.
18a Ether 12:25.
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Heiland, Jezus Christus, te
loven, omdat Hij onze vaderen
uit het land Jeruzalem heeft
weggevoerd — en aniemand
wist het behalve Hijzelf en zij
die Hij uit dat land wegvoerde
— en omdat Hij mij en mijn
volk zoveel kennis heeft ge-
schonken voor het behoud van
onze ziel.

21 Waarlijk heeft Hij het ahuis
van bJakob gezegend, en is Hij
cbarmhartig geweest jegens het
nageslacht van Jozef.
22 En avoor zoverre de kinde-

ren van Lehi zijn geboden
hebben onderhouden, heeft Hij
hen gezegend en voorspoedig
gemaakt, volgens zijn woord.

23 Ja, en waarlijk zal Hij een
aoverblijfsel van het nageslacht
van Jozef wederom tot de
bkennis van de Heer, hun God,
brengen.
24 En zowaar de Heer leeft,

zal Hij van de vier hoeken der
aarde het gehele overblijfsel van
het nageslacht van Jakob averga-
deren, dat over het gehele op-
pervlak der aarde is verstrooid.
25 En zoals Hij Zich heeft ver-

bonden jegens het gehele huis
van Jakob, zo zal ook het
verbond waarmee Hij Zich heeft
verbonden jegens het huis van
Jakob in de door Hemzelf
bestemde tijd worden vervuld,
waardoor het gehele huis van
Jakob awederom tot de kennis
zal worden gebracht van het

verbond waarmee Hij Zich
jegens hen heeft verbonden.

26 En dan zullen zi j hun
Verlosser akennen, die Jezus
Christus is, de Zoon van God;
en dan zullen zij van de vier
hoeken der aarde worden ver-
gaderd naar hun eigen landen,
vanwaar zij zijn verstrooid; ja,
zowaar de Heer leeft, aldus zal
het zijn. Amen.

HOOFDSTUK 6

De Nephieten zijn voorspoedig —
Hoogmoed, rijkdom en standsver-
schil ontstaan — De kerk wordt
door onenigheid verscheurd —
Satan leidt het volk tot openlijke
opstand — Vele profeten roepen
op tot bekering en worden gedood
— Hun moordenaars spannen sa-
men om de regering over te nemen.
Ongeveer 26–30 n.C.

En nu geschiedde het in het
zesentwintigste jaar dat het
gehele volk der Nephieten naar
zijn eigen landen terugkeerde,
iedere man, met zijn gezin, zijn
kleinvee en zijn runderen, zijn
paarden en zijn vee, en alle
dingen die hem toebehoorden.

2 En het geschiedde dat zij niet
al hun voorraad hadden opge-
geten; daarom namen zij alles
wat zij niet verbruikt hadden
met zich mee, hun graan van
iedere soort, en hun goud en
hun zilver en al hun kostbaar-

20a 1 Ne. 4:36.
21a gs Israël.

b Gen. 32:28.
c Deut. 33:13–17.

22a 2 Ne. 1:20.

23a Alma 46:24.
b 2 Ne. 3:12.

24a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

25a 3 Ne. 16:5.
26a 2 Ne. 30:5–8;

3 Ne. 20:29–34.
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heden, en zij keerden terug
naar hun eigen landen en hun
bezittingen, zowel in het noor-
den als in het zuiden, zowel in
het noordelijke land als in het
zuidelijke land.
3 En zij gaven die rovers die

een verbond hadden aangegaan
om de vrede van het land te
bewaren, die Lamaniet wilden
blijven, landerijen naar hun aan-
tal, opdat zij, met hun arbeid,
middelen zouden hebben om
van te bestaan; en aldus sticht-
ten zij vrede in het gehele land.

4 En zij werden wederom
voorspoedig en machtig; en het
zesentwintigste en het zeven-
entwintigste jaar verstreken, en
er heerste grote orde in het land;
en zij hadden hun wetten naar
billijkheid en recht ontworpen.
5 En nu was er niets in het

gehele land om het volk te
verhinderen voortdurend voor-
spoed te genieten, tenzij zij tot
overtreding vervielen.

6 En nu waren het Gidgiddoni
en de rechter, Lachoneüs, en zij
die tot leiders waren aangesteld,
die die grote vrede in het land
hadden gesticht.

7 En het geschiedde dat vele
steden opnieuw werden ge-
bouwd en vele oude steden
werden hersteld.
8 En er werden vele wegen op-

geworpen, en vele paden aan-
gelegd, die van stad naar stad
voerden, en van land naar land
en van plaats naar plaats.

9 En aldus verstreek het acht-

entwintigste jaar, en het volk
kende blijvende vrede.

10 Maar het geschiedde in
het negenentwintigste jaar dat
er enige geschillen ontstonden
onder het volk; en sommigen
verhieven zich in ahoogmoed en
grootspraak wegens hun bui-
tengewoon grote rijkdommen,
ja, tot grote vervolgingen toe;

11 want er waren vele kooplie-
den in het land, en ook vele wet-
geleerden en vele ambtenaren.

12 En er ontstond standsver-
schil onder het volk, naar hun
arijkdommen en hun gelegen-
heid kennis op te doen; ja, som-
migen waren onwetend wegens
hun armoede, en anderen ont-
vingen veel kennis wegens hun
rijkdommen.

13 Sommigen hadden zich in
hoogmoed verheven, en ande-
ren waren buitengewoon oot-
moedig; sommigen vergolden
smaad met smaad, terwijl an-
deren smaad en avervolging en
allerlei benauwingen verduur-
den en niet bterugschimpten,
maar ootmoedig en boetvaardig
voor het aangezicht van God
waren.

14 En aldus ontstond er grote
ongelijkheid in het gehele land,
zodat de kerk uiteen begon te
vallen; ja, zodat de kerk in het
dertigste jaar in het gehele land
uiteen was gevallen, behalve
onder enkele Lamanieten die tot
het ware geloof waren bekeerd;
en zij weigerden ervan af te
wijken, want zij waren onwrik-

6 10a gs Hoogmoed.
12a 1 Tim. 6:17–19;

Hel. 4:12.

13a gs Vervolgen,
vervolging.

b Matt. 5:39;

4 Ne. 1:34;
LV 98:23–25.
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baar en standvastig en onveran-
derlijk, gewillig om de geboden
des Heren met alle aijver te
onderhouden.
15 Nu was de oorzaak van die

ongerechtigheid van het volk
het volgende: Satan had grote
macht om het volk tot het bedrij-
ven van allerlei ongerechtigheid
op te hitsen, en hen op te blazen
met hoogmoed en hen ertoe te
verzoeken naar macht en gezag
en rijkdommen en de ijdelhe-
den der wereld te streven.

16 En aldus verleidde Satan
het hart van het volk om allerlei
ongerechtigheid te bedrijven;
daarom hadden zij slechts en-
kele jaren vrede genoten.

17 En aldus, in het begin van
het dertigste jaar — daar het
volk voor een lange tijd was
overgeleverd om door de aver-
zoekingen van de duivel te
worden meegevoerd waarheen
hij hen ook maar wilde voeren,
en om elke ongerechtigheid te
bedrijven die hij hen maar wilde
laten bedrijven — en aldus ver-
keerden zij in het begin van dit,
het dertigste jaar, in een staat
van vreselijke goddeloosheid.

18 Nu zondigden zi j niet
aonwetend, want zij kenden de
wil van God aangaande hen,
want die was hun geleerd;
daarom bstonden zij moedwil-
lig tegen God op.

19 En nu was dit in de dagen
van Lachoneüs, de zoon van
Lachoneüs, want Lachoneüs be-

kleedde de stoel van zijn vader
en regeerde het volk dat jaar.

20 En er werden mannen door
de hemel ageïnspireerd en uit-
gezonden, en zij bevonden zich
onder het volk in het gehele
land, en zij predikten en getuig-
den onverschrokken van de
zonden en ongerechtigheden
van het volk, en zij getuigden
tot hen van de verlossing die
de Heer voor zijn volk teweeg
zou brengen, of met andere
woorden, van de opstanding
van Christus; en zij getuigden
onverschrokken van zijn bdood
en lijden.

21 Nu waren er velen onder
het volk die buitengewoon ver-
toornd waren wegens hen die
van die dingen getuigden; en
zij die vertoornd waren, waren
hoofdzakelijk de opperrechters,
en zij die hogepriesters en
wetgeleerden awaren geweest;
ja, allen die wetgeleerden wa-
ren, waren vertoornd op hen
die van die dingen getuigden.

22 Nu was er geen wetgeleerde
of rechter of hogepriester die
de macht had iemand ter dood
te veroordelen, tenzij het von-
nis werd ondertekend door de
regeerder van het land.

23 Nu waren er velen van hen
die getuigden van de dingen
met betrekking tot Christus,
die onverschrokken getuigden,
die door de rechters werden
gegrepen en in het geheim ter
dood gebracht, zodat het bericht

14a gs IJver.
17a gs Verzoeken,

verzoeking.
18a Mos. 3:11.

b gs Opstand.
20a gs Inspiratie,

inspireren; Profeet.
b gs Kruisiging;

Verzoenen,
verzoening.

21a LV 121:36–37.
gs Afval.
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van hun dood de regeerder
van het land pas na hun dood
bereikte.
24 Nu zie, het was tegen de

wetten van het land dat iemand
ter dood werd gebracht, zonder
machtiging van de regeerder
van het land —

25 daarom werd er een klacht
naar het land Zarahemla gezon-
den, naar de regeerder van het
land, tegen die rechters, die de
profeten des Heren ter dood
hadden veroordeeld, maar niet
volgens de wet.

26 Nu geschiedde het dat zij
werden gegrepen en voor de
rechter gebracht om voor de
misdaad die zij hadden bedre-
ven te worden berecht volgens
de awet die door het volk was
gegeven.

27 Nu geschiedde het dat die
rechters vele vrienden en ver-
wanten hadden; en de rest,
ja, bijna alle wetgeleerden en
hogepriesters, kwam bijeen, en
verenigde zich met de verwan-
ten van de rechters die volgens
de wet moesten terechtstaan.

28 En zij gingen een averbond
met elkaar aan, ja, met name
dat verbond dat was gegeven
door de ouden, welk verbond
door de bduivel was gegeven en
toegediend, om tegen alle ge-
rechtigheid samen te spannen.

29 Daarom spanden zij samen
tegen het volk des Heren, en zij
gingen een verbond aan om het
te vernietigen, en om hen die
aan moord schuldig waren te

onttrekken aan de greep van
het recht, dat volgens de wet
zou worden toegepast.

30 En zij trotseerden de wet en
de rechten van hun land; en zij
verbonden zich jegens elkaar
om de regeerder te vernietigen
en een akoning over het land
uit te roepen, opdat het land
niet meer vrij zou zijn, maar
aan koningen zou zijn onder-
worpen.

HOOFDSTUK 7

De opperrechter wordt vermoord,
de regering wordt vernietigd en
het volk verdeelt zich in stammen
— Jakob, een antichrist, wordt ko-
ning van een geheime vereniging
— Nephi predikt bekering en geloof
in Christus — Engelen dienen
hem dagelijks, en hij wekt zijn
broeder op uit de doden — Velen
bekeren zich en laten zich dopen.
Ongeveer 30–33 n.C.

Nu zie, ik zal u aantonen dat zij
geen koning over het land uit-
riepen; maar in datzelfde jaar,
ja, het dertigste jaar, vernietig-
den zij, ja, vermoordden zij de
opperrechter van het land op
de rechterstoel.

2 En het volk was verdeeld, de
een tegen de ander; en zij
scheidden zich van elkaar af in
stammen, iedere man met zijn
gezin en zijn verwanten en
vrienden; en aldus wierpen zij
de regering van het land omver.

3 En iedere stam stelde een

26a Mos. 29:25;
Alma 1:14.

28a gs Geheime

verenigingen.
b Hel. 6:26–30.

30a 1 Sam. 8:5–7;

Alma 51:5.



535 3 Nephi 7:4–14

hoofd of leider voor zich aan;
en aldus werden zij stammen
en leiders van stammen.
4 Nu zie, er was niemand

onder hen of hij had een groot
gezin en vele verwanten en
vrienden; daarom werden hun
stammen buitengewoon groot.

5 Dit alles nu werd gedaan,
en er waren vooralsnog geen
oorlogen onder hen; en al die
ongerechtigheid was over het
volk gekomen, omdat het zich
had aovergegeven aan de macht
van Satan.
6 En de reglementen van de

regering werden tenietgedaan
ten gevolge van de ageheime
vereniging van de vrienden en
verwanten van hen die de pro-
feten hadden vermoord.
7 En zij veroorzaakten een

grote twist in het land, zodat
het rechtvaardigste deel van
het volk bijna geheel goddeloos
was geworden; ja, er waren
slechts enkele rechtvaardigen
onder hen.

8 En aldus waren er geen
zes jaar verstreken sedert het
merendeel van het volk zich
van zijn rechtvaardigheid had
afgewend, zoals de hond naar
zijn auitbraaksel terugkeert, of
de zeug zich wederom in de
modderpoel wentelt.

9 Deze geheime vereniging nu,
die zoveel ongerechtigheid over
het volk had gebracht, kwam
bijeen en stelde als hoofd een
man aan die zij Jakob noemden;

10 en zij noemden hem hun
koning; daarom werd hij koning

over die goddeloze bende; en hij
was een van de belangrijksten
van hen die hun stem verheven
hadden tegen de profeten, die
van Jezus getuigden.

11 En het geschiedde dat zij
niet zo talrijk waren als de stam-
men van het volk die verenigd
waren, hoewel hun leiders hun
eigen wetten uitvaardigden, ie-
der voor zijn stam; niettemin
waren het vijanden; maar of-
schoon zij geen rechtvaardig
volk waren, waren zij toch
verenigd in hun haat tegen hen
die een verbond hadden aange-
gaan om de regering omver te
werpen.

12 Daarom, toen Jakob zag dat
hun vijanden talrijker waren
dan zijzelf, gebood hij zijn volk,
daar hij de koning van de bende
was, te vluchten naar het uiter-
ste noorden van het land en
daar een akoninkrijk voor zich
op te bouwen, totdat er zich
afgescheidenen bij hen zouden
voegen — want hij vleide hen
dat er vele afgescheidenen zou-
den zijn — en zij sterk genoeg
waren geworden om te strijden
tegen de stammen van het
volk; en dat deden zij.

13 En hun mars was zo snel,
dat die niet te stuiten was voor-
dat zij buiten het bereik van het
volk waren gekomen. En aldus
eindigde het dertigste jaar; en
aldus stonden de zaken van het
volk van Nephi.

14 En het geschiedde in het
eenendertigste jaar dat zij in
stammen werden verdeeld, ie-

7 5a Rom. 6:13–16;
Alma 10:25.

6a 2 Ne. 9:9.
8a Spr. 26:11;

2 Pet. 2:22.
12a 3 Ne. 6:30.
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dere man met zijn gezin, ver-
wanten en vrienden; niettemin
waren zij overeengekomen geen
oorlog tegen elkaar te voeren;
zij waren echter niet één in hun
wetten en hun wijze van rege-
ren, want die werden uitgevaar-
digd volgens het inzicht van
hen die hun opperhoofden en
hun leiders waren. Maar zij
vaardigden zeer strenge wetten
uit dat de ene stam niet tegen
een andere mocht overtreden,
zodat zij in enige mate vrede in
het land hadden; niettemin was
hun hart afgewend van de Heer,
hun God, en zij stenigden de
profeten en wierpen hen uit
hun midden.
15 En het geschiedde dat

aNephi, die door engelen en ook
de stem des Heren was bezocht,
en dus engelen had gezien en
ooggetuige was, en wie macht
was gegeven opdat hij van de
bediening van Christus zou
weten, en die tevens ooggetuige
was van hun snelle terugval
van rechtvaardigheid naar hun
goddeloosheid en gruwelen;
16 welnu, omdat hij bedroefd

was wegens de verstoktheid van
hun hart en de verblindheid
van hun verstand, ging hij in
datzelfde jaar onder hen uit en
begon stoutmoedig te getuigen
van bekering en vergeving van
zonden door geloof in de Heer
Jezus Christus.

17 En hij leerde hun vele
dingen; en niet alles daarvan
kan worden opgeschreven, en
een gedeelte ervan zou niet

voldoende zijn, daarom zijn ze
niet in dit boek opgeschreven.
En Nephi leerde met akracht en
met groot gezag.

18 En het geschiedde dat zij
vertoornd op hem waren, na-
melijk omdat hij grotere macht
bezat dan zij, want het was
aniet mogelijk dat zij zijn woor-
den niet zouden geloven, want
zo groot was zijn geloof in de
Heer Jezus Christus, dat enge-
len hem dagelijks dienden.

19 En in de naam van Jezus
wierp hij duivels en aonreine
geesten uit; en hij wekte zelfs
zijn broeder op uit de doden,
nadat die was gestenigd en
gedood door het volk.

20 En het volk zag het en was
er getuige van en was vertoornd
op hem wegens zijn macht; en
in de naam van Jezus verrichtte
hij nog aveel meer wonderen
voor de ogen van het volk.

21 En het geschiedde dat het
eenendertigste jaar verstreek,
en er waren slechts weinigen
die zich tot de Heer bekeerden;
maar zovelen als er zich wél
bekeerden, gaven het volk
waarlijk te kennen dat zij waren
bezocht door de macht en Geest
Gods, die in Jezus Christus
was, in wie zij geloofden.

22 En allen uit wie duivels
waren geworpen en die van
hun ziekten en hun gebreken
waren genezen, deelden het
volk waarli jk mede dat de
Geest Gods op hen had inge-
werkt en dat zij waren genezen;
en zij lieten ook tekens zien en

15a 3 Ne. 1:2.
17a gs Macht.

18a 2 Ne. 33:1; Alma 4:19.
19a gs Geest—Boze

geesten.
20a 3 Ne. 8:1.
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verrichtten een aantal wonde-
ren onder het volk.
23 Aldus verstreek ook het

tweeëndertigste jaar. En in het
begin van het drieëndertigste
jaar verhief Nephi zijn stem
tot het volk; en hij predikte
hun bekering en vergeving van
zonden.

24 Nu wil ik dat gij tevens in
gedachte houdt dat niemand
die tot bekering was gebracht,
niet met water werd agedoopt.

25 Daarom ordende Nephi
mannen tot die bediening, opdat
allen die tot hen kwamen met
water zouden worden gedoopt,
en wel als een teken en een
getuigenis voor het aangezicht
van God en tot het volk, dat zij
zich hadden bekeerd en averge-
ving van hun zonden hadden
ontvangen.
26 En er waren er velen in het

begin van dat jaar die zich tot
bekering lieten dopen; en aldus
verstreek het grootste gedeelte
van het jaar.

HOOFDSTUK 8

Orkanen, aardbevingen, branden,
wervelwinden en bodemverheffin-
gen getuigen van Christus’ kruisi-
ging — Velen worden vernietigd
— Duisternis bedekt het land drie
dagen lang — Zij die overblijven
bejammeren hun lot. Ongeveer
33–34 n.C.

En nu geschiedde het, volgens
onze kroniek, en wij weten dat
onze kroniek waar is, want zie,
het was een rechtvaardig man
die de kroniek bijhield — want
hij verrichtte waarlijk vele awon-
deren in de bnaam van Jezus; en
er was niemand die een wonder
kon verrichten in de naam van
Jezus, tenzij hij in alle opzich-
ten gereinigd was van zijn
ongerechtigheid —

2 en nu geschiedde het dat
het adrieëndertigste jaar, indien
er door die man geen fout is
gemaakt bij de berekening van
onze tijd, was verstreken;

3 en het volk begon in alle
ernst uit te zien naar het teken
dat door de profeet Samuël, de
Lamaniet, was gegeven, ja,
naar het tijdstip dat er drie
dagen lang aduisternis over
het oppervlak van het land
zou zijn.

4 En er ontstond grote twijfel
en veel woordenstrijd onder het
volk, ofschoon er zovele atekens
waren gegeven.

5 En het geschiedde in het
vierendertigste jaar, in de eerste
maand, op de vierde dag van
de maand, dat er een grote
storm opstak, een storm zoals
er nog nooit een was gekend in
het gehele land.

6 En er was ook een grote en
verschrikkelijke orkaan; en er
was een verschrikkelijk adonde-
ren, waardoor de gehele aarde

24a gs Doop, dopen.
25a LV 20:37.

gs Vergeving van
zonden.

8 1a 3 Ne. 7:19–20;

Mrm. 9:18–19.
b Hand. 3:6;

Jakob 4:6.
2a 3 Ne. 2:8.
3a 1 Ne. 19:10;

Hel. 14:20, 27;
3 Ne. 10:9.

4a gs Kruisiging.
6a 1 Ne. 19:11;

Hel. 14:21.
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werd bgeschud alsof zij op het
punt stond uiteen te splijten.

7 En er waren buitengewoon
felle bliksemschichten zoals er
nog nooit waren gekend in het
gehele land.

8 En de astad Zarahemla vatte
vlam.

9 En de stad Moroni zonk weg
in de diepten der zee en haar
inwoners verdronken.

10 En er werd aarde op de stad
Moronihah gestort, zodat er in
de plaats van de stad een grote
berg ontstond.

11 En er was een grote en
verschrikkelijke verwoesting in
het zuidelijke land.

12 Doch zie, nog groter en ver-
schrikkelijker was de verwoes-
ting in het noordelijke land;
want zie, het gehele oppervlak
van het land werd veranderd
ten gevolge van de orkaan en de
wervelwinden en de donder-
slagen en de bliksemschichten
en het buitengewoon hevige
beven van de gehele aarde;

13 en de awegen werden opge-
broken en de vlakke paden
werden verwoest en vele effen
plaatsen werden ruw.

14 En vele grote en aanzienlij-
ke steden azonken weg en vele
verbrandden, en vele beefden
totdat hun gebouwen instortten
en hun inwoners werden ge-
dood en de plaatsen verwoest
achterbleven.

15 En er bleven nog enkele
steden over; maar de schade
eraan was buitengewoon groot,

en er waren velen daarin die
werden gedood.

16 En er waren er die in de wer-
velwind werden weggevoerd;
en waarheen zij zijn gegaan,
weet geen mens; men weet al-
leen dat zij werden weggevoerd.

17 En aldus werd het opper-
vlak der gehele aarde vervormd
ten gevolge van de orkanen en
de donderslagen en de blik-
semschichten en het beven van
de aarde.

18 En zie, de arotsen scheurden
doormidden; zij werden op het
oppervlak der gehele aarde ver-
broken, zodat zij in brokstukken
werden aangetroffen, gescheurd
en gespleten, over het gehele
oppervlak van het land.

19 En het geschiedde, toen de
donderslagen en de bliksem-
schichten en de storm en de or-
kaan en het beven van de aarde
ophielden — want zie, zij duur-
den ongeveer adrie uur lang; en
sommigen zeiden dat de tijd
langer was; niettemin gebeur-
den al die grote en verschrik-
kelijke dingen in een tijdsbestek
van ongeveer drie uur — en
zie, toen was er duisternis op
het oppervlak van het land.

20 En het geschiedde dat er
dikke duisternis was op het
gehele oppervlak van het land,
zodat de inwoners ervan die
niet waren omgekomen, de
adamp van duisternis konden
bvoelen;

21 en er kon geen licht zijn
wegens de duisternis, noch

6b Matt. 27:45, 50–51.
8a 4 Ne. 1:7–8.

13a Hel. 14:24;

3 Ne. 6:8.
14a 1 Ne. 12:4.
18a Hel. 14:21–22.

19a Luc. 23:44.
20a 1 Ne. 12:5; 19:11.

b Ex. 10:21–22.
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kaarsen, noch fakkels; evenmin
kon er vuur worden ontstoken
met hun fijne en buitengewoon
droge hout, zodat er in het
geheel geen licht kon zijn;
22 en er werd in het geheel

geen licht gezien, vuur noch
flikkering, zon noch maan, noch
sterren, want zo dicht waren de
nevels van duisternis die op het
oppervlak van het land lagen.

23 En het geschiedde dat het
adrie dagen duurde dat er geen
licht werd gezien; en er was
voortdurend groot getreur en
gekerm en geween onder het
gehele volk; ja, groot was het
gekreun van het volk wegens
de duisternis en de grote ver-
woesting die hen had getroffen.
24 En op één plaats hoorde

men hen roepen, zeggende: O,
hadden wij ons maar bekeerd
vóór deze grote en verschrik-
kelijke dag, dan waren onze
broeders gespaard gebleven en
zouden zij niet zijn verbrand in
die grote stad aZarahemla.
25 En op een andere plaats

hoorde men hen roepen en
treuren, zeggende: O, hadden
wij ons maar bekeerd vóór deze
grote en verschrikkelijke dag, en
hadden wij de profeten maar
niet gedood en gestenigd en
uitgeworpen; dan waren onze
moeders en onze mooie doch-
ters en onze kinderen gespaard
gebleven, en niet bedolven on-
der die grote stad Moronihah.
En aldus was het gekerm van
het volk groot en verschrik-
kelijk.

HOOFDSTUK 9

In de duisternis verkondigt de stem
van Christus de vernietiging van
vele mensen en steden wegens hun
verdorvenheid — Hij verkondigt
ook zijn goddelijkheid, zegt dat de
wet van Mozes is vervuld en no-
digt de mensen uit om tot Hem te
komen en zich te laten redden.
Ongeveer 34 n.C.

En het geschiedde dat er onder
alle bewoners der aarde, over
het gehele oppervlak van dit
land, een astem werd gehoord,
roepende:

2 Wee, wee, wee dit volk; awee
de bewoners van de gehele
aarde, tenzij zij zich bekeren;
want de duivel blacht en zijn
engelen juichen wegens de ge-
doden onder de mooie zonen
en dochters van mijn volk; en
het is wegens hun ongerechtig-
heid en gruwelen dat zij zijn
omgekomen!

3 Zie, die grote stad Zarahemla
heb Ik met vuur verbrand, en
haar inwoners.

4 En zie, die grote stad Moroni
heb Ik doen verzinken in de
diepten der zee, en haar inwo-
ners doen verdrinken.

5 En zie, die grote stad Moroni-
hah heb Ik met aarde bedekt,
en haar inwoners, om hun onge-
rechtigheden en hun gruwelen
te verbergen voor mijn aange-
zicht, zodat het bloed van de
profeten en de heiligen niet
meer tot Mij zal getuigen tegen
hen.

23a 1 Ne. 19:10.
24a Hel. 13:12.

9 1a 1 Ne. 19:11;
3 Ne. 11:10.

2a Matt. 11:20–21.
b Moz. 7:26.
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6 En zie, de stad Gilgal heb
Ik doen verzinken, en haar
inwoners doen begraven in de
diepten der aarde;

7 ja, en de stad Onihah en haar
inwoners, en de stad Mocum
en haar inwoners, en de stad
Jeruzalem en haar inwoners; en
in hun plaats heb Ik awateren
doen opkomen om hun godde-
loosheid en gruwelen te ver-
bergen voor mijn aangezicht,
zodat het bloed van de profe-
ten en de heiligen niet meer tot
Mij zal getuigen tegen hen.

8 En zie, de stad Gadiandi,
en de stad Gadiomnah, en de
stad Jakob, en de stad Gimgim-
no, al deze heb Ik doen verzin-
ken, en er aheuvels en dalen
voor in de plaats gemaakt; en
hun inwoners heb Ik in de
diepten der aarde begraven
om hun goddeloosheid en gru-
welen te verbergen voor mijn
aangezicht, zodat het bloed
van de profeten en de heiligen
niet meer tot Mij zal getuigen
tegen hen.

9 En zie, die grote stad Jako-
bugat, die werd bewoond door
het volk van koning Jakob, heb
Ik met vuur doen verbranden
wegens hun zonden en hun
goddeloosheid, die de godde-
loosheid van de gehele aarde te
boven ging wegens hun agehei-
me moorden en verenigingen;
want zij zijn het die de vrede
van mijn volk en de regering
van het land hebben vernietigd;

daarom heb Ik hen doen ver-
branden, om hen voor mijn
aangezicht te bvernietigen, zo-
dat het bloed van de profeten
en de heiligen niet meer tot Mij
zal getuigen tegen hen.

10 En zie, de stad Laman en de
stad Josh en de stad Gad en
de stad Kishkumen heb Ik met
vuur doen verbranden, en hun
inwoners, wegens hun godde-
loosheid door de profeten uit te
werpen, en hen te stenigen die
Ik had gezonden om hen op hun
goddeloosheid en hun gruwelen
te wijzen.

11 En omdat zij hen allen
uitwierpen, zodat er geen recht-
vaardigen onder hen waren,
zond ik avuur neer en vernie-
tigde hen, opdat hun godde-
loosheid en gruwelen voor mijn
aangezicht verborgen zouden
zijn, zodat het bloed van de
profeten en de heiligen die Ik
onder hen had gezonden, niet
bvan de aardbodem tot Mij zou
roepen om hen aan te klagen.

12 En avele grote verwoestin-
gen heb Ik over dit land doen
komen, en over dit volk, we-
gens zijn goddeloosheid en zijn
gruwelen.

13 O, gij allen die zijt agespaard
omdat gij rechtvaardiger waart
dan zij, wilt gij nu niet tot Mij
terugkeren, en u van uw zonden
bekeren en tot inkeer komen,
opdat Ik u kan bgenezen?

14 Ja, voorwaar, zeg Ik u,
indien gij atot Mij komt, zult

7a Ez. 26:19.
8a 1 Ne. 19:11.
9a Hel. 6:17–18, 21.

b Mos. 12:8.

11a 2 Kon. 1:9–16;
Hel. 13:13.

b Gen. 4:10.
12a 3 Ne. 8:8–10, 14.

13a 3 Ne. 10:12.
b Jer. 3:22; 3 Ne. 18:32.

14a 2 Ne. 26:24–28;
Alma 5:33–36.
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gij het beeuwige leven hebben.
Zie, de carm van mijn barmhar-
tigheid is naar u uitgestrekt,
en wie ook komt, hem zal Ik
aannemen; en gezegend zijn zij
die tot Mij komen.
15 Zie, Ik ben Jezus Christus,

de Zoon van God. Ik heb de
hemelen ageschapen en de aarde
en alle dingen die daarin zijn. Ik
was vanaf het begin bij de
Vader. bIk ben in de Vader en de
Vader is in Mij; en in Mij heeft
de Vader zijn naam verheerlijkt.

16 Ik kwam tot de mijnen, en
de mijnen hebben Mij niet
aaangenomen. En de Schriften
aangaande mijn komst zijn
vervuld.
17 En zovelen als Mij wél

hebben aangenomen, hun heb
Ik het agegeven zonen van God
te worden; en evenzo zal Ik
geven aan zovelen als in mijn
naam zullen geloven, want zie,
door Mij komt de bverlossing
en in Mij is de cwet van Mozes
vervuld.
18 Ik ben het alicht en het leven

der wereld. Ik ben de bAlfa en de
Omega, het begin en het einde.

19 En gij zult Mij ageen bloed-
vergieten meer offeren; ja, uw
offeranden en uw brandoffers
moeten worden afgeschaft, want

Ik zal geen van uw offeranden
en brandoffers aannemen.

20 Maar gij zult Mij als aoffer
een gebroken hart en een versla-
gen geest brengen. En wie tot
Mij komt met een gebroken
hart en een verslagen geest, die
zal Ik bdopen met vuur en met
de Heilige Geest, zoals de La-
manieten wegens hun geloof in
Mij ten tijde van hun bekering
werden gedoopt met vuur en
met de Heilige Geest; en zij
wisten het niet.

21 Zie, Ik ben tot de wereld
gekomen om de wereld verlos-
sing te brengen, om de wereld
van de zonde te redden.

22 Daarom, wie zich abekeert
en als een klein bkind tot Mij
komt, die zal Ik aannemen,
want uit zodanigen bestaat
het koninkrijk Gods. Zie, voor
zodanigen heb Ik mijn cleven
afgelegd, en het wederom op-
genomen; daarom, bekeert u,
en komt tot Mij, gij einden der
aarde, en laat u redden.

HOOFDSTUK 10

Er is vele uren lang stilte in het
land — Christus’ stem belooft
zijn volk te vergaderen zoals een

14b Joh. 3:16.
c Alma 19:36.

15a Joh. 1:1–3; Kol. 1:16;
Hel. 14:12; Ether 4:7;
LV 14:9.

b Joh. 17:20–22;
3 Ne. 11:27; 19:23, 29.

16a Joh. 1:11; LV 6:21.
17a Joh. 1:12.

gs Mens—De mens,
zijn potentieel om

als zijn hemelse
Vader te worden;
Zonen en dochters
van God.

b gs Verlossen,
verlossing, verlost.

c 3 Ne. 12:19, 46–47;
15:2–9.

18a gs Licht, licht
van Christus.

b Op. 1:8.

gs Alfa en Omega.
19a Alma 34:13.
20a 3 Ne. 12:19;

LV 20:37.
b 2 Ne. 31:13–14.

22a gs Bekeren (zich),
bekering.

b Marc. 10:15;
Mos. 3:19;
3 Ne. 11:37–38.

c Joh. 10:15–18.
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hen haar kuikens vergadert —
Het rechtvaardigste deel van het
volk is bewaard gebleven. Ongeveer
34–35 n.C.

En nu zie, het geschiedde dat
alle mensen van het land die
woorden hoorden en ervan
getuigden. En na die woorden
was er vele uren lang stilte in
het land;
2 want zo groot was de verba-

zing van de mensen, dat zij
ermee ophielden te weeklagen
en te kermen over het verlies
van hun verwanten die gedood
waren; daarom was er vele uren
lang stilte in het gehele land.

3 En het geschiedde dat er
andermaal een stem tot het
volk kwam — en alle mensen
hoorden die en getuigden er-
van — zeggende:

4 O gij volk van deze agrote
steden die gevallen zijn, gij die
afstammelingen van Jakob zijt,
ja, gij die van het huis Israëls
zi jt , hoe dikwijls heb Ik u
vergaderd zoals een hen haar
kuikens onder haar vleugels
vergadert, en heb Ik u bver-
zorgd.

5 En voorts, hoe dikwijls heb
Ik u willen vergaderen zoals
een hen haar kuikens onder
haar vleugels vergadert, ja, o
gij volk van het huis Israëls, gij
die gevallen zijt; ja, o volk van
het huis Israëls, zowel gij die in
Jeruzalem woont, als gij die
gevallen zijt; ja, ahoe dikwijls

heb Ik u willen vergaderen zoals
een hen haar kuikens verga-
dert, en gij hebt niet gewild.

6 O gij huis Israëls, gij die
Ik heb agespaard, hoe dikwijls
zal Ik u vergaderen zoals een
hen haar kuikens onder haar
vleugels vergadert, indien gij
u zult bekeren en tot Mij zult
bterugkeren met een volmaakt
voornemen des charten.
7 Maar zo niet, o huis Israëls,

dan zullen uw woonplaatsen
verlaten zijn tot de tijd van de
vervulling van het averbond
met uw vaderen.

8 En zie, nu geschiedde het,
nadat het volk die woorden
had gehoord, dat zij opnieuw
begonnen te wenen en te ker-
men wegens het verlies van
hun verwanten en vrienden.

9 En het geschiedde dat de
drie dagen aldus verstreken.
En het was ochtend, en de
aduisternis verdween van het
oppervlak van het land en de
aarde hield op met beven en de
rotsen scheurden niet meer en
het ontzettende kreunen hield
op en al het rumoer verstomde.

10 En de aarde voegde zich
wederom aaneen, zodat zij vast
was; en het rouwen en het
wenen en het jammeren van
de mensen die in leven waren
gelaten, hield op; en hun rouw
veranderde in vreugde, en hun
weeklagen in lof en dankzeg-
ging aan de Heer Jezus Christus,
hun Verlosser.

10 4a 3 Ne. 8:14.
b 1 Ne. 17:3.

5a Matt. 23:37;
LV 43:24–25.

6a 3 Ne. 9:13.
b 1 Sam. 7:3;

Hel. 13:11;
3 Ne. 24:7.

c Ez. 36:26.
7a gs Verbond.
9a 3 Ne. 8:19.
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11 En tot dusver waren de
schriftwoorden, die door de
profeten waren gesproken, aver-
vuld.

12 En het was het arechtvaar-
digste deel van het volk dat
gespaard was gebleven, en het
waren zij die de profeten had-
den aangenomen en hen niet
hadden gestenigd; het waren
zij die het bloed van de heili-
gen niet hadden vergoten, die
gespaard waren gebleven —

13 en zij waren gespaard ge-
bleven en niet weggezonken
en begraven in de aarde; en zij
waren niet verdronken in de
diepten der zee; en zij waren
niet verbrand door vuur, even-
min waren zij bedolven en
verpletterd; en zij waren niet
weggevoerd in de wervelwind;
evenmin waren zij overweldigd
door de damp van rook en van
duisternis.

14 En nu, wie dit leest, laat
hij het begrijpen; hij die de
Schriften heeft, laat hij die
aonderzoeken en zien of al die
doden en al die vernietigingen,
door vuur en door rook en door
orkanen en door wervelwinden
en door het bopensplijten van
de aarde om hen te verzwelgen,
of al die dingen niet ter vervul-
ling zijn van de profetieën van
vele heilige profeten.
15 Zie, ik zeg u: ja, velen heb-

ben getuigd dat die dingen bij
de komst van Christus zouden

plaatsvinden, en zijn agedood
omdat z i j van die dingen
hebben getuigd.

16 Ja, de profeet aZenos heeft
van die dingen getuigd, en ook
Zenock heeft over die dingen
gesproken, omdat zij in het
bijzonder hebben getuigd aan-
gaande ons die het overblijfsel
van hun nageslacht zijn.

17 Zie, onze vader Jakob heeft
eveneens getuigd aangaande
een aoverblijfsel van het nage-
slacht van Jozef. En zie, zijn wij
niet een overblijfsel van het
nageslacht van Jozef? En deze
dingen die van ons getuigen,
staan die niet geschreven op de
platen van koper die onze
vader Lehi uit Jeruzalem heeft
meegebracht?

18 En het geschiedde aan het
eind van het vierendertigste
jaar, zie, ik zal u tonen dat er
aan het volk van Nephi dat
gespaard was gebleven, en ook
aan hen die Lamanieten hadden
geheten en gespaard waren ge-
bleven, grote gunsten werden
bewezen, en dat er grote zege-
ningen op hun hoofd werden
uitgestort, omdat Christus Zich
kort na zijn ahemelvaart aan
hen heeft geopenbaard —

19 hun zijn lichaam heeft
agetoond en hen heeft gediend;
en een verslag van zijn bedie-
ning wordt hierna gegeven.
Daarom beëindig ik voorlopig
mijn woorden.

11a Hand. 3:18–20.
12a 2 Ne. 26:8; 3 Ne. 9:13.
14a gs Schriften,

Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

b 1 Ne. 19:11;
2 Ne. 26:5.

15a gs Martelaar,
martelaarschap.

16a Hel. 8:19–20.

17a 2 Ne. 3:4–5;
Alma 46:24;
3 Ne. 5:23–24.

18a Hand. 1:9–11.
19a 3 Ne. 11:12–15.
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Jezus Christus heeft Zich aan
het volk van Nephi vertoond,
toen de menigte was bijeenver-
gaderd in het land Overvloed,
en Hij heeft hen gediend; en Hij
heeft Zich op de volgende wijze
aan hen vertoond.

Dit beslaat de hoofdstukken
11 tot en met 26.

HOOFDSTUK 11

De Vader getuigt van zijn geliefde
Zoon — Christus verschijnt en
verkondigt zijn verzoening — De
mensen betasten de littekens in
zijn handen, voeten en zijde —
Zij roepen hosanna — Hij zet de
wijze van dopen uiteen — De geest
van twisten is van de duivel — De
leer van Christus is dat de mensen
moeten geloven en zich moeten la-
ten dopen en de Heilige Geest moe-
ten ontvangen. Ongeveer 34 n.C.

En nu geschiedde het dat er
een grote menigte van het volk
van Nephi was bijeenverga-
derd rondom de tempel die in
het land Overvloed stond; en
zij verbaasden zich en uitten
hun verwondering aan elkaar
en wezen elkaar de agrote en
wonderbare verandering aan
die had plaatsgevonden.

2 En ook spraken zij samen
over deze Jezus Christus, van
wiens dood het ateken was
gegeven.
3 En het geschiedde, terwijl zij

aldus met elkaar spraken, dat
zij een astem hoorden, die als
het ware uit de hemel kwam;
en zij wierpen hun blik in het
rond, want zij begrepen de stem
die zij hoorden niet; en het was
geen scherpe stem, evenmin
was het een luide stem; maar
toch, en ondanks dat het een
bzachte stem was, doordrong
zij hen die haar hoorden tot in
hun binnenste, zodat er geen
deel van hun lichaam was dat
zij niet deed beven; ja, zij door-
drong hen tot in de ziel en deed
hun hart branden.

4 En het geschiedde dat zij de
stem opnieuw hoorden, en zij
verstonden haar niet.

5 En wederom, voor de derde
maal, hoorden zij de stem, en zij
zetten hun oren open om haar
te horen; en hun ogen waren
gericht naar de oorsprong van
het geluid; en zij keken gesta-
dig naar de hemel, vanwaar het
geluid kwam.

6 En zie, de derde maal ver-
stonden zij de stem die zij
hoorden; en die zeide tot hen:

7 Ziet mijn ageliefde Zoon, bin
wie Ik mijn welbehagen heb, in
wie Ik mijn naam heb verheer-
lijkt; luistert naar Hem.

8 En het geschiedde, toen zij de
stem begrepen, dat zij hun blik
wederom hemelwaarts wierpen;
en zie, zij azagen een Man uit
de hemel neerdalen; en Hij was
gekleed in een wit gewaad; en
Hij daalde neer en stond in hun

11 1a 3 Ne. 8:11–14.
2a Hel. 14:20–27.
3a Deut. 4:33–36;

Hel. 5:29–33.

b 1 Kon. 19:11–13;
LV 85:6.

7a Matt. 3:17; 17:5;
GJS 1:17.

b 3 Ne. 9:15.
8a 1 Ne. 12:6;

2 Ne. 26:1.
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midden; en de ogen van de
gehele menigte waren op Hem
gericht, en zij durfden hun
mond niet open te doen, zelfs
niet tegen elkaar, en wisten niet
wat het betekende, want zij
dachten dat het een engel was
die aan hen was verschenen.
9 En het geschiedde dat Hij

zijn hand uitstrekte en tot het
volk sprak, zeggende:

10 Zie, Ik ben Jezus Christus,
die volgens het getuigenis
der profeten in de wereld zou
komen.

11 En zie, Ik ben het alicht
en het leven der wereld; en Ik
heb gedronken uit die bittere
bbeker die de Vader Mij heeft
gegeven en heb de Vader ver-
heerlijkt door de czonden der
wereld op Mij te nemen, waar-
mee Ik Mij in alle dingen aan de
dwil van de Vader heb onder-
worpen vanaf het begin.
12 En het geschiedde, toen

Jezus die woorden had gespro-
ken, dat de gehele menigte ter
aarde viel; want zij herinnerden
zich dat er onder hen was
ageprofeteerd dat Christus Zich
na zijn hemelvaart aan hen zou
vertonen.
13 En het geschiedde dat de

Heer tot hen sprak, zeggende:
14 Staat op en nadert tot Mij

om uw hand in mijn zijde te
asteken, en ook om de tekens
van de nagels in mijn handen en

in mijn voeten te bvoelen, opdat
gij zult weten dat Ik de cGod
van Israël en de God der gehele
daarde ben, en ben gedood voor
de zonden der wereld.

15 En het geschiedde dat de
menigte toetrad en de handen in
zijn zijde stak en de tekens van
de nagels in zijn handen en in
zijn voeten voelde; en dat deden
zij en traden één voor één toe
totdat allen waren toegetreden
en met hun ogen hadden gezien
en met hun handen hadden ge-
voeld, en met zekerheid wisten
en getuigden, dat aHij het was
van wie de profeten hadden
geschreven dat Hij zou komen.

16 En toen zij allen waren
toegetreden en er zelf getuige
van waren geweest, riepen zij
eenparig uit, zeggende:

17 Hosanna! Gezegend zij de
naam van de Allerhoogste God!
En zij vielen aan de voeten van
Jezus neer en aaanbaden Hem.

18 En het geschiedde dat
Hij tot aNephi sprak — want
Nephi bevond zich onder de
menigte — en Hij gebood hem
toe te treden.

19 En Nephi stond op en trad
toe, en hij boog zich voor het
aangezicht des Heren en kuste
zijn voeten.

20 En de Heer gebood hem op
te staan. En hij richtte zich op
en stond vóór Hem.

21 En de Heer zeide tot hem:

11a gs Licht, licht van
Christus.

b Matt. 26:39, 42.
c Joh. 1:29;

LV 19:18–19.
d Marc. 14:36;

Joh. 6:38; LV 19:2.

12a Alma 16:20.
14a Joh. 20:27.

b Luc. 24:36–39;
LV 129:2.

c Jes. 45:3;
3 Ne. 15:5.

d 1 Ne. 11:6.

15a gs Jezus Christus—
Verschijningen van
Christus na zijn
dood.

17a gs Aanbidden,
aanbidding.

18a 3 Ne. 1:2, 10.
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Ik geef u de amacht om dit volk
te bdopen wanneer Ik andermaal
ten hemel ben gevaren.

22 En de Heer riep ook aande-
ren en zeide tot hen hetzelfde;
en Hij gaf hun de macht om te
dopen. En Hij zeide tot hen: Op
deze wijze zult gij dopen; en er
zal bgeen woordenstrijd onder
u zijn.

23 Voorwaar, Ik zeg u, wie zich
door uw awoorden van hun
zonden bekeren en bverlangen
zich in mijn naam te laten
dopen, zult gij op deze wijze
dopen: Zie, gij zult in het water
cafdalen en hen in mijn naam
dopen.
24 En nu zie, dit zijn de woor-

den die gij zult zeggen, hen bij
de naam noemend:

25 Met het agezag mij door
Jezus Christus verleend, doop ik
u in de naam van de bVader, en
van de Zoon, en van de Heilige
Geest. Amen.

26 En dan zult gij hen in
het water aonderdompelen en
wederom uit het water komen.

27 En op die wijze zult gij in
mijn naam dopen; want zie,
voorwaar, Ik zeg u dat de
Vader en de Zoon en de Heilige
Geest aéén zijn; en Ik ben in de
Vader en de Vader is in Mij; en
de Vader en Ik zijn één.

28 En zoals Ik u heb geboden,
aldus zult gij dopen. En er zal
geen awoordenstrijd onder u
zijn, zoals er tot dusver is
geweest; evenmin zal er woor-
denstrijd onder u zijn over de
punten van mijn leer, zoals er
tot dusver is geweest.

29 Want voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u, hij die de geest van
atwisten heeft, is niet van Mij,
maar van de bduivel, die de va-
der van twisten is, en hij hitst
het hart der mensen op om in
toorn te twisten, de een met de
ander.

30 Zie, dat is niet mijn leer om
het hart der mensen tot toorn
op te hitsen, de een tegen de
ander; dit is daarentegen mijn
leer: dat zulke zaken moeten
worden weggedaan.

31 Zie, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u, Ik zal u mijn aleer ver-
kondigen.

32 En dit is mijn aleer, en het
is de leer die de Vader Mij
heeft gegeven; en Ik bgetuig
van de Vader, en de Vader ge-
tuigt van Mij, en de cHeilige
Geest getuigt van de Vader en
van Mij; en Ik getuig dat de
Vader alle mensen overal ge-
biedt zich te bekeren en in Mij
te geloven.

33 En wie in Mij gelooft en

21a gs Macht.
b gs Doop, dopen.

22a 1 Ne. 12:7; 3 Ne. 12:1.
b 3 Ne. 18:34.

23a 3 Ne. 12:2.
b gs Doop, dopen—

Vereisten voor
de doop.

c 3 Ne. 19:10–13.
25a Mos. 18:13; LV 20:73.

gs Doop, dopen—
Juist gezag.

b gs God, Godheid.
26a gs Doop, dopen—

Doop door
onderdompeling.

27a Joh. 17:20–22;
3 Ne. 28:10;
Mrm. 7:7; LV 20:28.

28a 1 Kor. 1:10;

Ef. 4:11–14; LV 38:27.
29a 2 Tim. 2:23–24;

Mos. 23:15.
gs Twist.

b bjs, Ef. 4:26;
Mos. 2:32–33.

31a 2 Ne. 31:2–21.
32a gs Leer van Christus.

b 1 Joh. 5:7.
c 3 Ne. 28:11; Ether 5:4.
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zich laat adopen, die zal bbe-
houden worden; en zij zijn het
die het koninkrijk Gods zullen
cbeërven.
34 En wie niet in Mij gelooft

en zich niet laat dopen, zal
worden verdoemd.

35 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat dit mijn leer is, en Ik
getuig ervan namens de Vader;
en wie in Mij agelooft, gelooft
ook in de Vader; en de Vader
zal tot hem getuigen van Mij,
want Hij zal hem bezoeken bmet
vuur en met de cHeilige Geest.

36 En aldus zal de Vader van
Mij getuigen, en de Heilige
Geest zal tot hem getuigen van
de Vader en van Mij; want de
Vader en Ik en de Heilige Geest
zijn één.

37 En wederom zeg Ik u,
gij moet u bekeren en aworden
als een klein kind en u laten
dopen in mijn naam, anders
kunt gij deze dingen geenszins
ontvangen.
38 En wederom zeg Ik u, gij

moet u bekeren, en u laten
dopen in mijn naam, en worden
als een klein kind, anders kunt
gij het koninkrijk Gods geens-
zins beërven.

39 Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat dit mijn leer is, en wie
daarop abouwt, bouwt op mijn
rots, en de bpoorten der hel
zullen hem niet overweldigen.

40 En wie meer of minder

verkondigt dan dit en het als
mijn leer vestigt, die is uit den
boze en is niet op mijn rots ge-
bouwd; integendeel, hij bouwt
op een azanderig fundament,
en de poorten der hel staan open
om hem te ontvangen wanneer
de watervloeden komen en de
winden tegen hem slaan.

41 Welnu, gaat uit onder dit
volk en verkondigt de woor-
den die Ik heb gesproken tot de
einden der aarde.

HOOFDSTUK 12

Jezus roept en machtigt de Twaalf
— Hij houdt een rede voor de
Nephieten die vergelijkbaar is met
de bergrede — De zaligsprekingen
— Zijn leringen gaan de wet van
Mozes te boven en komen op de
eerste plaats — De mensen wordt
geboden volmaakt te zijn zoals Hij
en zijn Vader volmaakt zijn —
Vergelijk Matteüs 5. Ongeveer
34 n.C.

En zie, het geschiedde, toen
Jezus die woorden tot Nephi
had gesproken, en tot hen die
geroepen waren — en het aan-
tal van hen dat geroepen was
en de macht en het gezag had
ontvangen om te dopen, was
atwaalf — dat Hij zijn hand tot
de menigte uitstrekte en hen
toeriep, zeggende: bGezegend
zijt gij indien gij acht slaat op

33a Marc. 16:16.
gs Doop, dopen—
Onontbeerlijk.

b gs Heil.
c gs Celestiale

heerlijkheid.
35a Ether 4:12.

b 3 Ne. 9:20; 12:2.
c gs Heilige Geest.

37a Marc. 10:15;
Luc. 18:17;
Mos. 3:19;
3 Ne. 9:22.

39a Matt. 7:24–29;

Hel. 5:12.
gs Rots.

b 3 Ne. 18:12–13.
40a 3 Ne. 14:24–27.
12 1a 3 Ne. 13:25.

b gs Zegen, zegenen,
zegening.
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de woorden van deze twaalf die
Ik uit uw midden heb cgekozen
om u te leren en uw dienst-
knecht te zijn; en Ik heb hun de
macht gegeven om u met water
te dopen; en zie, nadat gij met
water zijt gedoopt, zal Ik u do-
pen met vuur en met de Heilige
Geest; daarom, gezegend zijt
gij indien gij in Mij gelooft en u
laat dopen nadat gij Mij hebt
gezien en weet dat Ik ben.

2 En voorts, meer gezegend
zijn zij die in uw woorden zul-
len ageloven, omdat gij getuigt
dat gij Mij hebt gezien en weet
dat Ik ben. Ja, gezegend zijn zij
die in uw woorden zullen gelo-
ven en bafdalen in de diepste
ootmoed en zich laten dopen,
want zij zullen cmet vuur en
met de Heilige Geest worden
bezocht en vergeving van hun
zonden ontvangen.

3 Ja, gezegend zijn de aarmen
van geest die btot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk
van de hemel.
4 En voorts, gezegend zijn

allen die treuren, want zij zullen
vertroost worden.

5 En gezegend zijn de azacht-
moedigen, want zij zullen de
baarde beërven.

6 En gezegend zijn allen die
ahongeren en bdorsten naar

cgerechtigheid, want zij zullen
met de Heilige Geest worden
vervuld.

7 En gezegend zijn de abarm-
hartigen, want zij zullen barm-
hartigheid verkrijgen.

8 En gezegend zijn alle areinen
van hart, want zij zullen God
bzien.

9 En gezegend zijn alle avre-
destichters, want zij zullen
de bkinderen van God worden
genoemd.

10 En gezegend zijn allen die
omwille van mijn naam worden
avervolgd, want hunner is het
koninkrijk van de hemel.

11 En gezegend zijt gij wan-
neer men u omwille van Mij
smaadt en vervolgt en liegende
allerlei kwaad van u spreekt;

12 want gij zult grote vreugde
hebben en buitengewoon ver-
blijd zijn, want uw aloon in de
hemel zal groot zijn; want alzo
hebben zij de profeten vervolgd
die vóór u hebben geleefd.

13 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Ik draag u op het azout der
aarde te zijn; maar indien het
zout zijn kracht verliest, waar-
mee zal de aarde dan gezouten
worden? Het zout deugt daar-
na nergens meer toe dan om
weggeworpen en door de men-
sen vertreden te worden.

1c gs Roepen, roeping,
door God geroepen.

2a LV 46:13–14.
gs Geloof, geloven.

b Ether 4:13–15.
c 3 Ne. 11:35; 19:13.

3a LV 56:17–18.
gs Nederig,
nederigheid,
vernederen.

b Matt. 11:28–30.

5a Rom. 12:16;
Mos. 3:19.
gs Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.

b gs Aarde.
6a 2 Ne. 9:51; Enos 1:4.

b Jer. 29:13.
c Spr. 21:21.

7a gs Barmhartig,
barmhartigheid.

8a gs Zuiver,

zuiverheid.
b LV 93:1.

9a gs Vredestichter.
b gs Zonen en

dochters van God.
10a LV 122:5–9.

gs Vervolgen,
vervolging.

12a Ether 12:4.
13a LV 101:39–40.

gs Zout.
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14 Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, Ik draag u op het licht
van dit volk te zijn. Een stad
die bovenop een berg ligt, kan
niet verborgen blijven.

15 Zie, steken de mensen een
akaars aan en zetten ze die
onder een korenmaat? Neen,
integendeel, op een standaard,
en zij geeft licht aan allen die in
het huis zijn;

16 laat dan uw alicht voor
dit volk zo schijnen dat zij uw
goede werken kunnen zien en
uw Vader die in de hemel is,
verheerlijken.

17 Meent niet dat Ik gekomen
ben om de wet of de profeten
teniet te doen. Ik ben niet geko-
men om teniet te doen, maar
om te vervullen;

18 want voorwaar, Ik zeg u,
niet één jota of één tittel is ver-
dwenen uit de awet; integen-
deel, in Mij is zij geheel vervuld.
19 En zie, Ik heb u de wet en

de geboden van mijn Vader
gegeven, namelijk dat gij in Mij
zult geloven en u bekeren van
uw zonden en tot Mij komen
met een agebroken hart en een
verslagen geest. Zie, gij hebt de
geboden vóór u, en de bwet is
vervuld.

20 Komt dus tot Mij en laat u
redden; want voorwaar, Ik zeg
u, tenzij gij mijn geboden onder-
houdt, die Ik u thans heb gebo-
den, zult gij het koninkrijk van
de hemel geenszins binnengaan.

21 Gij hebt gehoord dat er is

gezegd door hen van weleer —
en het staat tevens geschreven
vóór u — dat gij niet zult ado-
den; en voor wie doodt, dreigt
het gevaar van het oordeel
Gods;

22 maar Ik zeg u, voor wie
vertoornd is op zijn broeder
dreigt het gevaar van zijn oor-
deel. En voor wie tot zijn broe-
der zegt, leeghoofd, dreigt het
gevaar van de raad; en voor
wie zegt, gij dwaas, dreigt het
gevaar van het hellevuur.

23 Daarom, indien gij tot Mij
komt, of verlangt tot Mij te
komen, en gij herinnert u dat
uw broeder iets tegen u heeft —

24 ga dan naar uw broeder
toe, en averzoen u eerst met uw
broeder, en kom dan tot Mij met
een volmaakt voornemen des
harten, en Ik zal u aannemen.

25 Kom vlug met uw tegen-
partij tot een vergelijk, terwijl
gij nog met hem onderweg zijt,
opdat hij u niet op een zeker
tijdstip grijpt en gij in de ge-
vangenis wordt geworpen.

26 Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, gij zult daar geenszins
uitkomen totdat gij de laatste
senine hebt betaald. En kunt gij
zelfs maar één asenine betalen
terwijl gij in de gevangenis zit?
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
neen.

27 Zie, er is geschreven door
hen van weleer dat gij niet zult
aechtbreken;
28 maar Ik zeg u dat wie

15a Luc. 8:16.
16a 3 Ne. 18:24.
18a gs Wet van Mozes.
19a 3 Ne. 9:20.

gs Gebroken hart.
b 3 Ne. 9:17.

21a Ex. 20:13; Mos. 13:21;
LV 42:18.

24a gs Vergeven.
26a Alma 11:3.
27a 2 Ne. 9:36;

LV 59:6.
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een vrouw aanziet om haar te
abegeren, in zijn hart reeds
echtbreuk heeft gepleegd.
29 Zie, Ik geef u een gebod

geen van die dingen in uw
ahart te laten opkomen;
30 want het is beter dat gij

u van die dingen onthoudt,
waarin gij uw akruis opneemt,
dan dat gij in de hel wordt
geworpen.
31 Er is geschreven, wie zijn

vrouw wegzendt, laat die haar
een ascheidbrief geven.
32 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg

u, wie zijn vrouw awegzendt
om een andere reden dan bon-
tucht, die maakt dat zij cecht-
breuk pleegt; en wie huwt met
haar die gescheiden is, pleegt
echtbreuk.

33 En voorts is er geschreven,
gij zult uw eed niet breken,
maar aan de Heer uw aeden
gestand doen;

34 maar voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u, azweert in het geheel
niet; noch bij de hemel, want
die is Gods troon;

35 noch bij de aarde, want die
is zijn voetbank;

36 noch zult gij zweren bij uw
hoofd, want gij kunt niet één
haar zwart of wit maken;

37 maar laat het ja dat gij zegt,
ja zijn, en het neen, neen; want
wat gij meer zegt dan dat, is uit
den boze.

38 En zie, er is geschreven,
aoog om oog en tand om tand;
39 maar Ik zeg u het kwaad

niet te aweerstaan, maar wie u
een slag geeft op de rechter-
wang, bkeert hem ook de andere
toe;

40 en indien iemand u voor
het gerecht wil dagen en uw
lijfrok nemen, laat hem ook uw
mantel hebben;

41 en wie u ertoe prest één mijl
te gaan, gaat er twee met hem.

42 aGeeft aan hem die van u
vraagt, en wendt u niet af van
hem die van u wil lenen.

43 En zie, er is ook geschreven,
gij zult uw naaste liefhebben en
uw vijand haten;

44 maar zie, Ik zeg u, hebt uw
avijanden lief, zegent hen die u
vervloeken, doet wel aan hen
die u haten en bbidt voor hen
die u smadelijk behandelen en
vervolgen;

45 opdat gij kinderen zult zijn
van uw Vader die in de hemel
is; want Hij laat zijn zon op-
gaan over bozen en goeden.

46 Daarom zijn alle dingen die
uit vroeger tijden stammen, die
onder de wet vielen, alle in Mij
vervuld.

47 aOude dingen zijn wegge-
daan en alle dingen zijn nieuw
geworden.

4 8 W e l n u , I k w i l d a t g i j
avolmaakt zijt zoals Ik, of zoals

28a LV 42:23.
gs Wellust.

29a Hand. 8:22.
30a Matt. 10:38; 16:24;

Luc. 9:23.
31a gs Echtscheiding.
32a Marc. 10:11–12.

b gs Ontucht.

c gs Echtbreuk.
33a gs Eed.
34a gs Vloeken.
38a Lev. 24:20.
39a 3 Ne. 6:13; 4 Ne. 1:34;

LV 98:23–32.
b gs Geduld.

42a Jakob 2:17–19;

Mos. 4:22–26.
44a Spr. 24:17;

Alma 48:23.
b Hand. 7:59–60.

47a 3 Ne. 15:2, 7; LV 22:1.
48a Matt. 5:48;

3 Ne. 27:27.
gs Volmaakt.
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uw Vader die in de hemel is,
volmaakt is.

HOOFDSTUK 13

Jezus leert de Nephieten het gebed
des Heren — Zij moeten schatten
in de hemel vergaren — De
Twaalf wordt geboden zich tijdens
hun bediening niet te bekommeren
om stoffelijke zaken — Vergelijk
Matteüs 6. Ongeveer 34 n.C.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u, Ik wil dat gij de armen aaal-
moezen geeft; doch ziet toe uw
aalmoezen niet ten overstaan
van de mensen te geven om
door hen te worden gezien;
anders hebt gij geen loon van
uw Vader die in de hemel is.

2 Daarom, wanneer gij uw
aalmoezen geeft, bazuint het
niet voor u uit zoals de huiche-
laars in de synagoge en op
straat doen om zich door de
mensen te laten aroemen. Voor-
waar, Ik zeg u, zij hebben hun
loon reeds.

3 Maar wanneer gij aalmoezen
geeft, laat dan uw linkerhand
niet weten wat uw rechterhand
doet;

4 opdat uw aalmoes in het
verborgene zij; en uw Vader,
die in het verborgene ziet, zal u
openlijk belonen.

5 En wanneer gij abidt, zult gij
niet doen zoals de huichelaars,
want die staan graag te bidden

in de synagoge en op de hoek
van de straat om door de men-
sen te worden gezien. Voor-
waar, Ik zeg u, zij hebben hun
loon reeds.

6 Maar gij, wanneer gij bidt,
gaat in uw binnenkamer, en
wanneer gij uw deur hebt ge-
sloten, bidt dan tot uw Vader,
die in het verborgene is; en uw
Vader, die in het verborgene
ziet, zal u openlijk belonen.

7 Maar wanneer gij bidt, ge-
bruikt dan geen ijdele herha-
lingen zoals de heidenen, want
die denken te worden gehoord
wegens hun veelhe id van
woorden.

8 Weest dus niet zoals zij,
want uw Vader aweet welke
dingen gij van node hebt eer gij
Hem vraagt.

9 aBidt gij dan baldus: Onze
cVader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd.

10 Uw wil geschiede op aarde
gelijk in de hemel.

11 En vergeef ons onze schul-
den, gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.

12 En aleid ons niet in verzoe-
king, maar verlos ons van het
boze.

13 Want Uwer is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

14 Want indien gij de mensen
hun overtredingen avergeeft,
zal uw hemelse Vader ook u
vergeven;

15 maar indien gij de mensen

13 1a gs Aalmoes.
2a LV 121:34–35.
5a gs Gebed.
8a LV 84:83.

9a gs Gebed.
b Matt. 6:9–13.
c gs God, Godheid—

God de Vader.

12a bjs, Matt. 6:14.
14a Mos. 26:30–31;

LV 64:9.
gs Vergeven.
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hun overtredingen niet vergeeft,
zal uw Vader u evenmin uw
overtredingen vergeven.
16 En voorts, wanneer gij

avast, trekt dan niet een somber
gezicht zoals de huichelaars,
want zij maken hun gelaat
ontoonbaar om de mensen te
laten zien dat zij vasten. Voor-
waar, Ik zeg u, zij hebben hun
loon reeds.
17 Maar gij, wanneer gij vast,

zalft dan uw hoofd en wast uw
gelaat;

18 om niet de mensen te laten
zien dat gij vast, maar wél uw
Vader, die in het averborgene is;
en uw Vader, die in het verbor-
gene ziet, zal u openlijk belonen.
19 Verzamelt u geen schatten

op aarde, waar mot en roest ze
bederven en dieven inbreken
en stelen;

20 maar verzamelt u aschatten
in de hemel, waar mot noch
roest ze bederven, en waar die-
ven inbreken noch stelen.
21 Want waar uw schat is,

daar zal ook uw hart zijn.
22 Het alicht van het lichaam

is het oog; indien dan uw oog
zuiver is, zal uw gehele lichaam
vol licht zijn.
23 Maar indien uw oog slecht

is, zal uw gehele lichaam vol
duisternis zijn. Indien nu het
licht in u duisternis is, hoe
groot is dan die duisternis!

24 Niemand kan twee heren
adienen; want hij zal óf de ene
haten en de andere liefhebben,
óf zich aan de ene hechten en

de andere minachten. Gij kunt
niet God dienen én Mammon.

25 En nu geschiedde het, toen
Jezus die woorden had gespro-
ken, dat Hij de twaalf die Hij
had uitgekozen, aankeek en tot
hen zeide: Denkt aan de woor-
den die Ik heb gesproken. Want
zie, u heb Ik uitgekozen om dit
volk te adienen. Daarom zeg Ik
tot u, bweest niet bezorgd over
uw leven, wat gij zult eten, of
wat gij zult drinken, noch over
uw lichaam, waarmee gij het
zult kleden. Is niet het leven
meer dan het voedsel, en het
lichaam meer dan de kleding?

26 Ziet de vogels van de lucht;
want zij zaaien niet, zij maaien
niet en brengen niet bijeen in
schuren; nochtans voedt uw
hemelse Vader ze. Gaat gij ze
niet verre te boven?

27 Wie van u kan, door be-
zorgd te zijn, één el aan zijn
lengte toevoegen?

28 En waarom zijt gij bezorgd
over kleding? Let op de leliën
des velds, hoe zij groeien; zij
arbeiden niet en spinnen niet;

29 en toch zeg Ik u dat zelfs
Salomo in al zi jn heerli jk-
heid niet gekleed was als één
daarvan.

30 Indien nu God het gras
des velds, dat er heden is en
morgen in de oven wordt
geworpen, zo kleedt, zal Hij
ook u zo kleden, indien gij niet
kleingelovig zijt.

31 Weest dus niet bezorgd,
zeggende: Wat zullen wij eten of

16a Jes. 58:5–7.
gs Vasten.

18a LV 38:7.

20a Hel. 5:8; 8:25.
22a LV 88:67.
24a 1 Sam. 7:3.

25a gs Bedienen.
b Alma 31:37–38;

LV 84:79–85.
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wat zullen wij drinken of waar-
mee zullen wij ons kleden?
32 Want uw hemelse Vader

weet dat gij die dingen nodig
hebt.

33 Maar zoekt eerst het ako-
ninkrijk Gods en zijn gerech-
tigheid, en al die dingen zullen
u worden toegevoegd.

34 Weest dus niet bezorgd
over de dag van morgen, want
de dag van morgen zal voor
zijn eigen zaken zorgen. Elke
dag heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad.

HOOFDSTUK 14

Jezus gebiedt: Oordeelt niet; vraagt
God; wacht u voor valse profeten
— Hij belooft redding aan hen die
de wil van de Vader doen — Ver-
gelijk Matteüs 7. Ongeveer 34 n.C.

En nu geschiedde het, toen
Jezus die woorden had gespro-
ken, dat Hij Zich wederom tot
de menigte wendde, en zijn
mond andermaal tot hen open-
deed, zeggende: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, aoordeelt
niet, opdat gij niet geoordeeld
wordt.
2 aWant met welk oordeel gij

oordeelt, zult gij geoordeeld
worden; en met welke maat
gij meet, zult ook gij gemeten
worden.

3 En waarom ziet gij wél de
splinter in het oog van uw

broeder, maar bemerkt gij niet
de balk in uw eigen oog?

4 Of hoe kunt gij tot uw broe-
der zeggen: Laat mij de splinter
uit uw oog trekken — en zie, er
is een balk in uw eigen oog?

5 Gij huichelaar, doet eerst de
abalk uit uw eigen oog weg; en
dan zult gij duidelijk zien om
de splinter uit het oog van uw
broeder weg te doen.

6 Geeft hetgeen aheilig is niet
aan de honden, en werpt uw
paarlen niet voor de zwijnen,
opdat zij die niet vertrappen
met hun poten en zich omkeren
en u verscheuren.

7 aVraagt, en het zal u gege-
ven worden; zoekt, en gij zult
vinden; klopt, en voor u zal
worden opengedaan.

8 Want eenieder die vraagt,
ontvangt; en hij die zoekt, vindt;
en voor hem die klopt, zal
worden opengedaan.

9 Of welk mens is er onder
u die, als zijn zoon om brood
vraagt, hem een steen zal geven?

10 Of als hij om een vis vraagt,
hem een slang zal geven?

11 Indien dan gij, die slecht
zijt, uw kinderen goede gaven
weet te geven, hoeveel te meer
zal uw Vader die in de hemel is
het goede geven aan hen die
Hem daarom vragen?

12 Daarom, alles wat gij wilt,
dat u de mensen doen, adoet gij
hun evenzo, want dat is de wet
en de profeten.

13 Gaat in door de aenge poort;

33a Luc. 12:31.
14 1a bjs, Matt. 7:1–2;

Joh. 7:24.
2a Mrm. 8:19.

5a Joh. 8:3–11.
6a gs Heilig.
7a 3 Ne. 27:29.

gs Gebed.

12a gs Medelijden.
13a Luc. 13:24;

3 Ne. 27:33.
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want wijd is de poort en bbreed
is de weg die tot vernietiging
leidt, en velen zijn er die daar-
door ingaan;
14 want eng is de apoort en

bsmal is de weg die tot het leven
leidt, en cweinigen zijn er die
hem vinden.

15 Wacht u voor avalse profe-
ten die in schaapsklederen tot
u komen, maar van binnen
roofzuchtige wolven zijn.
16 Gij zult hen kennen aan

hun vruchten. Leest men drui-
ven van dorens, of vijgen van
distels?

17 Zo brengt iedere goede
boom goede vruchten voort;
maar een zieke boom brengt
slechte vruchten voort.

18 Een goede boom kan geen
slechte vruchten voortbrengen,
evenmin kan een zieke boom
goede vruchten voortbrengen.

19 Iedere boom die ageen
goede vruchten voortbrengt,
wordt omgehakt en in het vuur
geworpen.
20 Zo zult gij hen dan aan hun

avruchten kennen.
21 Niet eenieder die tot Mij

zegt: Heer, Heer! zal het ko-
ninkrijk van de hemel binnen-
gaan; maar wie doet de wil van
mijn Vader die in de hemel is.

22 Velen zullen te dien dage
tot Mij azeggen: Heer, Heer,
hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd en in uw naam

duivels uitgeworpen en in uw
naam vele wonderbare werken
gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk
zeggen, Ik heb u nooit agekend;
bgaat weg van Mij, gij die onge-
rechtigheid doet.

24 Daarom, wie deze, mijn
woorden, hoort en ze doet,
die zal Ik vergelijken met een
verstandig man, die zijn huis
op een arots bouwde —

25 en de aregen viel, en de
watervloeden kwamen, en de
winden waaiden en sloegen
tegen dat huis; en het bviel niet
in, want het was gegrondvest
op een rots.

26 En eenieder die deze, mijn
woorden, hoort en ze niet doet,
zal vergeleken worden met een
dwaas man, die zijn huis op het
azand bouwde —
27 en de regen viel, en de

watervloeden kwamen en de
winden waaiden en sloegen
tegen dat huis; en het viel in en
zijn val was groot.

HOOFDSTUK 15

Jezus kondigt aan dat de wet van
Mozes in Hem is vervuld — De
Nephieten zijn de andere schapen
waarover Hij in Jeruzalem heeft
gesproken — Wegens ongerech-
tigheid heeft het volk van de Heer
in Jeruzalem geen weet van de

13b LV 132:25.
14a 2 Ne. 9:41;

31:9, 17–18;
LV 22:1–4.

b 1 Ne. 8:20.
c 1 Ne. 14:12.

15a Jer. 23:21–32;

2 Ne. 28:9, 12, 15.
19a Matt. 3:10;

Alma 5:36–41;
LV 97:7.

20a Luc. 6:43–45;
Mro. 7:5.

22a Alma 5:17.

23a Mos. 5:13; 26:24–27.
b Luc. 13:27.

24a gs Rots.
25a Alma 26:6;

Hel. 5:12.
b Spr. 12:7.

26a 3 Ne. 11:40.
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verstrooide schapen van Israël.
Ongeveer 34 n.C.

En nu geschiedde het, toen Jezus
die woorden beëindigd had, dat
Hij zijn blik over de menigte
liet gaan en tot hen zeide: Zie,
gij hebt de dingen gehoord die
Ik u heb geleerd voordat Ik op-
voer tot mijn Vader; wie dan
aan die woorden van Mij denkt
en ze adoet, die zal Ik ten laat-
sten dage bopwekken.
2 En het geschiedde, toen Jezus

die woorden had gezegd, dat
Hij bemerkte hoe sommigen
onder hen zich verwonderden
en zich afvroegen wat Hij wilde
aangaande de awet van Mozes;
want zij begrepen het gezegde
niet dat oude dingen waren
voorbijgegaan, en dat alle din-
gen nieuw waren geworden.

3 En Hij zeide tot hen: Ver-
wondert u niet dat Ik u heb
gezegd dat oude dingen voorbij
zijn gegaan en dat alle dingen
nieuw zijn geworden.
4 Zie, Ik zeg u dat de awet die

Mozes werd gegeven, is vervuld.
5 Zie, aIk ben het die de wet

heeft gegeven, en Ik ben het die
Zich verbonden heeft jegens
mijn volk Israël; daarom is de
wet in Mij vervuld, want Ik ben
gekomen om de wet te bvervul-
len; daarom heeft zij een eind.
6 Zie, Ik doe de profeten aniet

teniet, want zovele als er niet in
Mij zijn vervuld, voorwaar, Ik
zeg u, die zullen alle worden
vervuld.

7 En hoewel Ik u heb gezegd
dat oude dingen voorbij zijn
gegaan, doe Ik niet teniet wat
er gesproken is aangaande toe-
komstige zaken.

8 Want zie, het averbond dat
Ik met mijn volk heb gesloten,
is niet geheel vervuld; maar de
wet die Mozes werd gegeven,
heeft in Mij een eind.

9 Zie, Ik ben de awet en het
blicht. Vertrouwt op Mij en vol-
hardt tot het einde, en gij zult
cleven; want aan hem die dtot
het einde volhardt, zal Ik het
eeuwige leven geven.

10 Zie, Ik heb u de ageboden
gegeven; welnu, onderhoudt
mijn geboden. En dat is de wet
en de profeten, want zij hebben
waarlijk van Mij bgetuigd.
11 En nu geschiedde het, toen

Jezus die woorden had gespro-
ken, dat Hij zeide tot de twaalf
die Hij had uitgekozen:

12 Gij zijt mijn discipelen; en
gij zijt een licht voor dit volk,
dat een overblijfsel is van het
huis van aJozef.

13 En zie, dit is uw aerfland; en
de Vader heeft het u gegeven.

14 En nooit heeft de Vader Mij
geboden dat aan uw broeders
in Jeruzalem te avertellen.

15 1a Jakobus 1:22.
b 1 Ne. 13:37;

LV 5:35.
2a gs Wet van Mozes.
4a Mos. 13:27–31;

3 Ne. 9:17–20.
5a 1 Kor. 10:1–4;

3 Ne. 11:14.

gs Jehova.
b Alma 34:13.

6a 3 Ne. 23:1–5.
8a 3 Ne. 5:24–26.
9a 2 Ne. 26:1.

b gs Licht, licht van
Christus.

c Joh. 11:25;

LV 84:44.
d gs Volharden.

10a 3 Ne. 12:20.
b Mos. 13:33.

12a gs Jozef, zoon van
Jakob.

13a 1 Ne. 18:22–23.
14a 3 Ne. 5:20.
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15 Evenmin heeft de Vader Mij
ooit geboden hun te vertellen
over de aandere stammen van
het huis Israëls, die de Vader
uit het land heeft weggeleid.

16 Wel heeft de Vader Mij
geboden hun te vertellen:

17 Nog andere schapen heb Ik
die niet van deze kudde zijn;
ook die moet Ik leiden, en zij
zullen mijn stem horen; en er zal
één kudde zijn en één aherder.

18 En nu, wegens halsstarrig-
heid en ongeloof abegrepen zij
mijn woord niet; daarom ge-
bood de Vader Mij niets meer
hierover tot hen te zeggen.

19 Maar voorwaar, Ik zeg u
dat de Vader Mij heeft geboden
u te vertellen dat gij uit hun
midden werd afgezonderd we-
gens hun ongerechtigheid; het
is dus wegens hun ongerechtig-
heid dat zij van u niet afweten.
20 En voorwaar, Ik zeg u we-

derom dat de Vader de andere
stammen uit hun midden heeft
afgezonderd; en het is wegens
hun ongerechtigheid dat zij van
hen niet afweten.

21 En voorwaar, Ik zeg u dat gij
het zijt van wie Ik heb gezegd,
aandere schapen heb Ik, die
niet van deze kudde zijn; ook
die moet Ik leiden, en zij zullen
mijn stem horen; en er zal één
kudde zijn en één herder.
22 En zij begrepen Mij niet,

want zij meenden dat het de

aandere volken waren; want zij
begrepen niet dat de andere
volken zouden worden bbe-
keerd door hun prediking.

23 En zij begrepen Mij niet
toen Ik zeide, zij zullen mijn
stem horen; en zij begrepen
niet van Mij dat de aandere vol-
ken nooit mijn stem zouden
horen — dat Ik Mij niet aan
hen zou openbaren, dan alleen
door de bHeilige Geest.
24 Maar zie, gij hebt zowel

amijn stem gehoord als Mij ge-
zien; en gij zijt mijn schapen en
gij wordt gerekend onder hen
die de Vader Mij heeft bgegeven.

HOOFDSTUK 16

Jezus zal nog andere verloren
schapen van Israël bezoeken — In
de laatste dagen zal het evangelie
eerst naar de andere volken en dan
naar het huis Israëls gaan — Het
volk des Heren zal het met eigen
ogen zien wanneer Hij Zion te-
rugbrengt. Ongeveer 34 n.C.

En voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat Ik aandere schapen heb
die niet in dit land zijn, noch
in het land Jeruzalem, noch in
enig deel van het omliggende
land waar Ik ben geweest om te
dienen.

2 Want zij van wie Ik spreek,
zij zijn het die mijn stem nog
niet hebben gehoord; evenmin

15a 3 Ne. 16:1–4.
gs Israël—De tien
verloren stammen
van Israël.

17a gs Goede herder.
18a LV 10:59.
21a Joh. 10:14–16.

22a gs Andere volken.
b Hand. 10:34–48.

23a Matt. 15:24.
b 1 Ne. 10:11.

gs Heilige Geest.
24a Alma 5:38;

3 Ne. 16:1–5.

b Joh. 6:37;
LV 27:14.

16 1a 3 Ne. 15:15.
gs Israël—De tien
verloren stammen
van Israël.
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heb Ik Mijzelf ooit aan hen geo-
penbaard.
3 Ik heb echter een gebod van

de Vader ontvangen dat Ik naar
ahen toe moet gaan, en dat zij
mijn stem moeten horen en
onder mijn schapen worden
gerekend, zodat er één kudde
en één herder zal zijn; daarom
ga Ik heen om Mijzelf aan hen
te vertonen.
4 En Ik gebied u deze awoor-

den op te schrijven nadat Ik ben
heengegaan, voor het geval dat
mijn volk in Jeruzalem — zij die
Mij hebben gezien en tijdens
mijn bediening bij Mij zijn
geweest — de Vader niet in
mijn naam vragen of zij door de
Heilige Geest kennis aangaande
u mogen ontvangen, en tevens
aangaande de andere stammen
van wie zij niet afweten; dan
zullen deze woorden die gij zult
opschrijven, worden bewaard
en aan de bandere volken be-
kendgemaakt, opdat het over-
blijfsel van hun nageslacht, dat
wegens hun ongeloof over het
oppervlak der aarde zal worden
verstrooid, door de volheid van
de andere volken zal worden
binnengebracht, ofwel tot de
ckennis gebracht van Mij, hun
Verlosser.
5 En dan zal Ik hen avergade-

ren uit de vier hoeken der aarde;
en dan zal Ik het bverbond, dat

de Vader met allen van het chuis
Israëls heeft gesloten, gestand
doen.

6 En gezegend zijn de aandere
volken wegens hun geloof in
Mij, in en door de bHeilige
Geest, die tot hen getuigt van
Mij en van de Vader.

7 Zie, wegens hun geloof in
Mij, zegt de Vader, en wegens
uw ongeloof, o huis Israëls, zal
de waarheid in de alaatste dagen
tot de andere volken komen,
zodat de volheid van deze din-
gen hun zal worden bekendge-
maakt.

8 Maar, zegt de Vader, wee de
ongelovigen onder de andere
volken — want hoewel zij op
het oppervlak van dit land zijn
verschenen, hebben zij mijn
volk, dat van het huis Israëls is,
averstrooid; en mijn volk, dat
van het huis Israëls is, is uit
hun midden bgeworpen en door
hen vertreden;

9 en wegens de barmhartighe-
den van de Vader jegens de
andere volken, en ook wegens
de oordelen van de Vader over
mijn volk, dat van het huis
Israëls is, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u, na dit alles, en wan-
neer Ik mijn volk, dat van het
huis Israëls is, heb laten slaan,
en laten kwellen, en laten
adoden, en uit hun midden heb
laten werpen, en door hen heb

3a 3 Ne. 17:4.
4a gs Schriften,

Schriftuur.
b 1 Ne. 10:14;

3 Ne. 21:6.
c Ez. 20:42–44;

3 Ne. 20:13.
5a gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

b 3 Ne. 5:24–26.
c 1 Ne. 22:9;

3 Ne. 21:26–29.
6a 1 Ne. 13:30–42;

2 Ne. 30:3.
b 2 Ne. 32:5;

3 Ne. 11:32, 35–36.
gs Heilige Geest.

7a gs Herstelling van
het evangelie.

8a 1 Ne. 13:14;
Mrm. 5:9, 15.

b 3 Ne. 20:27–29.
9a Amos 9:1–4.
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laten haten, en het een aanflui-
ting en een schimpnaam onder
hen heb laten worden —
10 en aldus gebiedt de Vader

Mij tot u te zeggen: Ten dage
dat de andere volken tegen
mijn evangelie zondigen en de
volheid van mijn evangelie
verwerpen, en in de hoogmoed
van hun hart averheven zijn
boven alle natiën en boven alle
volken der gehele aarde, en vol
zijn van allerlei leugens en
bedrog en wandaden en aller-
lei huichelarij en moorden en
bpriesterlisten en hoererijen en
van geheime gruwelen; en in-
dien zij die dingen doen en de
volheid van mijn evangelie ver-
werpen, zie, zegt de Vader, dan
zal Ik de volheid van mijn evan-
gelie uit hun midden nemen.
11 En dan zal Ik mijn verbond,

dat Ik met mijn volk heb geslo-
ten, agedenken, o huis Israëls,
en Ik zal hun mijn evangelie
brengen.
12 En Ik zal u tonen, o huis

Israëls, dat de andere volken
geen macht over u zul len
hebben; maar Ik zal mijn ver-
bond met u gedenken, o huis
Israëls, en gij zult tot de akennis
komen van de volheid van mijn
evangelie.
13 Maar indien de andere

volken zich bekeren en tot
Mij terugkeren, zegt de Vader,
zie, dan zullen zij onder mijn

volk worden agerekend, o huis
Israëls.

14 En Ik zal niet toelaten dat
mijn volk, dat van het huis
Israëls is, bij hen binnendringt
en hen vertrapt, zegt de Vader.

15 Maar indien zij zich niet tot
Mij keren en niet naar mijn stem
luisteren, dan zal Ik toelaten,
ja, dan zal Ik toelaten dat mijn
volk, o huis Israëls, bij hen bin-
nendringt en hen avertrapt, en
zij zullen als zout zijn dat zijn
kracht heeft verloren en daarna
nergens meer voor deugt dan
om weggeworpen te worden en
door mijn volk onder de voet te
worden getreden, o huis Israëls.

16 Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, aldus heeft de Vader Mij
geboden, namelijk dat Ik dit
land aan dit volk moet geven
als zijn erfdeel.

17 En dan zullen de awoorden
van de profeet Jesaja worden
vervuld, die luiden:

18 aUw bwachters zullen de
stem verheffen; met één stem
zullen zij zingen, want met
eigen ogen zullen zij zien, wan-
neer de Heer Zion wederbrengt.

19 Breekt uit in gejuich, zingt
tezamen, o woeste plaatsen van
Jeruzalem; want de Heer heeft
zijn volk getroost, Hij heeft
Jeruzalem verlost.

20 De Heer heeft zijn heilige
arm ontbloot voor de ogen van
alle natiën; en alle einden der

10a Mrm. 8:35–41.
b 2 Ne. 26:29.

11a 3 Ne. 21:1–11;
Mrm. 5:20.

12a Hel. 15:12–13.
13a Gal. 3:7, 29;

1 Ne. 15:13–17;
2 Ne. 10:18;
3 Ne. 30:2;
Abr. 2:9–11.

15a Micha 5:8–15;
3 Ne. 20:16–19;

21:12–21;
LV 87:5.

17a 3 Ne. 20:11–12.
18a Jes. 52:8–10.

b Ez. 33:1–7.
gs Waken, wachters.
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aarde zullen het heil van God
zien.

HOOFDSTUK 17

Jezus draagt de mensen op om zijn
woorden te overdenken en te bidden
om begrip — Hij geneest hun zie-
ken — Hij bidt voor de mensen met
woorden die niet geschreven kun-
nen worden — De kleine kinderen
worden omringd door vuur en en-
gelen dienen hen. Ongeveer 34 n.C.

Zie, nu geschiedde het, toen
Jezus die woorden had gespro-
ken, dat Hij wederom om Zich
heen keek op de menigte en tot
hen zeide: Zie, mijn atijd is nabij.
2 Ik merk dat gij zwak zijt, dat

gij niet al mijn woorden, die de
Vader Mij heeft geboden op dit
tijdstip tot u te spreken, kunt
abegrijpen.
3 Gaat daarom naar huis en

aoverweegt de dingen die Ik
heb gezegd, en vraagt de Vader
in mijn naam om te kunnen be-
grijpen, en bbereidt uw gemoed
voor op cmorgen, en Ik kom
wederom bij u.

4 Maar nu aga Ik naar de
Vader, en ook om Mijzelf te
bvertonen aan de cverloren
stammen van Israël, want voor
de Vader zijn zij niet verloren,
want Hij weet waarheen Hij
hen heeft gebracht.
5 En het geschiedde, toen Jezus

aldus gesproken had, dat Hij

zijn blik wederom om Zich
heen liet gaan op de menigte en
zag dat zij in tranen waren en
Hem gestadig aankeken alsof
zij Hem wilden vragen nog wat
langer bij hen te blijven.

6 En Hij zeide tot hen: Zie,
mijn binnenste is vervuld met
amedelijden met u.
7 Hebt gij ook mensen onder

u die ziek zijn? Brengt hen
hierheen. Hebt gij ook mensen
onder u die lam zijn, of blind of
kreupel of verminkt of melaats,
of die verschrompeld zijn, of
die doof zijn, of die op enigerlei
wijze lijdende zijn? Brengt hen
hierheen en Ik zal hen genezen,
want Ik heb medelijden met u;
mijn binnenste is vol barmhar-
tigheid.

8 Want Ik merk dat gij ver-
langt dat Ik u toon wat Ik voor
uw broeders in Jeruzalem heb
gedaan, want Ik zie dat uw
ageloof voor Mij bvoldoende is
dat Ik u genees.

9 En het geschiedde, toen Hij
aldus had gesproken, dat de
gehele menigte als één man
toetrad met hun zieken en hun
lijdenden en hun lammen, en
met hun blinden, en met hun
stommen, en met allen die op
enigerlei wijze lijdende waren;
en Hij agenas hen, ja, ieder van
hen, zodra zij bij Hem werden
gebracht.

10 En allen, zowel zij die waren
genezen als zij die gezond wa-

17 1a i.e. terugkeer naar
de Vader. Zie v. 4.

2a Joh. 16:12;
LV 78:17–18.

3a gs Overwegen.
b LV 132:3.

c 3 Ne. 19:2.
4a 3 Ne. 18:39.

b 3 Ne. 16:1–3.
c gs Israël—De tien

verloren stammen
van Israël.

6a gs Medelijden.
8a Luc. 18:42.

b 2 Ne. 27:23;
Ether 12:12.

9a Mos. 3:5;
3 Ne. 26:15.
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ren, bogen zich aan zijn voeten
neer en aanbaden Hem; en zo-
velen als er, gezien de menigte,
konden komen, akusten Hem
de voeten, zodat zij zijn voeten
met hun tranen natmaakten.
11 En het geschiedde dat Hij

hun gebood hun akleine kinde-
ren te brengen.

12 Dus brachten zij hun kleine
kinderen en zetten hen neer op
de grond om Hem heen, en
Jezus stond in het midden; en de
menigte maakte plaats totdat zij
allen bij Hem waren gebracht.

13 En het geschiedde, toen zij
allen waren gebracht en Jezus
in het midden stond, dat Hij de
menigte gebood op de grond
aneer te knielen.
14 En het geschiedde, toen

zij op de grond waren neerge-
knield, dat Jezus van binnen
diep zuchtte en zeide: Vader,
Ik ben averontrust wegens de
goddeloosheid van het volk van
het huis Israëls.

15 En toen Hij die woorden
had gezegd, knielde Hij ook zelf
ter aarde neer; en zie, Hij bad
tot de Vader, en de dingen die
Hij bad kunnen niet opgeschre-
ven worden, en de menigte, die
Hem hoorde, getuigde.

16 En op deze wijze getuigen
zij: Nimmer heeft het aoog
gezien, noch het oor gehoord,
zulke grote en wonderbare
dingen als wij Jezus zagen en
hoorden spreken tot de Vader;

17 en geen atong kan spreken,

noch kan enig mens opschrij-
ven, noch kan het hart der
mensen bevatten welke grote
en wonderbare dingen wij Jezus
zowel zagen als hoorden spre-
ken; en niemand kan zich de
vreugde indenken die onze ziel
vervulde op het ogenblik dat
wij Hem voor ons tot de Vader
hoorden bidden.

18 En het geschiedde, toen
Jezus zijn gebed tot de Vader
beëindigd had, dat Hij opstond;
maar zo groot was de avreugde
van de menigte dat zij over-
stelpt was.

19 En het geschiedde dat Jezus
tot hen sprak en hun verzocht
om op te staan.

20 En zij stonden op van de
aarde, en Hij zeide tot hen:
Gezegend zijt gij wegens uw
geloof. En nu zie, mijn vreugde
is overvloedig.

21 En toen Hij die woorden
had gezegd, aweende Hij, en de
menigte getuigde ervan, en Hij
nam hun kleine kinderen een
voor een en bzegende hen en
bad tot de Vader voor hen.

22 En toen Hij dat had gedaan,
weende Hij wederom;

23 en Hij sprak tot de menigte
en zeide tot hen: Ziet uw
kleinen.

24 En toen zij opkeken om te
zien, r ichtten zi j hun blik
hemelwaarts, en zij zagen de
hemelen geopend, en zij zagen
engelen uit de hemel afdalen
als het ware te midden van

10a Luc. 7:38.
11a Matt. 19:13–14;

3 Ne. 26:14, 16.
13a Luc. 22:41;

Hand. 20:36.
14a Moz. 7:41.
16a Jes. 64:4; 1 Kor. 2:9;

LV 76:10, 114–119.

17a 2 Kor. 12:4.
18a gs Vreugde.
21a Joh. 11:35.

b Marc. 10:14–16.
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vuur; en zij kwamen neer en
aomringden die kleinen, en zij
waren omringd met vuur; en
de engelen dienden hen.
25 En de menigte zag en hoor-

de en getuigde; en zij weten dat
hun getuigenis waar is, want
zij allen zagen en hoorden, ieder
voor zich; en zij waren in aan-
tal ongeveer tweeduizend vijf-
honderd zielen; en het waren
mannen, vrouwen en kinderen.

HOOFDSTUK 18

Jezus stelt het avondmaal in onder
de Nephieten — Hij gebiedt hun
altijd in zijn naam te bidden — Zij
die op onwaardige wijze zijn vlees
eten en zijn bloed drinken, worden
verdoemd — De discipelen ontvan-
gen de macht om de Heilige Geest
te verlenen. Ongeveer 34 n.C.

En het geschiedde dat Jezus
zijn discipelen gebood Hem wat
abrood en wijn te brengen.
2 En terwijl zij brood en wijn

haalden, gebood Hij de menig-
te ter aarde te gaan zitten.

3 En toen de discipelen met
abrood en wijn waren gekomen,
nam Hij van het brood en brak
en zegende het; en Hij gaf ervan
aan de discipelen en gebood
hun te eten.
4 En toen zij hadden gegeten

en verzadigd waren, gebood Hij
hun om ervan aan de menigte
te geven.

5 En toen de menigte had
gegeten en verzadigd was, zeide
Hij tot de discipelen: Zie, er zal

er één onder u worden geor-
dend, en hem zal Ik de macht
geven om brood te abreken en
het te zegenen en het aan het
volk van mijn kerk te geven,
aan allen die geloven en zich in
mijn naam laten dopen.

6 En dit zult gij altijd nauw-
gezet doen zoals Ik het heb
gedaan, zoals Ik brood heb
gebroken en het heb gezegend
en het aan u heb gegeven.

7 En dit zult gij doen ter
agedachtenis van mijn lichaam,
dat Ik u heb getoond. En het zal
een getuigenis tot de Vader zijn
dat gij Mij altijd indachtig zijt.
En indien gij Mij altijd indach-
tig zijt, zult gij mijn Geest bij u
hebben.

8 En het geschiedde, toen Hij
die woorden had gezegd, dat
Hij zijn discipelen gebood van
de wijn uit de beker te nemen en
ervan te drinken, en hem ook
aan de menigte te geven, opdat
zij ervan zouden drinken.

9 En het geschiedde dat zij
dat deden en ervan dronken en
verzadigd waren; en zij gaven
hem aan de menigte, en zij
dronken en waren verzadigd.

10 En toen de discipelen dat
hadden gedaan, zeide Jezus tot
hen: Gezegend zijt gij wegens
hetgeen gij hebt gedaan, want
dat is de vervulling van mijn
geboden, en het getuigt tot de
Vader dat gij gewillig zijt te
doen wat Ik u heb geboden.

11 En dat zult gij altijd doen
met hen die zich bekeren en
zich in mijn naam laten dopen;

24a Hel. 5:23–24, 43–45.
18 1a Matt. 26:26–28.

3a gs Avondmaal
des Heren.

5a Mro. 4.
7a Mro. 4:3.
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en gij zult het doen ter gedach-
tenis van mijn bloed, dat Ik voor
u heb vergoten, om de Vader
te betuigen dat gij Mij altijd
indachtig zijt. En indien gij Mij
altijd indachtig zijt, zult gij
mijn Geest bij u hebben.
12 En Ik geef u een gebod die

dingen te doen. En indien gij die
dingen steeds doet, zijt gij ge-
zegend, omdat gij zijt gebouwd
op mijn arots.
13 Maar wie onder u meer of

minder dan dat doen, zijn niet
op mijn rots gebouwd, maar
op een fundament van zand;
en wanneer de regen valt en
de watervloeden komen, en de
winden waaien en tegen hen
slaan, zullen zij avallen, en de
bpoorten der hel staan reeds
open om hen te ontvangen.

14 Daarom, gezegend zijt gij
indien gij mijn geboden onder-
houdt, die de Vader Mij heeft
geboden u te geven.

15 Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, gij moet altijd waken
en abidden, opdat gij niet door
de duivel wordt verzocht en
gevankelijk door hem wordt
weggevoerd.

16 En zoals Ik onder u heb ge-
beden, zo zult gij bidden in
mijn kerk, onder mijn volk dat
zich bekeert en zich in mijn
naam laat dopen. Zie, Ik ben
het alicht; Ik heb u een bvoor-
beeld gegeven.

17 En het geschiedde, toen
Jezus die woorden tot zijn dis-
cipelen had gesproken, dat Hij
Zich wederom tot de menigte
wendde en tot hen zeide:

18 Zie, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u, gij moet altijd waken
en bidden, opdat gij niet in
verzoeking valt; want aSatan
begeert u te bezitten om u als
tarwe te ziften.

19 Daarom moet gij altijd tot
de Vader bidden in mijn naam;

20 en awat gij de Vader ook in
mijn naam vraagt dat goed is,
en gelovende dat gij zult ont-
vangen, zie, het zal u gegeven
worden.

21 aBidt in uw gezin tot de
Vader, altijd in mijn naam, zo-
dat uw vrouw en uw kinderen
gezegend worden.

22 En zie, gij zult dikwijls
tezamen komen; en gij zult nie-
mand verbieden tot u te komen
wanneer gij tezamen komt,
maar toestaan dat zij tot u ko-
men en het hun niet verbieden;

23 integendeel, gij zult voor
hen abidden en hen niet uitwer-
pen; en indien zij dikwijls tot u
komen, zult gij tot de Vader
voor hen bidden in mijn naam.

24 Welnu, houdt uw alicht
omhoog, opdat het voor de we-
reld zal schijnen. Zie, Ik ben het
blicht dat gij omhoog zult hou-
den — dat wat gij Mij hebt zien
doen. Zie, gij ziet dat Ik heb

12a gs Rots.
13a gs Afval.

b 3 Ne. 11:39.
15a Alma 34:17–27.

gs Gebed.
16a gs Licht, licht van

Christus.

b gs Jezus Christus—
Het voorbeeld van
Jezus Christus.

18a Luc. 22:31;
2 Ne. 2:17–18;
LV 10:22–27.

20a Matt. 21:22;

Hel. 10:5;
Mro. 7:26;
LV 88:63–65.

21a Alma 34:21.
23a 3 Ne. 18:30.
24a Matt. 5:16.

b Mos. 16:9.
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gebeden tot de Vader, en gij zijt
er allen getuige van geweest.
25 En gij ziet dat Ik aniemand

van u heb geboden weg te gaan;
integendeel, Ik heb u geboden
tot Mij te komen, opdat gij zult
bvoelen en zien; zo zult gij ook
ten opzichte van de wereld
doen; en wie dit gebod over-
treedt, laat zich in verzoeking
leiden.
26 En nu geschiedde het, toen

Jezus die woorden had gespro-
ken, dat Hij zijn blik wederom
richtte op de discipelen die
Hij had uitgekozen, en tot hen
zeide:

27 Zie, voorwaar, voorwaar,
zeg Ik u, Ik geef u nog een
gebod, en dan moet Ik tot mijn
aVader gaan om bandere gebo-
den te kunnen volbrengen die
Hij Mij heeft gegeven.
28 En nu zie, dit is het gebod

dat Ik u geef, dat gij, wanneer
gij het bedient, niemand die
het aonwaardig is, bewust zult
toestaan te bnemen van mijn
vlees en bloed;

29 want wie mijn vlees en
abloed eet en drinkt die het niet
bwaardig is, eet en drinkt ver-
doemenis tot zijn ziel; daarom,
indien gij weet dat iemand het
niet waardig is om van mijn
vlees en bloed te eten en te drin-
ken, zult gij het hem verbieden.
30 Evenwel zult gij hem niet

uit uw midden awerpen, maar

hem het woord bedienen en
voor hem bidden tot de Vader
in mijn naam; en indien hij zich
bekeert en zich in mijn naam
laat dopen, zult gij hem aanne-
men en hem mijn vlees en mijn
bloed bedienen.

31 Maar indien hij zich niet
bekeert, zal hij niet onder mijn
volk worden gerekend, opdat
hij mijn volk niet vernietigt,
want zie, Ik ken amijn schapen,
en zij zijn geteld.

32 Evenwel zult gij hem niet
uit uw synagogen of uw bede-
huizen werpen, want zulke
mensen zult gij het woord blij-
ven bedienen; want gij weet
niet of zij niet zullen terugko-
men en zich bekeren, en met
een volmaakt voornemen des
harten tot Mij komen en Ik hen
zal agenezen, en gij het middel
zult zijn om redding tot hen te
brengen.

33 Welnu, bewaar deze woor-
den die Ik u heb geboden, op-
dat gij niet onder het aoordeel
valt; want wee hem die door de
Vader wordt veroordeeld.

34 En Ik geef u deze geboden
wegens de woordenstrijd die
er onder u is geweest. En geze-
gend zijt gij indien er ageen
woordenstrijd onder u is.

35 En nu ga Ik naar de Vader,
want het is raadzaam dat ik
aom uwentwil naar de Vader ga.
36 En het geschiedde, toen

25a Alma 5:33.
b 3 Ne. 11:14–17.

27a gs God, Godheid—
God de Vader.

b 3 Ne. 16:1–3.
28a Mrm. 9:29.

b 1 Kor. 11:27–30.

29a LV 46:4.
b gs Avondmaal des

Heren; Bloed.
30a LV 46:3.
31a Joh. 10:14;

Alma 5:38;
3 Ne. 15:24.

32a 3 Ne. 9:13–14;
LV 112:13.

33a gs Veroordelen,
veroordeling.

34a 3 Ne. 11:28–30.
35a 1 Joh. 2:1; 2 Ne. 2:9;

Mro. 7:27–28; LV 29:5.
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Jezus deze woorden beëindigd
had, dat Hij de adiscipelen die
Hij uitgekozen had, één voor
één met zijn bhand aanraakte,
ja, totdat Hij hen allen had aan-
geraakt, en dat Hij, onder het
aanraken, tot hen sprak.
37 En de menigte hoorde de

woorden die Hij sprak niet,
daarom getuigden zij er niet
van; maar de discipelen getuig-
den dat Hij hun de amacht gaf
om de bHeilige Geest te verle-
nen. En ik zal u hierna aantonen
dat dit getuigenis waar is.

38 En het geschiedde, toen
Jezus hen allen had aangeraakt,
dat er een awolk kwam die de
menigte overschaduwde, zodat
zij Jezus niet konden zien.

39 En terwijl zij overschaduwd
waren, verliet Hij hen en voer
ten hemel. En de discipelen
zagen en getuigden dat Hij
wederom ten hemel voer.

HOOFDSTUK 19

De twaalf discipelen leren het volk
en bidden om de Heilige Geest —
De discipelen laten zich dopen en
ontvangen de Heilige Geest en en-
gelenbediening — Jezus bidt met
woorden die niet opgeschreven
kunnen worden — Hij getuigt van
het buitengewoon grote geloof van
deze Nephieten. Ongeveer 34 n.C.

En nu geschiedde het, toen
Jezus ten hemel was gevaren,
dat de menigte zich verspreid-

de, en iedere man nam zijn
vrouw en zijn kinderen en keer-
de terug naar zijn eigen huis.

2 En het werd onmiddellijk
ruchtbaar onder het volk, nog
voor het donker was, dat de
menigte Jezus had gezien, en
dat Hij hen had gediend en dat
Hij Zich ook de volgende dag
aan de menigte zou vertonen.

3 Ja, en de gehele nacht lang
werd er ruchtbaarheid gegeven
aan het nieuws over Jezus;
en het werd het volk zodanig
bekendgemaakt, dat velen van
hen, ja, een zeer groot aantal,
zich die gehele nacht grote
inspanning getroostten om de
volgende ochtend op de plaats
te kunnen zijn waar Jezus Zich
aan de menigte zou vertonen.

4 En het geschiedde de vol-
gende dag, toen de menigte
tezamen was gekomen, zie, dat
Nephi en zijn broeder, die hij
uit de doden had opgewekt,
wiens naam Timoteüs was, en
ook zijn zoon, wiens naam Jona
was, en ook Mathoni en Matho-
nihah, zijn broeder, en Kumen
en Kumenonhi en Jeremia en
Shemnon en Jonas en Sedekia
en Jesaja — dit nu waren de
namen van de discipelen die
Jezus had uitgekozen — en het
geschiedde dat zij te midden
van de menigte gingen staan.

5 En zie, de menigte was zo
groot, dat zij die verdeelden in
twaalf groepen.

6 En de Twaalf leerden de
menigte; en zie, zij lieten de

36a 1 Ne. 12:7; 3 Ne. 19:4.
b gs Handoplegging.

37a gs Macht.
b gs Gave van de

Heilige Geest.
38a Ex. 19:9, 16.
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menigte op het oppervlak der
aarde knielen en tot de Vader
bidden in de naam van Jezus.
7 En de discipelen baden ook

tot de Vader in de naam van
Jezus. En het geschiedde dat zij
opstonden en het volk dienden.

8 En toen zij diezelfde woorden
hadden geleerd die Jezus had
gesproken — in niets afwijkend
van de woorden die Jezus had
gesproken — zie, toen knielden
zij andermaal en baden tot de
Vader in de naam van Jezus.

9 En zij baden om hetgeen zij
het meest verlangden; en zij
verlangden dat hun de aHeilige
Geest zou worden gegeven.

10 En toen zij aldus hadden
gebeden, daalden zij af naar
de waterkant, en de menigte
volgde hen.

11 En het geschiedde dat
Nephi ain het water afdaalde
en zich liet dopen.

12 En hij kwam op uit het
water en begon te dopen. En
hij doopte allen die Jezus had
uitgekozen.

13 En het geschiedde, toen zij
allen waren agedoopt en uit het
water waren opgekomen, dat
de Heilige Geest op hen viel; en
zij werden vervuld met de
bHeilige Geest en met vuur.

14 En zie, zij werden als het
ware door vuur aomringd; en
het daalde uit de hemel neer,
en de menigte was er oogge-
tuige van en gaf getuigenis; en
engelen daalden neer uit de
hemel en dienden hen.

15 En het geschiedde, terwijl de
engelen de discipelen dienden,
zie, dat Jezus kwam en in hun
midden stond en hen diende.

16 En het geschiedde dat Hij
tot de menigte sprak en hun
gebood andermaal ter aarde te
knielen, en ook gebood Hij zijn
discipelen ter aarde te knielen.

17 En het geschiedde, toen zij
allen ter aarde waren geknield,
dat Hij zijn discipelen gebood
te bidden.

18 En zie, zij begonnen te
bidden; en zij baden tot Jezus
en noemden Hem hun Heer en
hun God.

19 En het geschiedde dat Jezus
uit hun midden trad en Zich een
weinig van hen verwijderde en
Zich ter aarde neerboog, en Hij
zeide:

20 Vader, Ik dank U dat Gij de
Heilige Geest hebt gegeven aan
dezen die Ik heb uitgekozen;
en het is wegens hun geloof in
Mij dat Ik hen uit de wereld
heb uitgekozen.

21 Vader, Ik bid U de Heilige
Geest te geven aan allen die in
hun woorden zullen geloven.

22 Vader, Gij hebt hun de
Heilige Geest gegeven, omdat
zij in Mij geloven; en Gij ziet
dat zij in Mij geloven, want Gij
hoort hen, en zij bidden tot Mij;
en zij bidden tot Mij, omdat Ik
bij hen ben.

23 En nu, Vader, bid Ik tot U
voor hen, en ook voor allen die
in hun woorden zullen geloven,
dat zij in Mij zullen geloven,

19 9a 3 Ne. 9:20.
11a 3 Ne. 11:23.
13a gs Doop, dopen.

b 3 Ne. 12:2;
Mrm. 7:10.
gs Gave van de

Heilige Geest.
14a Hel. 5:23–24, 43–45;

3 Ne. 17:24.
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opdat Ik in hen zal kunnen zijn
azoals Gij, Vader, in Mij zijt,
opdat wij béén zullen zijn.
24 En het geschiedde, toen

Jezus aldus tot de Vader had
gebeden, dat Hij Zich bij zijn
discipelen voegde, en zie, nog
steeds baden zij zonder ophou-
den tot Hem; en zij gebruikten
geen aomhaal van woorden,
want hun werd gegeven wat zij
moesten bbidden, en zij waren
vervuld met verlangen.
25 En het geschiedde dat

Jezus hen zegende terwijl zij
tot Hem baden; en zijn gelaat
lachte hen toe, en het licht van
zijn agelaat bescheen hen, en zie,
zij waren zo bwit als het gelaat
en ook als de klederen van
Jezus; en zie, de witheid daar-
van overtrof alle witheid, ja, er
kon op aarde zelfs niets zo wit
zijn als de witheid daarvan.
26 En Jezus zeide tot hen: Bidt

voort; evenwel hadden zij hun
bidden niet gestaakt.

27 En Hij wendde Zich weder-
om van hen af en verwijderde
Zich een weinig en boog Zich
ter aarde; en Hij bad wederom
tot de Vader, zeggende:

28 Vader, Ik dank U dat Gij hen
die Ik heb uitgekozen wegens
hun geloof, hebt agereinigd, en
Ik bid voor hen, en ook voor
hen die in hun woorden zullen
geloven, dat zij — door geloof
in hun woorden — in Mij ge-

reinigd zullen worden, zoals
zij in Mij gereinigd zijn.

29 Vader, Ik bid niet voor de
wereld, maar voor hen die gij
Mij wegens hun geloof auit de
wereld hebt gegeven, dat zij in
Mij gereinigd zullen worden,
opdat Ik in hen zal zijn zoals
Gij, Vader, in Mij zijt, opdat wij
één zullen zijn, opdat Ik in hen
verheerlijkt zal worden.

30 En toen Jezus die woorden
had gesproken, voegde Hij Zich
wederom bij zijn discipelen; en
zie, zij baden gestadig, zonder
ophouden, tot Hem; en weder-
om lachte Hij hen toe; en zie, zij
waren awit, gelijk Jezus.
31 En het geschiedde dat Hij

Zich wederom een weinig ver-
wijderde en tot de Vader bad;

32 en geen tong kan de woor-
den uitspreken die Hij bad,
noch kan een mens de woorden
aopschrijven die Hij bad.
33 En de menigte hoorde en

getuigde ervan; en hun hart was
open en in hun hart begrepen
zij de woorden die Hij bad.

34 Evenwel waren de woorden
die Hij bad zo groot en wonder-
baar, dat ze niet kunnen worden
opgeschreven, noch door een
mens auitgesproken.

35 En het geschiedde, toen
Jezus zijn gebed beëindigd had,
dat Hij Zich wederom bij zijn
discipelen voegde en tot hen
zeide: Een zo groot ageloof heb

23a 3 Ne. 9:15.
b Joh. 17:21–23.

gs Een, eenheid.
24a Matt. 6:7.

b LV 46:30.
25a Num. 6:23–27.

b gs Gedaanteveran-

dering—Veranderde
mensen.

28a Mro. 7:48;
LV 50:28–29;
88:74–75.
gs Zuiver, zuiverheid.

29a Joh. 17:6.

30a Matt. 17:2.
32a LV 76:116.
34a 2 Kor. 12:4;

3 Ne. 17:17.
35a gs Geloof, geloven.
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Ik onder alle Joden nog nooit
gezien; daarom kon Ik hun, we-
gens hun bongeloof, niet zulke
grote wonderen tonen.

36 Voorwaar, Ik zeg u, geen van
hen heeft zulke grote dingen
gezien als gij hebt gezien; noch
hebben zij zulke grote dingen
gehoord als gij hebt gehoord.

HOOFDSTUK 20

Jezus verschaft brood en wijn op
wonderbaarlijke wijze en bedient
de mensen wederom het avondmaal
— Het overblijfsel van Jakob zal
tot de kennis komen van de Heer,
hun God, en heel Amerika beërven
— Jezus is de profeet die gelijk
Mozes is, en de Nephieten zijn de
kinderen van de profeten — Ande-
ren van het volk des Heren zullen
naar Jeruzalem worden vergaderd.
Ongeveer 34 n.C.

En het geschiedde dat Hij de
menigte gebood met bidden op
te houden, en ook zijn discipe-
len. En Hij gebood hun niet op
te houden met abidden in hun
hart.

2 En Hij gebood hun zich op te
richten en op hun voeten te
staan. En zij richtten zich op en
stonden op hun voeten.

3 En het geschiedde dat Hij we-
derom brood brak en het zegen-
de en de discipelen te eten gaf.

4 En toen zij gegeten hadden,

gebood Hij hun brood te breken
en te geven aan de menigte.

5 En toen zij gegeven hadden
aan de menigte, gaf Hij hun
ook wijn te drinken en gebood
hun daarvan te geven aan de
menigte.

6 Nu was er abrood noch wijn
door de discipelen meegebracht,
noch door de menigte;

7 maar Hij gaf hun awaarlijk
brood te eten en ook wijn te
drinken.

8 En Hij zeide tot hen: Hij die
dit brood aeet, eet van mijn
lichaam voor zijn ziel; en hij die
van deze wijn drinkt, drinkt
van mijn bloed voor zijn ziel;
en zijn ziel zal nimmermeer
hongeren of dorsten, maar ver-
zadigd zijn.

9 Welnu, toen alle mensen
hadden gegeten en gedronken,
zie, toen werden zij vervuld met
de Geest; en zij riepen met één
stem en gaven eer aan Jezus, die
zij zowel zagen als hoorden.

10 En het geschiedde, toen
zij allen eer aan Jezus hadden
gegeven, dat Hij tot hen zeide:
Zie, nu voleindig Ik het gebod
dat de Vader Mij heeft geboden
aangaande dit volk, dat een
overblijfsel is van het huis
Israëls.

11 Gij herinnert u dat Ik tot
u sprak en zeide dat wanneer
de awoorden van bJesaja wor-
den vervuld — zie, ze zijn

35b Matt. 13:58.
gs Ongeloof.

20 1a 2 Ne. 32:9;
Mos. 24:12.

6a Matt. 14:19–21.

7a Joh. 6:9–14.
8a Joh. 6:50–58;

3 Ne. 18:7.
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Heren.

11a 3 Ne. 16:17–20;
23:1–3.

b 2 Ne. 25:1–5;
Mrm. 8:23.
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geschreven, gij hebt ze voor u,
onderzoekt ze dus —
12 en voorwaar, voorwaar, Ik

zeg u dat wanneer zij worden
vervuld, dan wordt het aver-
bond vervuld dat de Vader met
zijn volk heeft gesloten, o huis
Israëls.

13 En dan zullen de aoverblijf-
selen, die over het oppervlak
der aarde bverstrooid zullen
zijn, uit het oosten en uit het
westen, en uit het zuiden en uit
het noorden worden cverga-
derd; en zij zullen tot de dkennis
worden gebracht van de Heer,
hun God, die hen heeft verlost.

14 En de Vader heeft Mij
geboden u dit aland te geven
als uw erfdeel.
15 En Ik zeg u dat indien de

andere volken zich niet abeke-
ren na de zegen die zij zullen
ontvangen, nadat zij mijn volk
hebben verstrooid —

16 dan zult gij, die een over-
blijfsel van het huis van Jakob
zijt, onder hen uitgaan; en gij
zult zijn te midden van hen die
velen zijn; en gij zult onder hen
zijn als een leeuw onder de
dieren van het woud, en als een
jonge aleeuw onder de schaaps-
kudden, die, wanneer hij er
binnendringt, bvertrapt en in
stukken scheurt, zonder dat
iemand redding brengt.

17 Uw hand zal opgeheven
zijn tegen uw tegenstanders en
al uw vijanden zullen worden
uitgeroeid.

18 En Ik zal mijn volk averza-
melen, zoals iemand zijn scho-
ven verzamelt op de dorsvloer.

19 Want Ik zal mijn volk,
jegens wie de Vader Zich heeft
verbonden, vormen, ja, Ik zal
uw ahoorn van ijzer maken en
Ik zal uw hoeven van koper
maken. En gij zult vele volken
verbrijzelen; en Ik zal hun
gewin aan de Heer wijden en
hun vermogen aan de Heer der
gehele aarde. En zie, Ik ben het
die dat doet.

20 En het zal geschieden, zegt
de Vader, dat het azwaard van
mijn gerechtigheid te dien dage
boven hen zal hangen; en tenzij
zij zich bekeren, zal het op hen
vallen, zegt de Vader, ja, op alle
natiën van de andere volken.

21 En het zal geschieden dat
Ik mijn avolk zal vestigen, o
huis Israëls.

22 En zie, Ik zal dit volk in dit
land vestigen ter vervulling van
het averbond dat Ik heb gesloten
met uw vader Jakob; en het zal
een bnieuw Jeruzalem zijn. En
de machten des hemels zullen
te midden van dit volk zijn; ja,
namelijk cIk zal in uw midden
zijn.

12a 3 Ne. 15:7–8.
13a 3 Ne. 16:11–12; 21:2–7.

b gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

c gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

d 3 Ne. 16:4–5.

14a gs Beloofd land.
15a 3 Ne. 16:10–14.
16a Mrm. 5:24; LV 19:27.
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22a Gen. 49:22–26;
LV 57:2–3.
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23 Zie, Ik ben het over wie
Mozes sprak, zeggende: aEen
profeet gelijk ik zal de Heer,
uw God, voor u doen opstaan
uit uw broeders; naar Hem zult
gij luisteren in alle dingen die
Hij tot u zal zeggen. En het zal
geschieden dat iedere ziel die
niet naar die profeet wil luiste-
ren, uit het midden des volks
zal worden afgesneden.

24 Voorwaar, Ik zeg u, ja, en
aalle profeten van Samuël af en
zij die daarna zijn gekomen —
zovelen als er hebben gespro-
ken — hebben van Mij getuigd.
25 En zie, gij zijt kinderen van

de profeten; en gij zijt van het
huis Israëls; en gij zijt van het
averbond dat de Vader met uw
vaderen heeft gesloten toen Hij
tot Abraham zeide: En bin uw
nageslacht zullen alle geslachten
der aarde worden gezegend.

26 De Vader heeft Mij eerst
voor u doen opstaan en Mij
gezonden om u te zegenen door
eenieder van u aaf te wenden
van zijn ongerechtigheden; en
wel omdat gij kinderen van het
verbond zijt —

27 en dan, nadat gij gezegend
zijt, doet de Vader het verbond
gestand dat Hij met Abraham
heeft gesloten, zeggende: aIn uw
nageslacht zullen alle geslachten
der aarde worden gezegend —

met de uitstorting van de Heili-
ge Geest door Mij op de andere
volken, welke zegen op de
bandere volken hen boven allen
machtig zal maken, ter ver-
strooiing van mijn volk, o huis
Israëls.

28 En zij zullen een agesel zijn
voor het volk van dit land. Niet-
temin, wanneer zij de volheid
van mijn evangelie hebben aan-
genomen, dan zal Ik — indien
zij hun hart tegen Mij verstok-
ken — hun ongerechtigheden
op hun eigen hoofd doen
wederkeren, zegt de Vader.

29 En Ik zal adenken aan het
verbond dat Ik met mijn volk
gesloten heb; en Ik heb Mij
ertoe verbonden jegens hen dat
Ik hen in de door Mij bestemde
tijd zal bvergaderen, dat Ik
hun het cland van hun vaderen
zal teruggeven als hun erfdeel,
hetgeen het land dJeruzalem is
dat voor hen voor eeuwig het
beloofde land is, zegt de Vader.

30 En het zal geschieden dat
de tijd komt dat de volheid van
mijn evangelie tot hen zal
worden gepredikt;

31 en zij zullen in Mij agelo-
ven — dat Ik Jezus Christus ben,
de Zoon van God — en bidden
tot de Vader in mijn naam.

32 Dan zullen hun awachters
hun stem verheffen, en met één

23a Deut. 18:15–19;
Hand. 3:22–23;
1 Ne. 22:20–21.

24a Hand. 3:24–26;
1 Ne. 10:5;
Jakob 7:11.
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b Gen. 12:1–3; 22:18.
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stem zullen zij zingen; want zij
zullen met eigen ogen zien.
33 Dan zal de Vader hen

wederom vergaderen en hun Je-
ruzalem als hun erfland geven.

34 Dan zullen zij uitbreken in
gejuich — azingt tezamen, o
woeste plaatsen van Jeruzalem;
want de Vader heeft zijn volk
getroost, Hij heeft Jeruzalem
verlost.

35 De Vader heeft zijn heilige
arm ontbloot voor de ogen van
alle natiën, en alle einden der
aarde zullen het heil van de
Vader zien; en de Vader en Ik
zijn één.

36 En dan zal geschieden wat
er geschreven staat: aOntwaak,
ontwaak wederom, en bekleed
u met sterkte, o Zion; bekleed
u met pronkgewaden, o Jeruza-
lem, gij heilige stad, want
voortaan zullen de onbesnede-
nen en de onreinen niet meer
bij u binnenkomen.

37 Schud het stof van u af;
richt u op en zet u neer, o
Jeruzalem; maak de banden van
uw hals los, o gevangen doch-
ter van Zion.

38 Want aldus zegt de Heer:
Gij hebt u om niet verkocht en
gij zult zonder geld worden
verlost.

39 Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat mijn volk mijn naam
zal kennen; ja te dien dage
zullen zij weten dat Ik het ben
die spreekt.

40 En dan zullen zij zeggen:
aHoe liefelijk op de bergen
zijn de voeten van hem die
hun goede tijdingen brengt, die
vrede baankondigt; die hun
goede tijdingen brengt van het
goede, die heil verkondigt; die
tot Zion zegt: Uw God regeert!

41 En dan zal er een roep uit-
gaan: aVertrekt, vertrekt, gaat
uit vandaar, raakt het bonreine
niet aan; gaat weg uit haar
midden; weest crein, gij die de
vaten des Heren draagt.

42 Want gij zult aniet overhaast
uittrekken, noch in vlucht heen-
gaan; want de Heer gaat voor
u heen en de God Israëls is
uw achterhoede.

43 Zie, mijn knecht handelt
met wijsheid; Hij zal worden
verhoogd en verheven en zeer
hoog zijn.

44 Zoals velen zich over u ont-
zet hebben — zijn gelaat was zo
geschonden, meer dan van ieder
ander, en zijn gedaante meer
dan die der mensenkinderen —

45 zo zal Hij vele natiën abe-
sprenkelen; om Hem zullen
koningen verstommen, want
wat hun niet verteld was, zien
zij; en wat zij niet gehoord
hadden, nemen zij waar.

46 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u, al deze dingen zullen stellig
komen, zoals de Vader Mij
heeft geboden. Dan zal dit ver-
bond, waartoe de Vader Zich
jegens zijn volk heeft verbon-

34a Jes. 52:9.
36a Jes. 52:1–3;

LV 113:7–10.
gs Zion.

40a Jes. 52:7;

Nahum 1:15;
Mos. 15:13–18;
LV 128:19.

b Marc. 13:10;
1 Ne. 13:37.

41a Jes. 52:11–15.
b gs Rein en onrein.
c LV 133:5.

42a 3 Ne. 21:29.
45a Jes. 52:15.
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den, worden vervuld; en dan
zal aJeruzalem wederom door
mijn volk worden bewoond, en
het zal hun erfland zijn.

HOOFDSTUK 21

Israël zal vergaderd worden wan-
neer het Boek van Mormon tevoor-
schijn komt — De andere volken
zullen als een vrij volk in Amerika
worden gevestigd — Indien zij
geloven en gehoorzamen, zullen
zij gered worden; anders zullen zij
afgesneden en vernietigd worden
— Israël zal het nieuwe Jeruzalem
bouwen en de verloren stammen
zullen terugkeren. Ongeveer 34 n.C.

En voorwaar, Ik zeg u, Ik geef u
een teken, opdat gij zult weten
awanneer deze dingen staan te
gebeuren — dat Ik mijn volk, o
huis Israëls, na zijn langdurige
verstrooiing zal vergaderen en
mijn Zion wederom onder hen
zal vestigen;
2 en zie, dit is wat Ik u tot

teken zal geven, want voorwaar,
Ik zeg u dat wanneer deze din-
gen die Ik u verkondig en die Ik
hierna zal verkondigen, zowel
zelf als door de macht van de
Heilige Geest, die de Vader u
zal geven — aan de andere vol-
ken zullen worden bekendge-
maakt, zodat zij zullen afweten
van dit volk, dat een overblijf-
sel is van het huis van Jakob, en

van dit, mijn volk, dat door hen
zal worden verstrooid —

3 voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u, wanneer adie dingen hun
door de Vader worden bekend-
gemaakt en uitgaan van de
Vader, van hen tot u —

4 want het is wijsheid in het
bestel van de Vader dat zij zich
in dit land vestigen en door de
macht van de Vader als avrij
volk opgericht worden, opdat
deze dingen van hen zullen
uitgaan naar een overblijfsel
van uw nageslacht, opdat het
bverbond van de Vader, waar-
toe Hij Zich jegens zijn volk
heeft verbonden, zal worden
vervuld, o huis Israëls —

5 welnu, wanneer die werken
en de werken die hierna onder
u verricht zullen worden, avan
de andere volken uitgaan naar
uw bnageslacht, dat wegens
ongerechtigheid in ongeloof zal
verkommeren —

6 want het is volgens de Vader
nodig dat ze van de aandere
volken uitgaan, opdat Hij de
andere volken zijn macht kan
tonen, met het doel dat de
andere volken, indien zij hun
hart niet verstokken, zich zul-
len bekeren en tot Mij komen
en zich in mijn naam laten
dopen en de ware punten van
mijn leer kennen, opdat zij
onder mijn volk zullen worden
bgerekend, o huis Israëls —

46a Ether 13:5, 11.
21 1a gs Laatste dagen.

3a Ether 4:17;
GJS 1:34–36.

4a 1 Ne. 13:17–19;
LV 101:77–80.

b Mrm. 5:20.

gs Abraham,
verbond van.

5a 3 Ne. 26:8.
b 2 Ne. 30:4–5;

Mrm. 5:15;
LV 3:18–19.

6a 1 Ne. 10:14;

Jakob 5:54;
3 Ne. 16:4–7.

b Gal. 3:7, 29;
3 Ne. 16:13;
Abr. 2:9–11.
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7 en wanneer die dingen
plaatsvinden, zodat uw anako-
melingen kennis van die dingen
beginnen te krijgen, zal dat
hun een teken zijn, zodat zij
zullen weten dat het werk van
de Vader ter vervulling van het
verbond dat Hij heeft gesloten
met het volk dat van het huis
Israëls is, reeds is begonnen.

8 En wanneer die dag komt,
zal het geschieden dat koningen
verstommen; want wat hun
niet verteld was, zien zij; en
wat zij niet gehoord hadden,
nemen zij waar.

9 Want te dien dage zal de
Vader om mijnentwil een werk
werken, dat een groot en awon-
derbaar werk onder hen zal zijn;
en er zullen er onder hen zijn
die het niet zullen geloven, hoe-
wel iemand het hun verkondigt.
10 Maar zie, het leven van

mijn dienstknecht zal in mijn
hand zijn; daarom zullen zij
hem geen kwaad doen, hoe-
wel hij wegens hen zal worden
ageschonden. Nochtans zal Ik
hem genezen, want Ik zal hun
tonen dat bmijn wijsheid groter
is dan de geslepenheid van
de duivel.

11 Welnu, het zal geschieden
dat wie niet wil geloven in mijn
woorden — en Ik ben Jezus
Christus — die de Vader ahem
aan de andere volken zal laten
brengen — en Hij zal hem

macht geven om ze aan de an-
dere volken te brengen (het zal
immers gebeuren zoals Mozes
heeft gezegd) — uit het mid-
den van mijn volk, dat tot het
verbond behoort, zal worden
bafgesneden.

12 En mijn volk, dat een over-
blijfsel is van Jakob, zal onder
de andere volken zijn, ja, te
midden van hen als een aleeuw
onder de dieren van het woud,
als een jonge leeuw onder de
schaapskudden die, wanneer hij
er binnendringt, bneerslaat en
verscheurt zonder dat iemand
redding brengt.

13 Hun hand zal opgeheven
zijn tegen hun tegenstanders en
al hun vijanden zullen worden
uitgeroeid.

14 Ja, wee de andere volken,
tenzij zij zich abekeren; want te
dien dage zal het gebeuren, zegt
de Vader, dat Ik uw paarden uit
uw midden zal uitroeien en Ik
uw strijdwagens zal vernietigen;

15 en Ik zal de steden van
uw land uitroeien en al uw
verschansingen afbreken;

16 en Ik zal de toverkunsten
uit uw land uitroeien, en gij
zult geen waarzeggers meer
hebben;

17 uw agesneden beelden zal
Ik eveneens uitroeien, en uw
standbeelden uit uw midden,
en gij zult het werk van uw
handen niet meer aanbidden;

7a 3 Ne. 5:21–26.
9a Jes. 29:13;

Hand. 13:41;
1 Ne. 22:8.
gs Herstelling van
het evangelie.

10a LV 135:1–3.

b LV 10:43.
11a 2 Ne. 3:6–15;

Mrm. 8:16, 25.
b LV 1:14.

12a Micha 5:8–15;
3 Ne. 20:16.

b 3 Ne. 16:13–15.

14a 2 Ne. 10:18; 33:9.
17a Ex. 20:3–4;

Mos. 13:12–13;
LV 1:16.
gs Afgoderij.
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18 en Ik zal uw gewijde palen
uit uw midden uitrukken; aldus
zal Ik uw steden verwoesten.

19 En het zal geschieden dat
al uw aleugens en bedrog en af-
gunst en strijd en priesterlisten
en hoererijen zullen worden
weggedaan.

20 Want het zal geschieden,
zegt de Vader, dat Ik te dien
dage eenieder die zich niet wil
bekeren en tot mijn geliefde
Zoon komen, zal afsnijden uit
het midden van mijn volk, o
huis Israëls;

21 en Ik zal wraak en grim-
migheid op hen uitoefenen, net
als op de heidenen, zoals zij
nog nooit hebben gehoord.

22 Maar indien zij zich bekeren
en naar mijn woorden luisteren
en hun hart niet verstokken, zal
Ik mijn kerk onder hen avesti-
gen, en zij zullen tot het verbond
toetreden en worden bgerekend
onder dit, het overblijfsel van
Jakob, wie ik dit land als
erfdeel heb gegeven;

23 en zij zullen mijn volk, het
overblijfsel van Jakob, bijstaan,
en tevens zovelen van het huis
Israëls als er zullen komen,
om een stad te kunnen bouwen
die het anieuwe Jeruzalem zal
worden genoemd.

24 En dan zullen zij mijn volk
bijstaan, zodat zij die ver-
strooid zijn over het gehele

oppervlak van het land, tot het
nieuwe Jeruzalem vergaderd
zullen worden.

25 En dan zal de amacht des
hemels onder hen neerdalen;
en ook bIk zal te midden van
hen zijn.

26 En dan zal het werk van de
Vader te dien dage beginnen,
namelijk wanneer dit evange-
lie wordt gepredikt onder het
overblijfsel van dit volk. Voor-
waar, Ik zeg u, te dien dage zal
het werk van de Vader abegin-
nen onder alle verstrooiden van
mijn volk, ja, namelijk onder de
stammen die bverloren zijn, die
de Vader uit Jeruzalem heeft
weggeleid.

27 Ja, het werk zal beginnen
onder alle averstrooiden van
mijn volk, waarbij de Vader de
weg zal bereiden waarlangs zij
tot Mij kunnen komen, zodat
zij de Vader kunnen aanroepen
in mijn naam.

28 Ja, en dan zal het werk
beginnen, waarbij de Vader
onder alle natiën de weg zal
bereiden waarlangs zijn volk
huiswaarts kan worden averga-
derd naar zijn erfland.

29 En zij zullen van alle natiën
uittrekken; en zij zullen niet
aoverhaast uittrekken, noch in
vlucht heengaan, want Ik ga
voor hen uit, zegt de Vader, en
Ik zal hun achterhoede zijn.

19a 3 Ne. 30:2.
22a gs Bedeling.

b 2 Ne. 10:18–19;
3 Ne. 16:13.

23a 3 Ne. 20:22;
Ether 13:1–12.
gs Nieuw-Jeruzalem.

25a 1 Ne. 13:37.
b Jes. 2:2–4; 3 Ne. 24:1.

26a 1 Ne. 14:17;
3 Ne. 21:6–7.

b gs Israël—De tien
verloren stammen
van Israël.

27a 3 Ne. 16:4–5.
28a gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

29a Jes. 52:12;
3 Ne. 20:42.



3 Nephi 22:1–12 574

HOOFDSTUK 22

Zion en haar pinnen zullen in de
laatste dagen gevestigd worden
en Israël zal in barmhartigheid en
tederheid vergaderd worden —
Zij zullen zegevieren — Vergelijk
Jesaja 54. Ongeveer 34 n.C.

En dan zal geschieden hetgeen
geschreven staat: Jubel, gij
onvruchtbare, die niet gebaard
hebt; breek uit in agejubel en
juich, gij die geen weeën gekend
hebt, want de kinderen der
eenzame zijn talrijker dan de
kinderen der gehuwde, zegt de
Heer.
2 Maak de plaats voor uw tent

wijd, en men spanne de kleden
van uw woningen uit; wees er
niet karig mee, maak uw touwen
lang en sla uw apinnen vast;

3 want naar rechts en naar
links zult gij uitbreiden en
uw nageslacht zal de aandere
volken in bezit nemen en de
verwoeste steden bevolken.

4 Vrees niet, want gij zult niet
beschaamd staan; word niet
schaamrood, want gij zult niet
te aschande worden; ja, gij zult
de schande van uw jeugd ver-
geten en aan de smaad van uw
jeugd niet meer denken en aan
de smaad van uw weduwschap
niet meer denken.

5 Want uw Maker, uw man,
Heer der heerscharen is zijn
naam; en uw Verlosser, de

Heilige Israëls, God der ganse
aarde zal Hij genoemd worden.

6 Want als een verlaten en
diepbedroefde vrouw heeft de
Heer u geroepen, als een vrouw
uit de jeugdtijd, toen gij ver-
smaad werdt, zegt uw God.

7 Een kort ogenblik heb Ik u
verlaten, maar met groot erbar-
men zal Ik u tot Mij nemen.

8 In een weinig verbolgenheid
heb Ik mijn aangezicht een
ogenblik voor u verborgen,
maar met eeuwigdurende goe-
dertierenheid aontferm Ik Mij
over u, zegt uw Verlosser, de
Heer.

9 aDit is Mij als in de dagen
van Noach: zoals Ik gezworen
heb dat de bwateren van Noach
niet meer over de aarde zouden
komen, zo heb Ik gezworen,
dat Ik niet meer verbolgen op u
zal zijn.

10 Want de abergen zullen wij-
ken en de heuvels zullen wanke-
len, maar mijn goedertierenheid
zal niet van u bwijken, noch zal
mijn vredesverbond wankelen,
zegt de Heer, die Zich over u
ontfermt.

11 O, gij ellendige, door storm
voortgedrevene, ongetrooste!
Zie, Ik beleg uw astenen met
fraaie kleuren en leg uw grond-
vesten met saffieren.

12 Ik maak uw vensters van
robijnen en uw poorten van
karbonkelstenen en uw gehele
omwalling van edelsteen.

22 1a gs Zingen.
2a gs Ring.
3a gs Andere volken.
4a 2 Ne. 6:7, 13.

8a gs Barmhartig,
barmhartigheid.

9a Jes. 54:9.
b gs Watervloed ten

tijde van Noach.
10a Jes. 40:4.

b Ps. 94:14; LV 35:25.
11a Op. 21:18–21.
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13 En aal uw kinderen zullen
leerlingen des Heren zijn; en
groot zal de vrede van uw
kinderen zijn.
14 In agerechtigheid zult gij

worden gevestigd; gij zult verre
zijn van verdrukking, want gij
zult niet vrezen, en van ver-
schrikking, want zij zal tot u
niet naderen.
15 Zie, zij zullen zich zeker

tegen u vergaderen, doch niet
uit Mij; wie zich tegen u verga-
dert, zal om uwentwil vallen.

16 Zie, Ik heb de smid gescha-
pen, die de kolen in het vuur
aanblaast en een werktuig ver-
vaardigt voor zijn werk; en Ik
heb de verderver geschapen om
te vernielen.

17 Elk wapen dat tegen u
wordt gesmeed, zal niets uit-
richten; en elke tong die zich in
het gericht tegen u keert, zult
gij in het ongelijk stellen. Dit is
het erfdeel van de knechten des
Heren, en hun recht is uit Mij,
zegt de Heer.

HOOFDSTUK 23

Jezus bevestigt de woorden van
Jesaja — Hij gebiedt het volk de
profeten te onderzoeken — De
woorden van Samuël de Lamaniet
over de opstanding worden aan
hun kronieken toegevoegd. Onge-
veer 34 n.C.

En nu, zie, Ik zeg u dat gij die

dingen dient te aonderzoeken.
Ja, Ik geef u een gebod die din-
gen zorgvuldig te onderzoeken;
want groot zijn de woorden
van bJesaja.
2 Want hi j heeft waarli jk

gesproken over alle dingen be-
treffende mijn volk, dat van
het huis Israëls is; daarom moet
hij wel ook tot de andere volken
spreken.

3 En alle dingen die hij heeft
gezegd, zijn gebeurd en azullen
gebeuren, ja, volgens de woor-
den die hij heeft gesproken.

4 Slaat daarom acht op mijn
woorden; schrijft de dingen die
Ik u heb verteld op; en volgens
de tijd en de wil van de Vader
zullen zij naar de andere volken
uitgaan.

5 En wie naar mijn woorden
luistert en zich bekeert en zich
laat dopen, die zal behouden
worden. Onderzoekt de aprofe-
ten, want velen zijn er die van
deze dingen getuigen.

6 En nu geschiedde het, toen
Jezus die woorden had ge-
zegd dat Hij — nadat Hij hun
alle Schriften die zij hadden
ontvangen, had uitgelegd —
wederom tot hen sprak en
tot hen zeide: Zie, Ik wil dat
gij nog andere Schriften op-
schrijft die gij niet hebt opge-
schreven.

7 En het geschiedde dat Hij tot
Nephi zeide: Breng de kroniek
die gij hebt bijgehouden.

8 En toen Nephi de kronieken

13a Jer. 31:33–34.
14a gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

23 1a gs Schriften,
Schriftuur.

b 2 Ne. 25:1–5;
Mrm. 8:23.

gs Jesaja.
3a 3 Ne. 20:11–12.
5a Luc. 24:25–27.
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had gebracht en ze Hem had
voorgelegd, bekeek Hij ze en
zeide:
9 Voorwaar, Ik zeg u, Ik had

mijn dienstknecht, aSamuël
de Lamaniet, geboden tot dit
volk te getuigen dat er, ten
dage dat de Vader zijn naam
in Mij zou verheerlijken, bvele
cheiligen uit de doden zou-
den dopstaan en aan velen ver-
schijnen en hen dienen. En
Hij zeide tot hen: Is het niet
zo gegaan?

10 En zijn discipelen ant-
woordden Hem en zeiden: Ja,
Heer, Samuël heeft volgens uw
woorden geprofeteerd en ze zijn
alle vervuld.

11 En Jezus zeide tot hen:
Hoe komt het dat gij dat niet
hebt opgeschreven, dat vele
heiligen zijn opgestaan en aan
velen verschenen en hen hebben
gediend?

12 En het geschiedde dat
Nephi zich herinnerde dat het
niet was opgeschreven.

13 En het geschiedde dat Jezus
gebood het op te schrijven;
daarom werd het volgens zijn
gebod opgeschreven.

14 En nu geschiedde het, toen
Jezus alle Schriften die zij
hadden opgeschreven, in hun
geheel had auitgelegd, dat Hij
hun gebood de dingen te leren
die Hij hun had uitgelegd.

HOOFDSTUK 24

De bode des Heren zal de weg
bereiden voor de wederkomst —
Christus zal oordelen — Israël
wordt geboden tienden en offerga-
ven te betalen — Er wordt een
gedenkboek bijgehouden — Ver-
gelijk Maleachi 3. Ongeveer 34 n.C.

En het geschiedde dat Hij
hun gebood de woorden op te
schrijven die de Vader aan
Maleachi had gegeven en die
Hij hun moest verkondigen. En
het geschiedde, toen zij waren
opgeschreven, dat Hij ze uit-
legde. En dit zijn de woorden
die Hij hun verkondigde, zeg-
gende: Aldus zeide de Vader
tot Maleachi: Zie, Ik zend mijn
abode, die voor mijn aangezicht
de weg bereiden zal; en de Heer,
die gij zoekt, zal plotseling tot
zijn tempel komen, namelijk de
bode des verbonds, in wie gij u
verheugt. Zie, Hij komt, zegt
de Heer der heerscharen.

2 Doch wie kan de dag van
zijn komst averdragen, en wie
zal bestaan als Hij verschijnt?
Want Hij is als het bvuur van de
smelter en als het loog van de
bleker.

3 En Hij zal zitten als een
smelter en reiniger van zilver;
en Hij zal de azonen van Levi
reinigen, Hij zal hen louteren
als goud en als zilver, opdat

9a Hel. 13:2.
b Hel. 14:25.
c gs Heilige.
d Matt. 27:52–53.

gs Opstanding.
14a Luc. 24:44–46.

24 1a LV 45:9.
2a 3 Ne. 25:1.

b Zach. 13:9;
LV 128:24.
gs Aarde—Reiniging
der aarde;

Wederkomst van
Jezus Christus.

3a Deut. 10:8;
LV 84:31–34.
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zij de Heer een offer zullen
bofferen in gerechtigheid.

4 Dan zal het offer van Juda en
van Jeruzalem de Heer aange-
naam zijn zoals in de dagen
vanouds en zoals in vroegere
jaren.

5 En Ik zal tot u ten gerichte
naderen; en Ik zal een snelle
getuige zijn tegen de tovenaars
en tegen de echtbrekers en tegen
de meinedigen en tegen hen die
het loon van de dagloner druk-
ken, de weduwe en de awees
verdrukken en die de vreem-
deling terzijde dringen en Mij
niet vrezen, zegt de Heer der
heerscharen.
6 Want Ik ben de Heer, Ik

verander niet; daarom zijt gij,
zonen van Jakob, niet verteerd.

7 Van de dagen van uw vade-
ren af zijt gij aafgeweken van
mijn verordeningen en hebt ze
niet onderhouden. b Keert terug
tot Mij, dan zal Ik tot u terugke-
ren, zegt de Heer der heerscha-
ren. Maar gij zegt: In welk
opzicht zullen wij terugkeren?

8 Mag een mens God beroven?
Toch berooft gij Mij. Maar gij
zegt: Waarin beroven wij U? In
de atienden en de boffergaven.
9 Met een vervloeking zijt gij

vervloekt, want gij hebt Mij
beroofd, ja, dit gehele volk.

10 Brengt alle atienden naar het
voorraadhuis, opdat er spijze zij
in mijn huis; en beproeft Mij
toch daarmede, zegt de Heer

der heerscharen, of Ik dan niet
voor u de vensters van de
hemel zal openen en bzegen
over u uitgieten, zodat er niet
genoeg plaats zal zijn om die te
ontvangen.

11 En Ik zal de afvreter om
uwentwil berispen en hij zal
de vrucht van uw land niet
verderven; noch zal uw wijn-
stok zijn vrucht verliezen voor
de oogsttijd op het veld, zegt de
Heer der heerscharen.

12 En alle natiën zullen u
gelukkig prijzen, omdat gij een
aangenaam land zult zijn, zegt
de Heer der heerscharen.

13 Vermetel zijn uw woorden
over Mij, zegt de Heer. Toch
zegt gij: Wat hebben wij tegen
U gesproken?

14 Gij hebt gezegd: Nutteloos
is het God te dienen; wat gewin
geeft het, dat wij zijn verorde-
ningen onderhouden en dat wij
in rouw gaan voor het aange-
zicht van de Heer der heer-
scharen?

1 5 E n n u p r i j z e n w i j d e
hoogmoedigen gelukkig; ja, zij
die goddeloosheid bedrijven,
worden gebouwd; ja, zij die
God verzoeken, worden zelfs
bevrijd.

16 Dan aspraken zij die de
Heer vreesden dikwijls onder
elkander, en de Heer luisterde
en hoorde; en er werd een bge-
denkboek voor zijn aangezicht
geschreven ten goede van hen

3b LV 13:1.
5a Jakobus 1:27.
7a gs Afval.

b Hel. 13:11;
3 Ne. 10:6;

Mro. 9:22.
8a gs Tiende.

b gs Offer, offerande,
offeren.

10a LV 64:23; 119:1–7.

b gs Zegen, zegenen,
zegening.

16a Mro. 6:5.
b LV 85:9; Moz. 6:5.

gs Gedenkboek.
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die de Heer vreesden en die
zijn naam in ere hielden.
17 En zij zullen de Mijnen zijn,

zegt de Heer der heerscharen,
ten dage dat Ik amijn juwelen
bijeenbreng; en Ik zal hen spa-
ren zoals een man zijn eigen
zoon spaart, die hem dient.

18 Dan zult gij terugkeren
en aonderscheiden tussen de
rechtvaardige en de goddeloze,
tussen wie God dient en wie
Hem niet dient.

HOOFDSTUK 25

De hoogmoedigen en goddelozen
zullen bij de wederkomst als stop-
pels worden verbrand — Elia zal
terugkeren voor die grote en ge-
duchte dag — Vergelijk Maleachi
4. Ongeveer 34 n.C.

Want zie, de dag komt, abran-
dend als een oven; en alle
bhoogmoedigen, ja, en allen die
goddeloosheid bedrijven, zullen
stoppels zijn; en de dag die
komt, zal hen in brand steken,
zegt de Heer der heerscharen,
zodat hij hun wortel noch tak
zal overlaten.
2 Maar voor u, die mijn naam

vreest, zal de aZoon der gerech-
tigheid opgaan met genezing
onder zijn vleugels; en gij zult

uitgaan en bopgroeien als ckal-
veren in de stal.

3 En gij zult de goddelozen
avertreden; want tot stof zullen
zij zijn onder uw voetzolen op
de dag dat Ik dat zal doen, zegt
de Heer der heerscharen.

4 Gedenkt de wet van Mozes,
mijn knecht, die Ik hem op
aHoreb geboden heb voor gans
Israël, met de inzettingen en
gerichten.

5 Zie, Ik zend u de profeet
a Elia, voordat de grote en
geduchte bdag des Heren komt;

6 en hij zal het hart der vaderen
aterugvoeren tot de kinderen
en het hart der kinderen tot
hun vaderen, opdat Ik niet
kome en de aarde treffe met een
banvloek.

HOOFDSTUK 26

Jezus legt alle dingen uit vanaf het
begin tot het eind — Zuigelingen
en kinderen zeggen wonderbare
dingen die niet opgeschreven kun-
nen worden — De leden van de
kerk van Christus hebben alle din-
gen gemeenschappelijk. Ongeveer
34 n.C.

En nu geschiedde het, toen
Jezus die dingen had gezegd,
dat Hij ze aan de menigte uit-
legde; en Hij legde hun alle

17a LV 101:3.
18a gs Onderscheid,

gave van.
25 1a Jes. 24:6;

1 Ne. 22:15;
3 Ne. 24:2;
LV 29:9; 64:23–24;
133:64;
GJS 1:37.

gs Aarde—Reiniging
der aarde.

b 2 Ne. 20:33.
gs Hoogmoed.

2a Ether 9:22.
b LV 45:58.
c Amos 6:4; 1 Ne. 22:24.

3a 3 Ne. 21:12.
4a Ex. 3:1–6.

5a 2 Kon. 2:1–2;
LV 2:1; 110:13–16;
128:17–18.
gs Elia; Heil voor de
doden; Verzegelen,
verzegeling.

b gs Wederkomst van
Jezus Christus.

6a LV 2:2.
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dingen uit, zowel de grote als
de kleine.
2 En Hij zeide: De Vader heeft

Mij geboden u adeze Schriften
te geven, die gij niet onder
u hadt; want het was wijsheid
in zijn bestel dat ze aan toe-
komstige geslachten gegeven
zouden worden.

3 En Hij legde alle dingen uit,
ja, vanaf het begin tot het tijd-
stip dat Hij in zijn aheerlijkheid
zou komen; ja, namelijk alle
dingen die op het oppervlak
der aarde zullen plaatsvinden,
totdat de b elementen door
gloeiende hitte zullen smelten
en de aarde als een boekrol
zal worden copgerold, en de
hemelen en de aarde zullen
voorbijgaan;
4 en tot op de agrote en laatste

dag, wanneer alle volken en
alle geslachten en alle natiën
en alle talen voor God zullen
bstaan om naar hun werken te
worden geoordeeld, hetzij die
goed, hetzij die kwaad zijn —
5 indien zij goed zijn, tot de

aopstanding van het eeuwige
leven; en indien zij kwaad zijn,
tot de opstanding van de ver-
doemenis; want het zijn tegen-
hangers, de ene aan de ene
kant en de andere aan de ande-
re kant, naar de barmhartig-

heid en de bgerechtigheid en
de heiligheid, die in Christus
zijn, die was cvoor de wereld
begon.

6 En nu kan er in dit boek geen
ahonderdste deel worden op-
geschreven van de dingen die
Jezus het volk waarlijk leerde;

7 maar zie, de aplaten van
Nephi bevatten het grootste
gedeelte van de dingen die Hij
het volk leerde.

8 En ik heb deze dingen
opgeschreven, die het kleinste
deel zijn van de dingen die
Hij het volk leerde; en ik heb
ze opgeschreven, opdat ze op-
nieuw tot dit volk zullen wor-
den gebracht, vanuit de aandere
volken, volgens de woorden die
Jezus heeft gesproken.

9 En wanneer zij dit ontvangen
hebben — en het is raadzaam
dat zij dit eerst ontvangen, om
hun geloof te beproeven — dan
zullen hun, indien zij deze
dingen geloven, de agrotere
dingen worden geopenbaard.

10 En indien zij deze dingen
niet willen geloven, dan zullen
de grotere dingen hun worden
aonthouden, tot hun veroorde-
ling.

11 Zie, ik stond op het punt ze
op te schrijven, alles wat op de
platen van Nephi was gegra-

26 2a i.e. Mal. 3 en 4,
aangehaald in
3 Ne. 24 en 25.

3a gs Jezus Christus—
De heerlijkheid van
Jezus Christus.

b Amos 9:13;
2 Pet. 3:10, 12;
Mrm. 9:2.
gs Aarde—Reiniging

der aarde; Wereld—
Einde van de wereld.

c Mrm. 5:23.
4a Hel. 12:25;

3 Ne. 28:31.
b Mos. 16:10–11.

gs Oordeel, laatste.
5a Dan. 12:2; Joh. 5:29.

b gs Gerechtigheid.
c Ether 3:14.

gs Jezus Christus—
Voorsterfelijk
bestaan van
Christus.

6a Joh. 21:25;
3 Ne. 5:8.

7a gs Platen.
8a 3 Ne. 21:5–6.
9a Ether 4:4–10.

10a Alma 12:9–11.
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veerd, doch de Heer verbood
het, zeggende: Ik zal het geloof
van mijn volk abeproeven.

12 Daarom schrijf ik, Mormon,
de dingen op die de Heer mij
heeft geboden. En nu beëindig
ik, Mormon, mijn eigen woor-
den en ga ertoe over de dingen
op te schrijven die mij geboden
zijn.

13 Daarom wil ik dat gij inziet
dat de Heer het volk waarlijk
leerde, drie dagen lang; en
daarna avertoonde Hij Zich
dikwijls aan hen en brak dik-
wijls bbrood en zegende het
en gaf het hun.
14 En het geschiedde dat Hij

de akinderen van de menigte
van wie gesproken is, leerde en
diende; en Hij bmaakte hun
tong los, en zij zeiden grote
en wonderbare dingen tot hun
vaders, grotere zelfs dan Hij
het volk geopenbaard had; en
Hij maakte hun tong los zodat
zij konden spreken.

15 En het geschiedde, nadat
Hij ten hemel was gevaren —
na de tweede maal dat Hij Zich
aan hen had vertoond en tot de
Vader was gegaan, na al hun
zieken en lammen te hebben
agenezen, en de ogen van hun
blinden te hebben geopend en
de oren van de doven te hebben
ontsloten, ja, nadat Hij allerlei

genezingen onder hen had ver-
richt, en een man uit de doden
had opgewekt en hun zijn
macht had getoond en tot de
Vader was opgevaren —

16 zie, het geschiedde op de
volgende dag dat de menigte
bijeenkwam, en zij zagen en
hoorden die kinderen; ja, zelfs
azuigelingen deden hun mond
open en zeiden wonderbare
dingen; en de dingen die zij
zeiden mochten door niemand
worden opgeschreven.

17 En het geschiedde dat de
adiscipelen die Jezus had uitge-
kozen, vanaf dat tijdstip zovelen
als er tot hen kwamen begonnen
te bdopen en te leren; en zovelen
als er zich in de naam van Jezus
lieten dopen, werden met de
Heilige Geest vervuld.

18 En velen van hen zagen en
hoorden onuitsprekelijke din-
gen, waarvan het aniet geoor-
loofd is ze op te schrijven.

19 En zij leerden en dienden
elkaar; en zij hadden aalle
dingen bgemeenschappelijk,
waarbij eenieder de ander
rechtvaardig behandelde.

20 En het geschiedde dat zij
alle dingen deden zoals Jezus
het hun geboden had.

21 En zij die zich in de naam
van Jezus lieten dopen, werden
de akerk van Christus genoemd.

11a Ether 12:6.
13a Joh. 21:14.

b 3 Ne. 20:3–9.
gs Avondmaal des
Heren.

14a 3 Ne. 17:11–12.
b Alma 32:23;

3 Ne. 26:16.

15a 3 Ne. 17:9.
gs Genezen,
genezingen;
Wonder.

16a Matt. 11:25.
17a 3 Ne. 19:4–13.

b 4 Ne. 1:1.
18a 3 Ne. 26:11.

19a 4 Ne. 1:3.
b gs Toewijden, wet

van toewijding.
21a Mos. 18:17.

gs Kerk van Jezus
Christus.
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HOOFDSTUK 27

Jezus gebiedt hun de kerk bij zijn
naam te noemen — Zijn zending
en zijn zoenoffer vormen zijn
evangelie — De mensen wordt
geboden zich te bekeren en zich
te laten dopen, zodat zij door de
Heilige Geest geheiligd kunnen
worden — Zij moeten zijn zoals
Jezus is. Ongeveer 34–35 n.C.

En het geschiedde, terwijl de
discipelen van Jezus rondreis-
den en de dingen predikten die
zij zowel hadden gehoord als
gezien, en in de naam van Jezus
doopten, geschiedde het dat de
discipelen waren bijeenverga-
derd en averenigd in machtig
gebed en bvasten.
2 En Jezus avertoonde Zich

wederom aan hen, want zij
baden tot de Vader in zijn naam;
en Jezus kwam en stond in hun
midden en zeide tot hen: Wat
wilt gij dat Ik u geven zal?

3 En zij zeiden tot Hem: Heer,
wij zouden willen dat Gij ons
zegt met welke naam wij deze
kerk moeten aanduiden; want
er is woordenstrijd onder het
volk aangaande die zaak.

4 En de Heer zeide tot hen:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u, hoe komt het dat het volk
hierover mort en redetwist?

5 Hebben zij de Schriften niet
gelezen, waarin staat dat gij de
anaam van Christus, die mijn

naam is, op u moet nemen?
Want met die naam zult gij
ten laatsten dage aangeduid
worden;

6 en wie mijn naam op zich
neemt en tot het einde avol-
hardt, die zal ten laatsten dage
behouden worden.

7 Daarom moet gij wat gij ook
zult doen, in mijn naam doen;
daarom moet gij de kerk met
mijn naam aanduiden; en gij
moet de Vader in mijn naam
aanroepen, opdat Hij de kerk
om mijnentwil zal zegenen.

8 En hoe kan het amijn bkerk
zijn, indien die niet met mijn
naam wordt aangeduid? Want
indien een kerk met de naam
van Mozes wordt aangeduid,
dan is het de kerk van Mozes;
of indien die met de naam van
een mens wordt aangeduid, dan
is het de kerk van een mens;
maar indien die met mijn naam
wordt aangeduid, dan is het
mijn kerk, indien zij op mijn
evangelie zijn gebouwd.

9 Voorwaar, Ik zeg u dat gij op
mijn evangelie zijt gebouwd;
daarom moet gij alle dingen die
gij aanduidt, met mijn naam
aanduiden; welnu, indien gij
de Vader aanroept ten behoeve
van de kerk, indien het in mijn
naam is, zal de Vader u horen;

10 en indien de kerk op mijn
evangelie is gebouwd, dan zal
de Vader zijn eigen werken
daarin tonen.

27 1a LV 29:6.
b Alma 6:6.

gs Vasten.
2a 3 Ne. 26:13.

gs Jezus Christus—

Verschijningen van
Christus na zijn dood.

5a gs Jezus Christus—
De naam van
Jezus Christus op

ons nemen.
6a 3 Ne. 15:9.
8a LV 115:4.

b gs Jezus Christus—
Hoofd van de kerk.
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11 Maar indien zij niet op mijn
evangelie is gebouwd, maar
op de werken van mensen is
gebouwd, of op de werken van
de duivel, voorwaar, Ik zeg u,
zij hebben enige tijd vreugde in
hun werken, maar weldra komt
het eind, en zij worden aomge-
hakt en in het vuur geworpen,
waaruit geen terugkeer is.

12 Want hun werken avolgen
hen na, want het is wegens hun
werken dat zij worden omge-
hakt; denkt dus aan de dingen
die Ik u heb gezegd.

13 Zie, Ik heb u mijn aevangelie
gegeven, en dit is het evangelie
dat Ik u heb gegeven: dat Ik in
de wereld ben gekomen om de
bwil te doen van mijn Vader,
want mijn Vader heeft Mij
gezonden.
14 En mijn Vader heeft Mij ge-

zonden opdat Ik aan het kruis
zou worden averhoogd; en op-
dat Ik, na aan het kruis te zijn
verhoogd, balle mensen tot Mij
zou kunnen trekken, zodat
evenals Ik door de mensen was
verhoogd, ook de mensen zou-
den worden verhoogd door de
Vader, om voor Mij te staan,
om naar hun werken te worden
cgeoordeeld, hetzij die goed,
hetzij die kwaad zijn —

15 en om die reden ben Ik
averhoogd; daarom zal Ik, vol-

gens de macht van de Vader,
alle mensen tot Mij trekken,
zodat zij naar hun werken kun-
nen worden geoordeeld.

16 En het zal geschieden dat
wie zich abekeert en zich in mijn
naam laat bdopen, zal worden
vervuld; en indien hij tot het
einde cvolhardt, zie, hem zal Ik
onschuldig houden voor het
aangezicht van mijn Vader ten
dage dat Ik zal staan om de
wereld te oordelen.

17 En hij die niet tot het einde
volhardt, hij is het die vervol-
gens wordt omgehakt en in het
vuur geworpen, vanwaar zij
niet meer kunnen terugkeren,
wegens de agerechtigheid van
de Vader.

18 En dit is het woord dat Hij
de mensenkinderen heeft gege-
ven. En om die reden vervult
Hij de woorden die Hij heeft
gegeven, en Hij liegt niet, maar
vervult al zijn woorden.

19 En aniets onreins kan zijn
koninkrijk ingaan; daarom gaat
niemand tot zijn brust in behalve
zij die hun klederen in mijn
bloed hebben cgereinigd, we-
gens hun geloof en de bekering
van al hun zonden en hun
getrouwheid tot het einde.

20 Welnu, dit is het gebod:
abekeert u, al gij einden der
aarde, en komt tot Mij en laat

11a Alma 5:52.
12a Op. 14:13; LV 59:2.
13a LV 76:40–42.

gs Evangelie.
b Joh. 6:38–39.

14a 1 Ne. 11:32–33;
Moz. 7:55.

b Joh. 6:44;
2 Ne. 9:5;

LV 27:18.
c gs Jezus Christus—

Rechter.
15a gs Verzoenen,

verzoening.
16a gs Bekeren (zich),

bekering.
b gs Doop, dopen.
c 1 Ne. 13:37.

gs Volharden.
17a gs Gerechtigheid.
19a Alma 11:37.

b LV 84:24.
gs Rust, rusten.

c Op. 1:5; 7:14;
Alma 5:21, 27;
13:11–13.

20a Ether 4:18.
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u bdopen in mijn naam, zodat
gij door het ontvangen van de
Heilige Geest kunt worden
cgeheiligd, zodat gij ten laatsten
dage dvlekkeloos voor mijn
aangezicht kunt staan.
21 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg

u, dit is mijn evangelie; en gij
weet de dingen die gij in mijn
kerk moet doen; want de wer-
ken die gij Mij hebt zien doen,
die zult gij eveneens doen; ja,
hetgeen gij Mij hebt zien doen,
juist dat zult gij doen;

22 daarom, indien gij die din-
gen doet, zijt gij gezegend,
want gij zult ten laatsten dage
worden verhoogd.

23 Schrijft de dingen op die gij
hebt gezien en gehoord, behalve
de dingen die averboden zijn.
24 Schrijft over de werken van

dit volk die nog zullen komen,
zoals er is geschreven over
hetgeen is geweest.

25 Want zie, dit volk zal age-
oordeeld worden uit de boeken
die geschreven zijn en die ge-
schreven zullen worden, want
daaruit zullen hun bwerken de
mensen bekend zijn.

26 En zie, alle dingen worden
vanwege de Vader aopgeschre-
ven; daarom zal de wereld wor-
den geoordeeld uit de boeken
die geschreven zullen worden.
27 En weet dat gij de arechters

van dit volk zult zijn, volgens
het oordeel dat Ik u geven zal,
dat rechtvaardig zal zijn. bWat
voor mannen behoort gij daar-
om te zijn? Voorwaar, Ik zeg u,
czoals Ik ben.
28 En nu aga Ik tot de Vader.

En voorwaar, Ik zeg u, wat gij
de Vader ook vraagt in mijn
naam, zal u gegeven worden.

29 Daarom, abidt, en gij zult
ontvangen; klopt, en u zal wor-
den opengedaan; want hij die
bidt, ontvangt; en voor hem die
klopt, zal worden opengedaan.

30 En nu, zie, mijn vreugde
is groot, ja, zelfs overvloedig,
wegens u en ook wegens dit
geslacht; ja, en zelfs de Vader
verheugt Zich, en tevens alle
heilige engelen, wegens u en
dit geslacht; want ageen van
hen is verloren.

31 Zie, Ik wil dat gi j het
begrijpt; want Ik bedoel hen
die van adit geslacht bnu in
leven zijn; en geen van hen is
verloren; en in hen heb Ik een
volheid van cvreugde.

32 Maar zie, Ik ben bedroefd
wegens het avierde geslacht
vanaf dit geslacht, want zij
worden gevankelijk door hem
weggevoerd zoals ook de zoon
des verderfs is weggevoerd;
want zij zullen Mij verkopen
voor zilver en voor goud en

20b gs Doop, dopen—
Onontbeerlijk.

c gs Heiliging.
d LV 4:2.

23a 3 Ne. 26:16.
25a 2 Ne. 33:10–15;

WvM. 1:11.
b 1 Ne. 15:32–33.

26a 3 Ne. 24:16.

gs Boek des levens.
27a 1 Ne. 12:9–10;

Mrm. 3:19.
b gs Jezus Christus—

Het voorbeeld van
Jezus Christus.

c Matt. 5:48;
3 Ne. 12:48.

28a Joh. 20:17.

29a Matt. 7:7;
3 Ne. 14:7.

30a Joh. 17:12.
31a 3 Ne. 28:23.

b 3 Ne. 9:11–13; 10:12.
c gs Vreugde.

32a 2 Ne. 26:9–10;
Alma 45:10, 12.
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voor datgene wat de bmot be-
derft en wat de dieven door
inbraak kunnen stelen. En te
dien dage zal Ik hen bezoeken,
ja, hun werken op hun eigen
hoofd doen terugkeren.
33 En het geschiedde, toen

Jezus die woorden had gespro-
ken, dat Hij tot zijn discipelen
zeide: Gaat in door de aenge
poort; want eng is de poort en
smal is de weg die tot het leven
leidt, en weinigen zijn er die
hem vinden; maar wijd is de
poort en breed de weg die tot
de dood leidt, en velen zijn er
die hem bewandelen, totdat de
nacht komt waarin niemand
werken kan.

HOOFDSTUK 28

Negen van de Twaalf verlangen
een erfdeel in Christus’ koninkrijk
wanneer zij sterven, hetgeen hun
wordt beloofd — Aan het verlan-
gen van de drie Nephieten naar
macht over de dood teneinde op
aarde te kunnen blijven totdat
Christus terugkomt, wordt voldaan
— Zij worden veranderd en zien
dingen waarover niet gesproken
mag worden; zij dienen nu onder
de mensen. Ongeveer 34–35 n.C.

En het geschiedde, toen Jezus
die woorden had gezegd, dat
Hij één voor één tot zijn disci-
pelen sprak, tot hen zeggende:

Wat verlangt gij van Mij nadat
Ik tot de Vader ben gegaan?

2 En op drie na spraken zij
allen, zeggende: Wij verlangen
dat onze bediening, waartoe Gij
ons geroepen hebt, een einde zal
hebben wanneer wij de leeftijd
van een mens hebben bereikt,
zodat wij spoedig tot U kunnen
komen in uw koninkrijk.

3 En Hij zeide tot hen: Geze-
gend zijt gij omdat gij dat van
Mij hebt verlangd; daarom zult
gij, nadat gij tweeënzeventig
jaar oud zijt geworden, tot Mij
komen in mijn koninkrijk; en
bij Mij zult gij arust vinden.

4 En toen Hij tot hen had
gesproken, wendde Hij Zich
tot de drie en zeide tot hen:
Wat wilt gij dat Ik voor u doe
wanneer Ik tot de Vader ben
gegaan?

5 En zij waren bedroefd van
harte, want zij durfden Hem
niet te zeggen wat zij verlang-
den.

6 En Hij zeide tot hen: Zie, Ik
aken uw gedachten en gij hebt
verlangd wat bJohannes, mijn
geliefde, die bij Mij was tijdens
mijn bediening voordat Ik door
de Joden werd verhoogd, van
Mij verlangde.

7 Daarom, meer gezegend zijt
gij, want gij zult de adood bnooit
smaken; maar gij zult leven om
alle handelingen van de Vader
met de mensenkinderen te aan-
schouwen, ja, totdat alle dingen

32b Matt. 6:19–21;
3 Ne. 13:19–21.

33a Matt. 7:13–14;
3 Ne. 14:13–14;
LV 22:1–4.

28 3a gs Rust, rusten.
6a Amos 4:13;

Alma 18:32.
b Joh. 21:21–23;

LV 7:1–4.

7a gs Opgenomen
mensen.

b 4 Ne. 1:14;
Mrm. 8:10–11;
Ether 12:17.
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zullen zijn vervuld volgens de
wil van de Vader, wanneer Ik
in mijn heerlijkheid kom met
de cmachten des hemels.
8 En gij zult de smarten des

doods nooit ondergaan; maar
wanneer Ik in mijn heerlijkheid
kom, zult gij in een oogwenk
van asterfelijkheid in bonster-
felijkheid worden veranderd; en
dan zult gij gezegend zijn in
het koninkrijk van mijn Vader.
9 En voorts, gij zult geen

pijn kennen terwijl gij in het
vlees vertoeft, noch droefenis,
behalve over de zonden der
wereld; en dit alles zal Ik doen
wegens hetgeen gij van Mij
hebt verlangd, want gij hebt
verlangd amensenzielen tot Mij
te brengen zolang de wereld
bestaat.

10 En om die reden zult gij een
avolheid van vreugde hebben;
en gij zult in het koninkrijk van
mijn Vader aanzitten; ja, uw
vreugde zal overvloedig zijn,
zoals de Vader Mij een volheid
van vreugde heeft gegeven; en
gij zult zijn zoals Ik ben, en
Ik ben zoals de Vader; en de
Vader en Ik zijn béén;
11 en de aHeilige Geest getuigt

van de Vader en van Mij; en
de Vader geeft de Heilige Geest
aan de mensenkinderen om
Mijnentwil.

12 En het geschiedde, toen
Jezus die woorden had gespro-
ken, dat Hij eenieder van hen

met zijn vinger aanraakte,
behalve de drie die zouden
blijven, waarna Hij heenging.

13 En zie, de hemelen openden
zich, en zij werden in de hemel
aopgenomen en zagen en hoor-
den onuitsprekelijke dingen.

14 En het werd hun averboden
te spreken; noch werd hun de
macht gegeven de dingen die
zij zagen en hoorden, uit te
kunnen spreken;

15 en of zij in het lichaam
of buiten het lichaam waren,
konden zij niet zeggen; want
het scheen hun toe dat zij een
agedaanteverandering hadden
ondergaan, dat zi j van dit
lichaam van vlees waren veran-
derd in een onsterfelijke staat
zodat zij de dingen Gods kon-
den zien.

16 Maar het geschiedde dat zij
wederom op het oppervlak der
aarde leerden; evenwel leerden
zij niet aangaande de dingen
die zij hadden gehoord en
gezien, wegens het gebod dat
hun in de hemel was gegeven.

17 En nu, of zij sedert de dag
van hun gedaanteverandering
sterfelijk of onsterfelijk waren,
weet ik niet;

18 maar wél weet ik, volgens
het verslag dat gegeven is, dat
zij over het oppervlak van het
land uitgingen en alle mensen
dienden en zovelen als er hun
prediking geloofden, in de kerk
opnamen en doopten; en zove-

7c 3 Ne. 20:22.
8a 3 Ne. 28:36–40.

gs Sterfelijk,
sterfelijkheid.

b gs Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.

9a Fil. 1:23–24;
LV 7:5–6.

10a LV 84:36–38.
b Joh. 17:20–23.

11a 2 Ne. 31:17–21;
3 Ne. 11:32.

13a 2 Kor. 12:2–4.
14a LV 76:114–116.
15a Moz. 1:11.

gs Gedaanteveran-
dering.
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len als er zich lieten dopen,
ontvingen de Heilige Geest.
19 En zij werden in de gevan-

genis geworpen door hen die
niet tot de kerk behoorden.
Maar de agevangenissen konden
hen niet vasthouden, want die
werden doormidden gescheurd.

20 En zi j werden diep in
de aarde geworpen; maar zij
sloegen de aarde met het woord
Gods , zodat z i j door z i jn
amacht uit de diepten der aarde
werden bevrijd; en daarom
konden zij geen kuilen graven
die diep genoeg waren om hen
erin te houden.
21 En driemaal werden zij in

een aoven geworpen en bleven
ongedeerd.
22 En tweemaal werden zij

in een akuil met wilde dieren
geworpen; en zie, zij speelden
met de dieren zoals een kind
met een zuiglam, en bleven
ongedeerd.
23 En het geschiedde dat zij

aldus onder het gehele volk van
Nephi uitgingen en het aevan-
gelie van Christus predikten tot
alle mensen op het oppervlak
van het land; en zij werden tot
de Heer bekeerd en in de kerk
van Christus opgenomen, en
aldus werd het volk van bdat
geslacht volgens het woord van
Jezus gezegend.

24 En nu houd ik, Mormon,
enige tijd op met spreken over
deze dingen.

25 Zie, ik stond op het punt
de anamen op te schrijven van
hen die de dood nooit zouden
smaken, maar de Heer verbood
het; daarom schrijf ik ze niet
op, want zij worden voor de
wereld verborgen gehouden.

26 Maar zie, ik heb hen gezien
en zij hebben mij gediend.

27 En zie, zij zullen onder de
andere volken verkeren, en de
andere volken zullen hen niet
kennen.

28 Zij zullen ook onder de
Joden verkeren, en de Joden
zullen hen niet kennen.

29 En het zal geschieden,
wanneer het de Heer in zijn
wijsheid goeddunkt, dat zij
alle averstrooide stammen van
Israël — en alle natiën, ge-
slachten, talen en volken —
dienen, en daaruit vele zielen
tot Jezus brengen, opdat hun
verlangen zal worden ver-
vuld, en tevens wegens de
overtuigingskracht Gods die
in hen is.

30 En zij zijn als de aengelen
Gods, en wanneer zij tot de
Vader bidden in de naam van
Jezus, kunnen zij zich vertonen
aan wie het hun ook goeddunkt.

31 Daarom zullen er grote
en wonderbare werken door
hen worden verricht vóór de
agrote en toekomende dag waar-
op alle mensen stellig voor de
rechterstoel van Christus moe-
ten staan;

19a Hand. 16:26;
Alma 14:26–28.

20a Mrm. 8:24.
21a Dan. 3:22–27;

4 Ne. 1:32.
22a Dan. 6:16–23;

4 Ne. 1:33.
23a gs Evangelie.

b 3 Ne. 27:30–31.
25a 3 Ne. 19:4.
29a gs Israël—De tien

verloren stammen

van Israël; Israël—
De verstrooiing van
Israël.

30a gs Engelen.
31a Hel. 12:25;

3 Ne. 26:4–5.
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32 ja, er zal onder de andere
volken een agroot en wonder-
baar werk door hen worden
verricht vóór die oordeelsdag.
33 En indien gij alle Schriften

hadt die een verslag geven van
alle wonderbare werken van
Christus, zoudt gij, volgens de
woorden van Christus, weten
dat deze dingen stellig moeten
komen.

34 En wee hem die aniet wil
luisteren naar de woorden van
Jezus en evenmin naar bhen die
Hij heeft uitgekozen en onder
hen heeft gezonden; want wie
de woorden van Jezus en de
woorden van hen die Hij heeft
gezonden, niet aanneemt, neemt
Hem niet aan; en daarom zal
Hij hen ten laatsten dage niet
aannemen;
35 en het zou voor hen beter

zijn indien zij niet geboren wa-
ren. Want denkt gij u te kunnen
ontdoen van de gerechtigheid
van een gekrenkte God, die
door de mensen met voeten is
agetreden, opdat daardoor het
heil zou komen?
36 En nu zie, zoals ik heb

gezegd over hen die de Heer
heeft uitgekozen — ja, de drie
die in de hemel werden opge-
nomen — dat ik niet wist of
zij van sterfelijkheid tot onster-
felijkheid waren gereinigd —

37 maar zie, sedert ik dat heb
geschreven, heb ik navraag
gedaan bij de Heer en heeft
Hij mij geopenbaard dat er wel

een verandering in hun lichaam
moest worden teweeggebracht,
daar zij anders de dood hadden
moeten smaken;

38 daarom, opdat zij de dood
niet zouden smaken, werd er
een averandering in hun lichaam
teweeggebracht zodat zij geen
pijn of smart zouden lijden,
behalve over de zonden der
wereld.

39 Nu was die verandering niet
gelijk aan de verandering die
ten laatsten dage zal plaatsvin-
den; maar er werd een veran-
dering in hen teweeggebracht,
zodat Satan geen macht over
hen kon hebben en hen niet kon
averzoeken; en zij werden in
het vlees bgeheiligd, zodat zij
cheilig waren en de machten
der aarde hen niet konden
belemmeren.

40 En zij zouden in die toe-
stand blijven tot de oordeels-
dag van Christus; en te dien
dage zouden zij een grotere
verandering ondergaan en in
het koninkrijk van de Vader
worden ontvangen om er niet
meer uit te gaan, maar voor
eeuwig bij God in de hemelen
te wonen.

HOOFDSTUK 29

Het tevoorschijn komen van het
Boek van Mormon is een teken dat
de Heer begonnen is met de verga-
dering van Israël en de vervulling

32a 2 Ne. 25:17.
34a Ether 4:8–12.

b gs Profeet.
35a Hel. 12:2.

38a gs Opgenomen
mensen.

39a gs Verzoeken,
verzoeking.

b gs Heiliging.
c gs Heiligheid.
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van zijn verbonden — Zij die zijn
openbaringen en gaven van de
laatste dagen verwerpen, zullen
worden vervloekt. Ongeveer 34–
35 n.C.

En nu zie, ik zeg u dat wanneer
het de Heer in zijn wijsheid
goeddunkt dat deze woorden
volgens zi jn woord tot de
andere volken akomen, gij dan
kunt weten dat het bverbond
dat de Vader met de kinderen
Israëls heeft gesloten over hun
terugkeer naar hun erflanden,
reeds in vervulling begint te
gaan.

2 En gij kunt weten dat de
woorden des Heren die door de
heilige profeten zijn gesproken,
alle vervuld zullen worden; en
gij behoeft niet te zeggen dat de
Heer zijn komst tot de kinde-
ren Israëls auitstelt.
3 En gij behoeft niet in uw hart

te overleggen dat de woorden
die zijn gesproken, tevergeefs
zijn, want zie, de Heer zal
zijn verbond dat Hij met zijn
volk van het huis Israëls heeft
gesloten, indachtig zijn.

4 En wanneer gij deze woor-
den onder u tevoorschijn ziet
komen, behoeft gij de hande-
lingen des Heren niet langer te
versmaden, want het azwaard
van zijn bgerechtigheid is in
zijn rechterhand; en zie, te dien
dage, indien gij zijn handelin-

gen versmaadt, zal Hij maken
dat het u weldra achterhaalt.

5 aWee hem die de handelin-
gen des Heren bversmaadt; ja,
wee hem die de Christus en
zijn werken cverloochent!

6 Ja, awee hem die de openba-
ringen des Heren verloochent
en zegt dat de Heer niet langer
werkt door openbaring of door
profetie of door bgaven of door
talen of door genezingen of
door de macht van de Heilige
Geest!

7 Ja, en wee hem die te dien
dage om agewin zegt dat er
bgeen wonder door Jezus Chris-
tus kan worden verricht; want
hij die dat doet, zal worden
zoals de czoon des verderfs,
voor wie er, volgens het woord
van Christus, geen barmhartig-
heid was!

8 Ja, en gij behoeft de aJoden
niet langer uit te bfluiten of te
cversmaden of de spot met hen
te drijven, noch met enig over-
blijfsel van het huis Israëls;
want zie, de Heer gedenkt
zijn verbond met hen, en Hij
zal met hen handelen volgens
hetgeen Hij heeft gezworen.

9 Daarom behoeft gij niet te
denken dat gij de rechterhand
des Heren naar links kunt
wenden, zodat Hij geen recht
zal doen ter vervulling van het
verbond dat Hij met het huis
Israëls heeft gesloten.

29 1a 2 Ne. 30:3–8.
b Mrm. 5:14, 20.

2a Luc. 12:45–48.
4a 3 Ne. 20:20.

b gs Gerechtigheid.
5a 2 Ne. 28:15–16.

b Mrm. 8:17;

Ether 4:8–10.
c Matt. 10:32–33.

6a Mrm. 9:7–11, 15.
b gs Gaven van de

Geest.
7a gs Priesterlisten.

b 2 Ne. 28:4–6;

Mrm. 9:15–26.
c gs Zonen des

verderfs.
8a gs Joden.

b 1 Ne. 19:14.
c 2 Ne. 29:4–5.



589 3 Nephi 30:1–4 Nephi 1:2

HOOFDSTUK 30

De andere volken van de laatste
dagen wordt geboden zich te beke-
ren, tot Christus te komen en zich
te rekenen tot het huis Israëls.
Ongeveer 34–35 n.C.

Luistert, o gij andere volken,
en hoort de woorden van Jezus
Chris tus , de Zoon van de
levende God, die Hij mij heeft
ageboden aangaande u te spre-
ken; want zie, Hij gebiedt mij te
schrijven, zeggende:
2 Wendt u af, al gij aandere

volken, van uw goddeloze

wegen; en bbekeert u van uw
boze werken, van uw leugen
en bedrog, en van uw hoe-
rerijen en van uw geheime
gruwelen en uw afgoderijen en
van uw moorden en uw pries-
terlisten en uw afgunst en uw
strijd, en van al uw godde-
loosheid en gruwelen, en komt
tot Mij en laat u dopen in
mijn naam, opdat gij vergeving
van uw zonden zult ontvangen
en zult worden vervuld met
de Heilige Geest, zodat gij
zult worden cgerekend onder
mijn volk, dat van het huis
Israëls is.

Vier Nephi
Het boek Nephi

DEZE NEPHI IS DE ZOON VAN NEPHI —
EEN VAN DE DISCIPELEN VAN JEZUS CHRISTUS

Een verslag van het volk van Nephi, naar zijn kroniek.

De Nephieten en de Lamanieten
worden allen tot de Heer bekeerd
— Zij hebben alle dingen ge-
meenschappelijk, verrichten won-
deren en zijn voorspoedig in het
land — Na twee eeuwen ontstaan
er scheuringen, boosheden, valse
kerken en vervolgingen — Na
driehonderd jaar zijn zowel de
Nephieten als de Lamanieten
goddeloos — Ammaron verbergt
de heilige kronieken. Ongeveer
35–321 n.C.

EN het geschiedde dat het
vierendertigste jaar ver-

streek, en ook het vijfendertig-
ste, en zie, de discipelen van
Jezus hadden in alle omliggende
landen een kerk van Christus
opgericht. En zovelen als er tot
hen kwamen en zich oprecht
van hun zonden bekeerden,
werden in de naam van Jezus
gedoopt; en zij ontvingen ook
de Heilige Geest.

2 En het geschiedde in het

30 1a 3 Ne. 5:12–13.
2a gs Andere volken.

b gs Bekeren (zich),

bekering.
c Gal. 3:27–29;

2 Ne. 10:18–19;

3 Ne. 16:10–13;
21:22–25;
Abr. 2:10.
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zesendertigste jaar dat het gehe-
le volk op het gehele oppervlak
van het land tot de Heer was
bekeerd, zowel de Nephieten
als de Lamanieten, en er was
geen twist of woordenstrijd on-
der hen, en eenieder behandel-
de de ander rechtvaardig.
3 En zij hadden aalle dingen

gemeenschappelijk onder zich;
zodoende waren er geen armen
en rijken, dienstknechten en
vrijen; maar allen waren vrijge-
maakt en deelgenoot van de
hemelse gave.
4 En het geschiedde dat ook het

zevenendertigste jaar verstreek,
en de vrede in het land duurde
nog steeds voort.

5 En er werden grote en won-
derbare werken verricht door de
discipelen van Jezus, zodat zij
de zieken agenazen, de doden
opwekten, de lammen deden
lopen, de blinden hun gezicht
deden ontvangen en de doven
deden horen; en zij verrichtten
allerlei bwonderen onder de
mensenkinderen; en in niets
verrichtten zij wonderen dan
alleen in de naam van Jezus.

6 En aldus verstreek het acht-
endertigste jaar, en ook het
negenendertigste en het eenen-
veertigste en het tweeënveertig-
ste, ja, totdat er negenenveertig
jaar waren verstreken, en
ook het eenenvijftigste en het
tweeënvijftigste; ja, totdat er

zelfs negenenvijftig jaar waren
verstreken.

7 En de Heer maakte hen bui-
tengewoon voorspoedig in het
land; ja, zodat zij wederom
steden bouwden waar steden
waren afgebrand.

8 Ja, zelfs die grote astad Za-
rahemla lieten zij wederom
opbouwen.

9 Maar er waren vele steden
die averzonken waren, en er
was water voor in de plaats
gekomen; daarom konden die
steden niet worden vernieuwd.

10 En nu, zie, het geschiedde
dat het volk van Nephi sterk
werd en buitengewoon snel tal-
rijk werd, en een buitengewoon
amooi en aangenaam volk werd.
11 En zij huwden en werden

ten huwelijk gegeven, en waren
gezegend volgens de vele belof-
ten die de Heer hun had gedaan.

12 En zij wandelden niet meer
volgens de ariten en verorde-
ningen van de bwet van Mozes;
maar zij wandelden volgens de
geboden die zij hadden ont-
vangen van hun Heer en hun
God, en zij gingen door met
cvasten en gebed en bleven
dikwijls samenkomen om zowel
te bidden als het woord des
Heren te horen.

13 En het geschiedde dat er
onder het gehele volk in het
gehele land geen twist was;
integendeel, er werden onder de

[4 nephi]
1 3a Hand. 4:32;

3 Ne. 26:19.
gs Toewijden, wet
van toewijding.

5a gs Genezen,

genezingen.
b Joh. 14:12.

gs Wonder.
8a 3 Ne. 8:8.
9a 3 Ne. 9:4, 7.

10a Mrm. 9:6.

12a 2 Ne. 25:30;
3 Ne. 15:2–8.

b gs Wet van Mozes.
c Mro. 6:5;

LV 88:76–77.
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discipelen van Jezus machtige
wonderen verricht.
14 En het geschiedde dat het

eenenzeventigste jaar verstreek,
en ook het tweeënzeventigste
jaar, ja, kortom, totdat het
negenenzeventigste jaar was
verstreken; ja, er waren zelfs
honderd jaar verstreken, en de
discipelen van Jezus, die Hij had
uitgekozen, waren allen naar
het aparadijs van God gegaan,
behalve de bdrie die zouden
blijven; en er waren andere
cdiscipelen in hun plaats dgeor-
dend; en ook velen van dat
geslacht waren gestorven.

15 En het geschiedde dat er
ageen twist in het land was we-
gens de liefde voor God die de
mensen in hun hart koesterden.
16 En er was ageen afgunst,

noch strijd, noch opschudding,
noch hoererij, noch leugen,
noch moord, noch enigerlei
bwellust; en er kon stellig geen
cgelukkiger volk zijn onder alle
volken die door de hand Gods
waren geschapen.
17 Er waren geen rovers of

moordenaars; evenmin waren
er Lamanieten of wat voor -ieten
dan ook; integendeel, zij waren
aéén, kinderen van Christus en
erfgenamen van het koninkrijk
Gods.
18 En wat waren zij gezegend!

Want de Heer zegende hen in
al hun werken; ja, zij werden
gezegend en voorspoedig ge-

maakt totdat er honderdtien
jaar waren verstreken; en het
eerste geslacht vanaf Christus
was heengegaan en er was
geen twist in het gehele land.

19 En het geschiedde dat Ne-
phi, hij die deze laatste kro-
niek bijhield — en hij hield die
bij op de aplaten van Nephi —
stierf, en zijn zoon Amos hield
die in zijn plaats bij; en ook hij
hield die bij op de platen van
Nephi.

20 En hij hield die vierentach-
tig jaar lang bij, en er was nog
steeds vrede in het land, op een
klein deel van het volk na, dat
van de kerk was afgevallen en
de naam Lamanieten op zich
had genomen; zodoende ont-
stonden er weer Lamanieten in
het land.

21 En het geschiedde dat ook
Amos stierf — en het was hon-
derdvierennegentig jaar vanaf
de komst van Christus — en zijn
zoon Amos hield de kroniek bij
in zijn plaats; en ook hij hield die
bij op de platen van Nephi; en
zij werd ook in het boek Nephi
geschreven, hetgeen dit boek is.

22 En het geschiedde dat er
tweehonderd jaar waren ver-
streken; en op enkelen na was
het gehele tweede geslacht
heengegaan.

23 En nu wil ik, Mormon, dat
gij weet dat het volk talrijk was
geworden, zodat zij over het
gehele oppervlak van het land

14a gs Paradijs.
b 3 Ne. 28:3–9.

gs Opgenomen
mensen.

c gs Discipel.

d gs Ordenen,
ordening.

15a gs Vrede.
16a gs Een, eenheid.

b gs Wellust.

c Mos. 2:41; Alma 50:23.
gs Vreugde.

17a Joh. 17:21.
gs Zion.

19a gs Platen.



4 Nephi 1:24–34 592

waren verspreid, en dat zij bui-
tengewoon rijk waren gewor-
den wegens hun voorspoed in
Christus.
24 En nu, in dat tweehonderd-

eerste jaar, begonnen er onder
hen zodanigen te zijn die zich
in ahoogmoed verhieven, zodat
zij kostbare kleding droegen en
allerlei prachtige parels, en de
prachtige dingen van de wereld.

25 En vanaf die tijd hadden
zij hun goederen en hun bezit
niet meer agemeenschappelijk
onder elkaar.

26 En zij begonnen in standen
verdeeld te worden; en zij
begonnen voor zichzelf en om
agewin bkerken op te bouwen
en begonnen de ware kerk van
Christus te verloochenen.

27 En het geschiedde, toen
er tweehonderdtien jaar waren
verstreken, dat er vele kerken
in het land waren; ja, er waren
vele kerken die beweerden de
Christus te kennen, maar toch
averloochenden zij het meren-
deel van zijn evangelie, zodat
zij allerlei goddeloosheid aan-
namen en het heilige bedienden
aan hem wie het was bverboden
omdat hij het niet waardig was.

28 En deze akerk nam buiten-
gewoon toe wegens ongerech-
tigheid en wegens de macht van
Satan, die vat kreeg op hun hart.

29 En voorts was er nog een
andere kerk die de Christus

verloochende; en zij avervolg-
den de ware kerk van Christus
wegens hun ootmoed en hun
geloof in Christus; en zij ver-
achtten hen wegens de vele
wonderen die onder hen wer-
den verricht.

30 Daarom oefenden zij macht
en gezag uit over de discipelen
van Jezus die bij hen waren
gebleven en zij wierpen hen in
de agevangenis; maar door de
kracht van het woord Gods,
die in hen was, scheurden de
gevangenissen doormidden, en
zij gingen uit en verrichtten
machtige wonderen onder hen.

31 Niettemin — en ondanks
al die wonderen — verstokten
de mensen hun hart, en zij
stonden hun naar het leven, net
zoals de Joden in Jeruzalem
Jezus naar het leven hadden
gestaan, volgens zijn woord.

32 En zi j wierpen hen in
abrandende bvuurovens, en zij
kwamen er ongedeerd uit.

33 En zij wierpen hen ook in
akuilen met wilde dieren, en zij
speelden met de wilde dieren,
zoals een kind met een lam; en
zij kwamen ongedeerd uit hun
midden voort.

34 Niettemin verstokten de
mensen hun hart, want zij wer-
den door vele priesters en valse
profeten ertoe gebracht vele
kerken op te bouwen en allerlei
ongerechtigheid te bedrijven.

24a gs Hoogmoed.
25a 4 Ne. 1:3.
26a LV 10:56.

gs Priesterlisten.
b 1 Ne. 22:23;

2 Ne. 28:3;

Mrm. 8:32–38.
27a gs Afval.

b 3 Ne. 18:28–29.
28a gs Duivel—De kerk

van de duivel.
29a gs Vervolgen,

vervolging.
30a 3 Ne. 28:19–20.
32a Dan. 3:26–27.

b 3 Ne. 28:21.
33a 3 Ne. 28:22.
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En zij asloegen het volk van
Jezus; doch het volk van Jezus
sloeg niet terug. En aldus ver-
kommerden zij van jaar tot jaar
in ongeloof en goddeloosheid,
ja, totdat er tweehonderddertig
jaar waren verstreken.

35 En nu geschiedde het in dat
jaar, ja in het tweehonderdeen-
endertigste jaar, dat er een
grote verdeeldheid onder het
volk was.

36 En het geschiedde dat er in
dat jaar een volk opstond dat
de Nephieten werd genoemd,
en zij geloofden waarlijk in
Christus; en onder hen waren
zij die door de Lamanieten
Jakobieten en Jozefieten en Zo-
ramieten werden genoemd;

37 daarom werden zij die
waarlijk in Christus geloofden
en waarachtige aanbidders van
Christus waren — onder wie
zich de adrie discipelen van
Jezus bevonden die zouden
blijven — Nephieten en Jako-
bieten en Jozefieten en Zora-
mieten genoemd.

38 En het geschiedde dat zij
die het evangelie verwierpen
Lamanieten en Lemuëlieten en
Ismaëlieten werden genoemd;
en zij verkommerden niet in
ongeloof, maar kwamen moed-
willig in aopstand tegen het
evangelie van Christus; en zij
leerden hun kinderen om niet
te geloven, zoals hun vaderen,
die vanaf het begin verkom-
merden.

39 En het was wegens de god-

deloosheid en gruwelen van
hun vaderen, zoals het was in
het begin. En hun werd age-
leerd de kinderen van God te
haten, zoals de Lamanieten
vanaf het begin was geleerd de
kinderen van Nephi te haten.

40 En het geschiedde dat er
tweehonderdvierenveertig jaar
waren verstreken, en aldus
stonden de zaken van het volk
ervoor. En het goddelooste deel
van het volk werd sterk en veel
talrijker dan het volk van God.

41 En zij bleven nog steeds
kerken voor zichzelf opbouwen
en die met allerlei kostbaarhe-
den verfraaien. En aldus ver-
streken er tweehonderdvijftig
jaar, en ook tweehonderdzestig
jaar.

42 En het geschiedde dat het
goddelooste deel van het volk
de geheime eden en averenigin-
gen van Gadianton wederom
begon op te richten.

43 En ook het volk dat het volk
van Nephi werd genoemd, be-
gon wegens hun buitengewone
rijkdom hooghartig te zijn, en
ijdel te worden, zoals hun broe-
ders, de Lamanieten.

44 En vanaf die tijd begonnen
de discipelen om de azonden
der wereld te treuren.

45 En het geschiedde, toen
er driehonderd jaar waren ver-
streken, dat zowel het volk
van Nephi als de Lamanieten
buitengewoon goddeloos waren
geworden, het ene volk net
zoals het andere.

34a 3 Ne. 12:39;
LV 98:23–27.

37a 3 Ne. 28:6–7;

Mrm. 8:10–11.
38a gs Opstand.
39a Mos. 10:17.

42a gs Geheime
verenigingen.

44a 3 Ne. 28:9.
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46 En het geschiedde dat de
rovers van Gadianton zich over
het gehele oppervlak van het
land verbreidden; en op de
discipelen van Jezus na waren
er geen rechtvaardigen. En zij
verzamelden goud en zilver in
overvloed en dreven handel in
allerlei handelswaar.

47 En het geschiedde, toen
er driehonderdvijf jaar waren
verstreken — en het volk vol-
hardde nog steeds in godde-
loosheid — dat Amos stierf; en
zijn broeder, Ammaron, hield
de kroniek bij in zijn plaats.

48 En het geschiedde, toen
er driehonderdtwintig jaar wa-

ren verstreken, dat Ammaron,
daartoe gedrongen door de
Heilige Geest, de kronieken die
heilig waren, verborg — ja, alle
heilige akronieken, die van ge-
slacht op geslacht waren door-
gegeven, die heilig waren — ja,
tot aan het driehonderdtwin-
tigste jaar vanaf de komst van
Christus.

49 En hij verborg ze in de
hoede des Heren, opdat zij,
naar de profetieën en beloften
des Heren, awederom tot het
overblijfsel van het huis van
Jakob zouden komen. En aldus
is het einde van de kroniek van
Ammaron.

Het boek Mormon

HOOFDSTUK 1

Ammaron geeft Mormon aanwij-
zingen over de heilige kronieken
— Er breekt oorlog uit tussen de
Nephieten en de Lamanieten — De
drie Nephieten worden weggeno-
men — Goddeloosheid, ongeloof,
toverij en hekserij krijgen de over-
hand. Ongeveer 321–326 n.C.

EN nu schrijf ik, aMormon,
een bkroniek van de dingen

die ik zowel heb gezien als
gehoord, en ik noem die het
boek Mormon.

2 En omstreeks het tijdstip
waarop aAmmaron de kronie-
ken in de hoede des Heren ver-

borg, kwam hij tot mij — en ik
was ongeveer tien jaar oud en
werd al enigermate bonderwe-
zen in de geleerdheid van mijn
volk — en Ammaron zeide tot
mij: Ik bemerk dat gij een ernstig
kind zijt, en vlug van begrip;

3 daarom wil ik dat gij, wan-
neer gij ongeveer vierentwin-
tig jaar oud zijt, terugdenkt aan
de dingen die gij aangaande
dit volk hebt waargenomen; en
wanneer gij die leeftijd hebt, ga
dan naar het land Antum, naar
een heuvel die aShim zal wor-
den genoemd; en daar heb ik
alle heilige graveersels aan-
gaande dit volk in de hoede des
Heren weggelegd.

48a Hel. 3:13, 15–16.
49a Enos 1:13.
[mormon]

1 1a gs Mormon,
Nephitisch profeet.

b 3 Ne. 5:11–18.

2a 4 Ne. 1:47–49.
b Mos. 1:3–5.

3a Ether 9:3.
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4 En zie, gij zult de aplaten van
Nephi meenemen en de overi-
ge op de plaats laten waar zij
zich bevinden; en gij zult op de
platen van Nephi alle dingen
graveren die gij aangaande dit
volk hebt waargenomen.
5 En ik, Mormon, die een af-

stammeling ben van aNephi —
en de naam van mijn vader was
Mormon — hield de dingen in
gedachte die Ammaron mij
had geboden.

6 En het geschiedde dat ik op
mijn elfde jaar door mijn vader
naar het zuidelijke land werd
gebracht, namelijk naar het land
Zarahemla.

7 Het gehele oppervlak van
het land was nu met gebouwen
bedekt en de mensen waren,
als het ware, bijna zo talrijk als
het zand der zee.

8 En het geschiedde dat er in
dat jaar oorlog uitbrak tussen
de Nephieten, die bestonden uit
de Nephieten en de Jakobieten
en de Jozefieten en de Zoramie-
ten; en deze oorlog was tussen
de Nephieten en de Lamanie-
ten en de Lemuëlieten en de
Ismaëlieten.

9 Nu werden de Lamanieten en
de Lemuëlieten en de Ismaëlie-
ten Lamanieten genoemd, en
de twee parti jen waren de
Nephieten en de Lamanieten.

10 En het geschiedde dat er
oorlog tussen hen ontstond in
het grensgebied van Zarahemla,
bij de wateren van de Sidon.

11 En het geschiedde dat de

Nephieten een groot aantal
mannen bijeen hadden gebracht,
ja, meer dan dertigduizend. En
het geschiedde dat zij in datzelf-
de jaar een aantal veldslagen
leverden waarin de Nephieten
de Lamanieten versloegen en
velen van hen doodden.

12 En het geschiedde dat de
Lamanieten hun voornemen
lieten varen en dat er vrede in
het land werd gesloten; en de
vrede duurde ongeveer vier
jaar lang, waarin er geen bloed-
vergieten was.

13 Doch goddeloosheid heerste
op het oppervlak van het gehele
land, zodat de Heer zijn agelief-
de discipelen wegnam en het
werk van wonderen en gene-
zing ophield wegens de onge-
rechtigheid van het volk.

14 En er waren geen agaven
van de Heer, en de bHeilige
Geest kwam over niemand,
wegens hun goddeloosheid en
congeloof.
15 En ik was vijftien jaar oud

en tamelijk ernstig van aard;
daarom kwam de Heer tot mij
en smaakte en kende ik de
goedheid van Jezus.

16 En ik trachtte tot dit volk
te prediken, maar mijn mond
werd gesloten en het werd mij
verboden tot hen te prediken;
want zie, zij waren moedwillig
tegen hun God aopgestaan; en
wegens hun ongerechtigheid
werden de geliefde discipelen
uit het land bweggenomen.

17 Maar ik bleef onder hen,

4a WvM. 1:1, 11.
gs Platen.

5a 3 Ne. 5:12, 20.

13a 3 Ne. 28:2, 12.
14a Mro. 10:8–18, 24.

b gs Heilige Geest.

c gs Ongeloof.
16a gs Opstand.

b Mrm. 8:10.
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hoewel het mij was verboden
tot hen te prediken vanwege de
verstoktheid van hun hart; en
vanwege de verstoktheid van
hun hart werd het land wegens
hen avervloekt.

18 En die rovers van Gadian-
ton, die zich onder de Lamanie-
ten bevonden, maakten het land
onveilig, zodat de inwoners
ervan hun aschatten begonnen
te verbergen in de aarde; en
ze werden glibberig omdat de
Heer het land had vervloekt, zo-
dat zij ze niet konden vasthou-
den, noch wederom behouden.

19 En het geschiedde dat er
toverij en hekserij en magie was;
en de macht van de boze was
werkzaam op het gehele opper-
vlak van het land ter vervulling
van alle woorden van Abinadi
en ook van Samuël de Lamaniet.

HOOFDSTUK 2

Mormon voert de Nephitische le-
gers aan — Bloed en slachting
overspoelen het land — De Ne-
phieten weeklagen en treuren met
de droefenis van de verdoemden
— De dag van genade is voor hen
voorbij — Mormon verkrijgt de
platen van Nephi — Oorlogen du-
ren voort. Ongeveer 327–350 n.C.

En het geschiedde in datzelfde
jaar dat er wederom oorlog uit-
brak tussen de Nephieten en
de Lamanieten. En hoewel ik
jong was, was ik groot van
gestalte; daarom wees het volk
van Nephi mij aan als hun

aanvoerder, of de aanvoerder
van hun legers.

2 Daarom geschiedde het dat
ik in mijn zestiende jaar aan het
hoofd van een leger Nephieten
optrok tegen de Lamanieten;
en er waren driehonderdzes-
entwintig jaar verstreken.

3 En het geschiedde in het drie-
honderdzevenentwintigste jaar
dat de Lamanieten ons over-
vielen met buitengewoon grote
kracht, zodat zij mijn legers
angst aanjoegen; daarom wilden
zij niet vechten en begonnen zij
zich terug te trekken in de rich-
ting van de noordelijke landen.

4 En het geschiedde dat wij de
stad Angola bereikten, en wij
namen de stad in bezit en trof-
fen voorbereidingen om ons
tegen de Lamanieten te verde-
digen. En het geschiedde dat
wij de stad uit alle macht ver-
sterkten; maar niettegenstaande
al onze versterkingen overvie-
len de Lamanieten ons en
verdreven ons uit de stad.

5 En zij verdreven ons even-
eens uit het land David.

6 En wij marcheerden verder
en kwamen bij het land Jozua,
dat in de westelijke kuststreken
lag.

7 En het geschiedde dat wij ons
volk zo snel mogelijk bijeen-
brachten om hen in één groep
bij elkaar te kunnen krijgen.

8 Doch zie, het land was vol
rovers en Lamanieten; maar
niettegenstaande de grote ver-
nietiging die mijn volk boven
het hoofd hing, bekeerden zij

17a 2 Ne. 1:7;
Alma 45:10–14, 16.

18a Hel. 13:18–20;
Ether 14:1–2.
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zich niet van hun boze werken;
daarom breidden bloed en
slachting zich uit over het
gehele oppervlak van het land,
zowel aan de zijde der Nephie-
ten als aan de zijde der Lama-
nieten; en er was een totale
ommekeer over het gehele
oppervlak van het land.
9 En nu hadden de Lamanieten

een koning, en zijn naam was
Aäron; en hij viel ons aan met
een leger van vierenveertigdui-
zend man. En zie, ik weerstond
hem met tweeënveertigdui-
zend. En het geschiedde dat ik
hem met mijn leger versloeg,
zodat hij voor mij vluchtte. En
zie, dit alles geschiedde, en er
waren driehonderddertig jaar
verstreken.

10 En het geschiedde dat de
Nephieten zich van hun onge-
rechtigheid begonnen te beke-
ren en het begonnen uit te
schreeuwen, zoals door de pro-
feet Samuël was geprofeteerd;
want zie, niemand kon behou-
den wat van hem was, wegens
de dieven en de rovers en de
moordenaars en de toverkun-
sten en de hekserij die in het
land waren.

11 Aldus ontstond er getreur
en geweeklaag in het gehele
land wegens die dingen, en wel
voornamelijk onder het volk
van Nephi.

12 En het geschiedde, toen ik,
Mormon, hun geweeklaag en
hun getreur en hun droefheid

voor het aangezicht des Heren
zag dat mijn hart zich begon te
verheugen, want ik veronder-
stelde — de goedertierenheid
en de lankmoedigheid des
Heren kennende — dat Hij
barmhartig jegens hen zou zijn,
zodat zij wederom een recht-
vaardig volk zouden worden.

13 Maar zie, die vreugde van
mij was ijdel, want hun adroef-
heid was niet tot bekering
wegens de goedheid Gods;
maar het was eerder de droef-
heid van de bverdoemden, om-
dat de Heer hun niet altijd zou
toestaan cbehagen te scheppen
in zonde.

14 En zij kwamen niet tot
Jezus met een gebroken ahart en
een verslagen geest; integen-
deel, zij bvervloekten God en
wilden sterven. Niettemin stre-
den zij met het zwaard voor
hun leven.

15 En het geschiedde dat mijn
droefheid mij wederom aan-
greep, en ik zag dat de adag
van bgenade voor hen cvoorbij
was, zowel in stoffelijk als in
geestelijk opzicht; want ik zag
hoe duizenden van hen in
openlijke opstand tegen hun
God werden neergehouwen en
als mest op het oppervlak van
het land opgehoopt lagen. En
aldus waren er driehonderd-
vierenveertig jaar verstreken.

16 En het geschiedde in het
driehonderdvijfenveertigste jaar
dat de Nephieten voor de Lama-

2 13a 2 Kor. 7:10;
Alma 42:29.

b gs Verdoemenis.
c Alma 41:10.

14a gs Gebroken hart.
b gs Godslastering,

lasteren.
15a Hel. 13:38.

b gs Genade.
c Jer. 8:20;

LV 56:16.
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nieten begonnen te vluchten; en
zij werden achtervolgd totdat
zij bij het land Jashon kwamen
alvorens zij in hun terugtocht
konden worden gestuit.
17 En nu was de stad Jashon

dichtbij het aland waar Amma-
ron de kronieken in de hoede
des Heren had weggelegd, op-
dat zij niet vernietigd zouden
worden. En zie, ik was er vol-
gens het woord van Ammaron
heengegaan en had de platen
van Nephi gehaald, en ik schreef
een kroniek naar het woord
van Ammaron.

18 En op de platen van Nephi
heb ik een volledig verslag
gegeven van alle goddeloosheid
en gruwelen; maar op deze
aplaten heb ik mij ervan weer-
houden een volledig verslag te
geven van hun goddeloosheid
en gruwelen, want zie, er heeft
zich een voortdurend toneel
van goddeloosheid en gruwe-
len voor mijn ogen afgespeeld
sedert de tijd dat ik in staat was
de wegen der mensen gade te
slaan.
19 En wee mij wegens hun

goddeloosheid; want wegens
hun goddeloosheid is mijn hart
mijn leven lang met droefheid
vervuld geweest; niettemin
weet ik dat ik ten laatsten dage
zal worden averhoogd.

20 En het geschiedde in dat
jaar dat het volk van Nephi
wederom werd verjaagd en
verdreven. En het geschiedde
dat wij werden verdreven tot-
dat wij noordwaarts waren

gekomen bij het land dat Shem
werd genoemd.

21 En het geschiedde dat wij
de stad Shem versterkten, en
wij brachten ons volk zoveel
mogelijk bijeen om hen wellicht
voor vernietiging te kunnen
vrijwaren.

22 En het geschiedde in het
driehonderdzesenveertigste jaar
dat zij ons wederom begonnen
aan te vallen.

23 En het geschiedde dat ik tot
mijn volk sprak en hen met
grote kracht aanspoorde om de
Lamanieten onverschrokken te
weerstaan en te avechten voor
vrouw en kind, en voor huis en
haard.

24 En mijn woorden wekten
hen enigszins op tot moed,
zodat zij niet vluchtten voor
de Lamanieten, maar hen on-
verschrokken weerstonden.

25 En het geschiedde dat wij
met een leger van dertigdui-
zend streden tegen een leger
van vijftigduizend. En het ge-
schiedde dat wij hen met zulk
een vastberadenheid weerston-
den, dat zij voor ons vluchtten.

26 En het geschiedde, toen zij
op de vlucht waren geslagen,
dat wij hen met onze legers
achtervolgden en hen wederom
aanvielen en hen versloegen;
maar toch was de kracht des
Heren niet met ons; ja, wij
waren aan onszelf overgelaten,
zodat de Geest des Heren niet
in ons verbleef; daarom waren
wij zwak geworden, gelijk onze
broeders.

17a Mrm. 1:1–4.
18a gs Platen.

19a Mos. 23:22;
Ether 4:19.

23a Mos. 20:11;
Alma 43:45.
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27 En mijn hart was bedroefd
wegens deze grote ramp voor
mijn volk ten gevolge van hun
goddeloosheid en hun gruwe-
len. Doch zie, wij trokken op
tegen de Lamanieten en de
rovers van Gadianton, totdat
wij onze erflanden wederom in
bezit hadden genomen.

28 En het driehonderdnegen-
enveertigste jaar was verstreken.
En in het driehonderdvijftigste
jaar sloten wij een verdrag met
de Lamanieten en de rovers
van Gadianton, waarbij onze
erflanden werden verdeeld.

29 En de Lamanieten gaven
ons het noordelijke land, ja, tot
aan de asmalle doorgang die
naar het zuidelijke land voerde.
En wij gaven de Lamanieten
het gehele zuidelijke land.

HOOFDSTUK 3

Mormon roept de Nephieten beke-
ring toe — Zij behalen een grote
overwinning en roemen in hun
eigen kracht — Mormon weigert
hen aan te voeren en zijn gebeden
voor hen zijn zonder geloof — Het
Boek van Mormon nodigt de twaalf
stammen van Israël uit om in het
evangelie te geloven. Ongeveer
360–362 n.C.

En het geschiedde dat de Lama-
nieten niet wederom ten strijde
trokken alvorens er nog tien
jaar waren verstreken. En zie,
ik had mijn volk, de Nephieten,
ingezet om hun landen en hun

wapens voor te bereiden op
dagen van strijd.

2 En het geschiedde dat de
Heer tot mij zeide: Roep dit
volk toe: Bekeert u en komt tot
Mij en laat u dopen en bouwt
mijn kerk wederom op, en gij
zult gespaard blijven.

3 En ik riep dit volk toe, doch
het was tevergeefs; en zij besef-
ten niet dat het de Heer was die
hen had gespaard en hun een
kans had gegeven om zich te
bekeren. En zie, zij verstokten
hun hart tegen de Heer, hun
God.

4 En het geschiedde, toen dat
tiende jaar was verstreken —
in het geheel dus driehonderd-
zestig jaar sedert de komst van
Christus — dat de koning der
Lamanieten mij een brief zond
die mij liet weten dat zij zich
erop voorbereidden wederom
tegen ons ten strijde te trekken.

5 En het geschiedde dat ik
mijn volk bijeen liet komen in
het land Woestenij, bij een stad
die in het grensgebied lag bij
de smalle doorgang die naar
het zuidelijke land voerde.

6 En daar stelden wij onze
legers op om de legers der
Lamanieten te kunnen stuiten,
zodat zij geen van onze landen
in bezit zouden krijgen; daarom
versterkten wij ons tegen hen
met al onze macht.

7 En het geschiedde in het
driehonderdeenenzestigste jaar
dat de Lamanieten naar de stad
Woestenij kwamen om tegen
ons te strijden; en het geschied-

29a Alma 22:32.
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de dat wij hen versloegen in
dat jaar, zodat zij wederom naar
hun eigen landen terugkeerden.
8 En in het driehonderd-

tweeënzestigste jaar trokken zij
wederom op ten strijde. En
wederom versloegen wij hen
en doodden een groot aantal
van hen, en hun doden werden
in zee geworpen.

9 En nu, wegens die grootse
daad die de Nephieten, mijn
volk, hadden gesteld, begonnen
zij te aroemen op hun eigen
kracht en bij de hemelen te
zweren het bloed te zullen wre-
ken van hun broeders die door
hun vijanden waren gedood.
10 En zij zwoeren bij de heme-

len, en ook bij de troon Gods,
tegen hun vijanden aten strijde
te trekken en hen van het opper-
vlak van het land weg te vagen.
11 En het geschiedde dat

ik, Mormon, ten enenmale wei-
gerde voortaan commandant
en leider van dit volk te zijn,
wegens hun goddeloosheid en
gruwelen.

12 Zie, ik had hen aangevoerd;
ondanks hun goddeloosheid
had ik hen vele malen ten strij-
de gevoerd en hen van ganser
harte liefgehad, volgens de
aliefde Gods die in mij was; en
mijn ziel had zich de gehele
dag lang tot mijn God voor hen
in gebed uitgestort; het was
echter bzonder geloof, wegens
de verstoktheid van hun hart.

13 En ik heb hen driemaal uit
de handen van hun vijanden be-
vrijd, maar toch hebben zij zich
niet van hun zonden bekeerd.

14 En toen zij bij alles wat hun
door onze Heer en Heiland
Jezus Christus was averboden,
hadden gezworen tegen hun
vijanden ten strijde te trekken en
het bloed van hun broeders te
wreken, zie, toen kwam de stem
des Heren tot mij, zeggende:

15 Mij komt de awraak toe en
Ik zal bvergelding brengen; en
zie, omdat dit volk zich niet be-
keerde toen Ik het had bevrijd,
zal het van het oppervlak der
aarde worden weggevaagd.

16 En het geschiedde dat ik
ten enenmale weigerde tegen
mijn vijanden op te trekken; en
ik deed zoals de Heer mij had
geboden; en ik stond erbij als
toeschouwer om de wereld de
dingen bekend te maken die
ik zag en hoorde, volgens de
openbaringen van de Geest, die
van toekomende dingen had
getuigd.

17 Daarom schrijf ik aaan u,
andere volken, en eveneens aan
u, huis Israëls, opdat, wanneer
het werk begint, gij u zult ge-
reedmaken om naar uw erfland
terug te keren;

18 ja, zie, ik schrijf aan alle
einden der aarde; ja, aan u,
twaalf stammen van Israël, die
naar uw werken zult worden
ageoordeeld door de twaalf die

3 9a 2 Ne. 4:34.
10a 3 Ne. 3:20–21;

Mrm. 4:4.
12a gs Liefde.

b Mrm. 5:2.

14a 3 Ne. 12:34–37.
15a gs Wraak.

b LV 82:23.
17a 2 Ne. 30:3–8;

3 Ne. 29:1.

18a Matt. 19:28;
Luc. 22:29–30;
LV 29:12.
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Jezus als zijn discipelen heeft
gekozen in het land Jeruzalem.
19 En ik schrijf eveneens aan

het overblijfsel van dit volk,
dat ook zal worden geoordeeld
door de atwaalf die Jezus in dit
land heeft gekozen; en die zul-
len worden geoordeeld door de
andere twaalf die Jezus in het
land Jeruzalem heeft gekozen.
20 En de Geest openbaart deze

dingen aan mij; daarom schrijf
ik aan u allen. En om deze reden
schrijf ik u, dat gij zult weten
dat gij allen voor de arechter-
stoel van Christus zult moeten
staan, ja, iedere ziel die deel
uitmaakt van het gehele bmen-
sengeslacht van Adam; en gij
moet staan om te worden geoor-
deeld naar uw werken, hetzij
die goed, hetzij die kwaad zijn;
21 en ook, dat gij het evangelie

van Jezus Christus zult agelo-
ven dat gij onder u zult hebben;
en ook dat de bJoden, het ver-
bondsvolk des Heren, nog een
cgetuige zullen hebben — buiten
Hem die zij hebben gezien en
gehoord — dat Jezus, die zij
hebben gedood, de dware Chris-
tus en de ware God was.
22 En ik wilde dat ik u allen,

gij aeinden der aarde, ertoe kon
bewegen u te bekeren en u erop
voor te bereiden voor de rech-
terstoel van Christus te staan.

HOOFDSTUK 4

Oorlog en slachting duren voort

— De goddelozen straffen de
goddelozen — Er heerst grotere
goddeloosheid dan ooit tevoren in
geheel Israël — Vrouwen en kin-
deren worden aan afgoden geofferd
— De Lamanieten beginnen de
Nephieten weg te vagen. Ongeveer
363–375 n.C.

En nu geschiedde het in het
driehonderddrieënzestigste jaar
dat de Nephieten met hun
legers ten strijde trokken tegen
de Lamanieten vanuit het land
Verwoesting.

2 En het geschiedde dat de
legers der Nephieten wederom
naar het land Verwoesting wer-
den teruggedreven. En terwijl
zij nog vermoeid waren, over-
viel hen een vers leger Lamanie-
ten; en zij voerden een hevige
strijd, zodat de Lamanieten
de stad Verwoesting in bezit
namen en vele Nephieten dood-
den en velen gevangennamen.

3 En het overblijfsel vluchtte
en sloot zich aan bij de inwoners
van de stad Teancum. Nu lag
de stad Teancum in de kust-
streek; en het was ook dichtbij
de stad Verwoesting.

4 En het was aomdat de legers
der Nephieten tegen de Lama-
nieten optrokken, dat zij ver-
slagen begonnen te worden;
want als zij dat niet hadden
gedaan, hadden de Lamanieten
geen macht over hen kunnen
hebben.

5 Doch zie, de oordelen Gods
zullen over de goddelozen ko-

19a 1 Ne. 12:9–10.
20a gs Oordeel, laatste.

b LV 27:11.
21a LV 3:20.

b gs Joden.
c 2 Ne. 25:18.
d 2 Ne. 26:12;

Mos. 7:27.

22a Alma 29:1.
4 4a Mrm. 3:10.
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men; en de goddelozen worden
door de goddelozen agestraft;
want het zijn de goddelozen die
het hart der mensenkinderen
ophitsen tot bloedvergieten.
6 En het geschiedde dat de La-

manieten voorbereidselen trof-
fen om tegen de stad Teancum
op te trekken.

7 En het geschiedde in het
driehonderdvierenzestigste jaar
dat de Lamanieten optrokken
tegen de stad Teancum om ook
de stad Teancum in bezit te
kunnen nemen.

8 En het geschiedde dat zij
door de Nephieten werden te-
ruggeslagen en teruggedreven.
En toen de Nephieten zagen dat
zij de Lamanieten verdreven
hadden, roemden zij wederom
op hun eigen sterkte; en zij
trokken uit in hun eigen kracht
en namen de stad Verwoesting
wederom in bezit.

9 En nu waren al die dingen
gebeurd, en er waren aan beide
zijden duizenden gedood, zo-
wel Nephieten als Lamanieten.

10 En het geschiedde dat het
driehonderdzesenzestigste jaar
was verstreken, en de Lamanie-
ten trokken wederom ten strijde
tegen de Nephieten; en toch be-
keerden de Nephieten zich niet
van het kwaad dat zij hadden
gedaan, maar volhardden voort-
durend in hun goddeloosheid.

11 En geen tong kan vertellen
en geen pen volledig beschrij-
ven hoe afgrijselijk het toneel
van bloed en slachting was dat
zich onder het volk afspeelde,

zowel onder de Nephieten als
onder de Lamanieten; en ieder
hart was verstokt, zodat zij
zich voortdurend verlustigden
in het vergieten van bloed.

12 En volgens de woorden des
Heren was er onder alle kinde-
ren van Lehi, of zelfs onder het
gehele huis Israëls, nog nooit
een zo grote agoddeloosheid
geweest als onder dit volk.

13 En het geschiedde dat de
Lamanieten de stad Woestenij
in bezit namen, en wel doordat
hun a aantal het aantal der
Nephieten overtrof.

14 En zij trokken eveneens
op tegen de stad Teancum en
zij dreven de inwoners eruit
en maakten vele gevangenen,
zowel vrouwen als kinderen,
en zij brachten hen ten offer
aan hun aafgoden.

15 En het geschiedde in het
driehonderdzevenenzestigste
jaar dat de Nephieten, die ver-
toornd waren omdat de Lama-
nieten hun vrouwen en hun
kinderen hadden geofferd, in
buitengewoon grote toorn tegen
de Lamanieten optrokken, zo-
dat zij de Lamanieten weder-
om versloegen en hen uit hun
landen verdreven.

16 En de Lamanieten trokken
niet wederom op tegen de
Nephieten tot het driehonderd-
vijfenzeventigste jaar.

17 En in dat jaar trokken zij
met al hun strijdkrachten op
tegen de Nephieten; en wegens
hun grote aantal werden zij niet
geteld.

5a LV 63:33.
12a Gen. 6:5; 3 Ne. 9:9.

13a Mrm. 5:6.
14a gs Afgoderij.
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18 En a vanaf dat t i jdst ip
verkregen de Nephieten geen
macht meer over de Lamanie-
ten, maar begonnen door hen
weggevaagd te worden, zoals
dauw voor de zon.

19 En het geschiedde dat de
Lamanieten optrokken tegen
de stad Woestenij; en er werd
een buitengewoon zware slag
geleverd in het land Woestenij,
waarin zij de Nephieten ver-
sloegen.

20 En wederom vluchtten zij
voor hen; en zij kwamen bij
de stad Boaz; en daar boden
zij de Lamanieten weerstand
met buitengewone onverschrok-
kenheid, zodat de Lamanieten
hen pas versloegen toen zij
voor de tweede maal waren
gekomen.

21 En toen zij voor tweede
maal waren gekomen, werden
de Nephieten verdreven en in
een buitengewoon grote slach-
ting gedood; hun vrouwen en
hun kinderen werden wederom
ten offer gebracht aan afgoden.

22 En het geschiedde dat de
Nephieten wederom voor hen
uit vluchtten en alle inwoners
met zich meenamen, zowel uit
de steden als uit de dorpen.

23 En nu, toen ik, Mormon,
zag dat de Lamanieten op
het punt stonden het land ten
val te brengen, ging ik naar
de heuvel aShim en verwijder-
de alle kronieken die Amma-
ron in de hoede des Heren had
verborgen.

HOOFDSTUK 5

Mormon voert de Nephitische
legers wederom aan in veldslagen
vol bloed en slachting — Het Boek
van Mormon zal tevoorschijn
komen om geheel Israël ervan te
overtuigen dat Jezus de Christus
is — Wegens hun ongeloof zullen
de Lamanieten worden verstrooid
en zal de Geest ophouden op hen in
te werken — In de laatste dagen
zullen zij het evangelie ontvangen
van de andere volken. Ongeveer
375–384 n.C.

En het geschiedde dat ik onder
de Nephieten uitging en de
aeed herriep die ik gezworen
had om hen niet meer te helpen;
en zij gaven mij wederom het
bevel over hun legers, want zij
beschouwden mij als iemand
die in staat was hen uit hun
ellende te bevrijden.

2 Doch zie, ik was azonder
hoop, want ik kende de oorde-
len des Heren die over hen zou-
den komen; want zij bekeerden
zich niet van hun ongerechtig-
heden, maar vochten voor hun
leven zonder het Wezen aan te
roepen dat hen geschapen had.

3 En het geschiedde dat de
Lamanieten wederom tegen ons
optrokken toen wij naar de stad
Jordan waren gevlucht; doch
zie, zij werden teruggedreven,
zodat zij de stad op dat tijdstip
niet innamen.

4 En het geschiedde dat zij
wederom tegen ons optrokken,

18a Mrm. 3:3.
23a Mrm. 1:3.

5 1a Mrm. 3:11.
2a Mrm. 3:12.
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en wij hielden de stad. En er
waren ook andere steden die
de Nephieten hielden, en die
verschansingen hielden hen
tegen, zodat zij het gebied dat
voor ons lag niet konden bin-
nentrekken om de bewoners
van ons land af te snijden.
5 Maar het geschiedde dat die

landen waar wij doorheen ge-
trokken waren en waarvan wij
de inwoners niet bijeengeza-
meld hadden, door de Lama-
nieten werden vernietigd, en
h u n s t e d e n e n d o r p e n e n
nederzettingen werden door
vuur verbrand; en aldus ver-
streken er driehonderdnegen-
enzeventig jaar.

6 En het geschiedde in het
driehonderdtachtigste jaar dat
de Lamanieten wederom tegen
ons ten strijde trokken, en wij
boden hun onverschrokken
weerstand; alles was echter te-
vergeefs, want hun aantal was
zo groot dat zij het volk der Ne-
phieten onder de voet liepen.

7 En het geschiedde dat wij
wederom op de vlucht sloegen,
en zij wier vlucht sneller was
dan de achtervolging der Lama-
nieten, ontkwamen, en zij wier
vlucht de achtervolging der
Lamanieten niet overtrof, wer-
den neergeveld en vernietigd.

8 En nu zie, ik, Mormon, heb
niet het verlangen de ziel der
mensen te verscheuren door hun
zulk een afgrijselijk toneel van
bloed en slachting voor te hou-
den als er zich voor mijn ogen

afspeelde; maar omdat ik weet
dat deze dingen stellig moeten
worden bekendgemaakt, en
dat alle dingen die verborgen
zijn vanaf de daken moeten
worden ageopenbaard —
9 en ook dat de kennis van

deze dingen atot het overblijfsel
van dit volk moet komen, en
eveneens tot de andere volken,
die volgens de Heer dit volk
zullen bverstrooien, en dat dit
volk onder hen als niets zal
worden geacht — daarom
schrijf ik een korte csamenvat-
ting; want wegens het gebod
dat ik heb ontvangen, durf ik
geen volledig verslag te geven
van de dingen die ik heb ge-
zien, en ook opdat gij niet al
te grote smart zult lijden over
de goddeloosheid van dit volk.

10 En nu zie, dit zeg ik tot hun
nageslacht, en eveneens tot de
andere volken die zich bekom-
meren om het huis Israëls
en beseffen en weten vanwaar
hun zegeningen komen.

11 Want ik weet dat zij be-
droefd zullen zijn over de
rampspoed van het huis Isra-
els; ja, zij zullen bedroefd zijn
over de vernietiging van dit
volk; zij zullen bedroefd zijn
dat dit volk zich niet heeft be-
keerd zodat Jezus het in zijn
armen had kunnen sluiten.

12 Welnu, adeze dingen zijn
geschreven aan het boverblijf-
sel van het huis Jakobs; en ze
zijn op deze wijze geschreven,
omdat God weet dat ze hun

8a Luc. 12:2–3;
2 Ne. 27:11; LV 1:3.

9a 4 Ne. 1:49.

b 3 Ne. 16:8.
c Mrm. 1:1.

12a Enos 1:16;

Hel. 15:11–13.
gs Boek van Mormon.

b LV 3:16–20.
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wegens goddeloosheid niet
zullen toekomen; en ze moeten
in de hoede des Heren worden
cverborgen, zodat ze in de door
Hem bestemde tijd tevoorschijn
kunnen komen.
13 En dit is het gebod dat ik

ontvangen heb; en zie, ze zullen
volgens het gebod des Heren
tevoorschijn komen, wanneer
het Hem in zijn wijsheid goed-
dunkt.

14 En zie, zij zullen tot de
ongelovigen onder de aJoden
gaan; en ze zullen met deze
bedoeling gaan: dat zij ervan
bovertuigd zullen raken dat
Jezus de Christus is, de Zoon
van de levende God, opdat de
Vader door zijn innig Geliefde
zijn grote en eeuwige doel
zal kunnen verwezenlijken door
h e t t e r u g b r e n g e n v a n d e
Joden — ofwel het gehele huis
Israëls — naar hun erfland, dat
de Heer, hun God, hun heeft
gegeven, ter vervulling van
zijn cverbond;

15 en tevens opdat de nakome-
lingen van adit volk meer geloof
zullen hechten aan zijn evange-
lie, dat van de andere volken
tot hen zal buitgaan; want dit
volk zal worden cverstrooid en
zal een donker, vuil en weer-
zinwekkend volk dworden, dat
de beschrijving te boven gaat
van alles wat ooit onder ons
is geweest, ja, zelfs van alles

wat onder de Lamanieten is
geweest, en wel wegens hun
ongeloof en afgoderij.

16 Want zie, de Geest des
Heren is reeds opgehouden op
hun vaders ain te werken; en zij
zijn zonder Christus en God in
de wereld; en zij worden her en
der gedreven zoals bkaf voor de
wind.

17 Eens waren zij een aange-
naam volk , en hadden zi j
Christus als hun aHerder; ja, zij
werden zelfs geleid door God
de Vader.

18 Doch zie, nu worden zij
her en der ageleid door Satan,
zoals kaf wordt gedreven voor
de wind, of zoals een vaartuig
zonder zeil of anker of zonder
iets om het mee te sturen op
de golven heen en weer wordt
geslingerd; en zoals dat is, zo
zijn zij.

19 En zie, de Heer heeft hun
zegeningen, die zij in het land
hadden kunnen ontvangen, be-
waard voor de aandere volken
die het land zullen bezitten.

20 Doch zie, het zal geschie-
den dat de andere volken hen
zullen verdrijven en verstrooi-
en; en nadat de andere volken
hen hebben verdreven en ver-
strooid, zie, dan zal de Heer
het averbond bgedenken dat Hij
heeft gesloten met Abraham en
met het gehele huis Israëls.

21 En de Heer zal eveneens

12c Mrm. 8:4, 13–14;
Mro. 10:1–2.

14a 2 Ne. 29:13; 30:7–8.
gs Joden.

b 2 Ne. 25:16–17.
c 3 Ne. 29:1–3.

15a 3 Ne. 21:3–7, 24–26.

b 1 Ne. 13:20–29, 38;
Mrm. 7:8–9.

c 1 Ne. 10:12–14;
3 Ne. 16:8.

d 2 Ne. 26:33.
16a Gen. 6:3;

Ether 2:15.

b Ps. 1:4.
17a gs Goede herder.
18a 2 Ne. 28:21.
19a 3 Ne. 20:27–28.
20a gs Abraham,

verbond van.
b 3 Ne. 16:8–12.
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de agebeden der rechtvaardigen
indachtig zijn, die tot Hem zijn
opgezonden voor hen.

22 En dan, o andere volken,
hoe kunt gi j s tandhouden
tegenover de macht van God,
tenzij gij u bekeert en u afwendt
van uw kwade wegen?

23 Weet gij niet dat gij in
Gods handen zijt? Weet gij niet
dat Hij alle macht bezit en
dat de aarde op zijn grote age-
bod als een boekrol zal worden
bopgerold?

24 Daarom, bekeert u en ver-
ootmoedigt u voor Hem, opdat
Hij niet tegen u in het gericht
zal treden — opdat een over-
blijfsel van het nageslacht van
Jakob niet als een aleeuw onder
u zal uitgaan en u in stukken
scheuren, en er niemand is om
redding te brengen.

HOOFDSTUK 6

De Nephieten verzamelen zich in
het land Cumorah voor de laatste
veldslagen — Mormon verbergt
de heilige kronieken in de heuvel
Cumorah — De Lamanieten zege-
vieren en het Nephitische volk
wordt vernietigd — Honderddui-
zenden worden met het zwaard
gedood. Ongeveer 385 n.C.

En nu voltooi ik mijn kroniek
over de avernietiging van mijn
volk, de Nephieten. En het
geschiedde dat wij voor de
Lamanieten uit opmarcheerden.

2 En ik, Mormon, schreef een
brief aan de koning der Lama-
nieten en verzocht hem ons
toe te staan ons volk te verza-
melen in het aland Cumorah,
bij een heuvel die Cumorah
werd genoemd, en daar zouden
wij hun slag kunnen leveren.

3 En het geschiedde dat de
koning der Lamanieten mijn
verzoek inwilligde.

4 En het geschiedde dat wij
opmarcheerden naar het land
Cumorah, en wij sloegen onze
tenten op rondom de heuvel
Cumorah; en het was in een
land met vele wateren, rivieren
en bronnen; en daar hoopten
wij voordeel op de Lamanieten
te behalen.

5 En toen er driehonderdvie-
rentachtig jaar waren verstre-
ken, hadden wij het gehele
overblijfsel van ons volk in het
land Cumorah bijeengezameld.

6 En zie, het geschiedde, toen
wij ons gehele volk hadden
bijeengezameld in het land
Cumorah, dat ik, Mormon, oud
begon te worden; en omdat ik
wist dat het de laatste strijd
van mijn volk zou zijn, en
omdat mij door de Heer was
geboden de kronieken, die
door onze vaderen waren
doorgegeven en die heil ig
waren, niet in handen der La-
manieten te laten vallen —
want de Lamanieten zouden
ze vernietigen — heb ik adeze
kroniek geschreven aan de

21a Enos 1:12–18;
Mrm. 9:36–37.

23a Hel. 12:8–17.
b 3 Ne. 26:3.

24a Micha 5:8;
3 Ne. 20:15–16.

6 1a 1 Ne. 12:19;
Jarom 1:10;

Alma 45:9–14;
Hel. 13:5–11.

2a Ether 9:3.
6a gs Platen.
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hand van de platen van Nephi,
en alle kronieken die mij door
de hand des Heren waren toe-
vertrouwd, bverborgen in de
heuvel Cumorah, uitgezonderd
cdeze enkele platen die ik aan
mijn zoon dMoroni heb gegeven.

7 En het geschiedde dat mijn
volk, met hun vrouwen en hun
kinderen, nu zagen dat de
alegers der Lamanieten tegen
hen optrokken; en met die vre-
selijke angst voor de dood, die
het hart van alle goddelozen
vervult, wachtten zij hen op.
8 En het geschiedde dat zij

tegen ons ten strijde trokken,
en iedere ziel was vervuld met
ontzetting wegens hun grote
aantal.

9 En het geschiedde dat zij mijn
volk aanvielen met het zwaard
en met de boog en met de pijl
en met de strijdbijl en met aller-
lei oorlogswapens.

10 En het geschiedde dat mijn
mannen werden neergehouwen,
ja, mijn tienduizend die bij mij
waren, en ik viel gewond in
hun midden neer; en zij gingen
aan mij voorbij, zodat zij geen
eind aan mijn leven maakten.

11 En toen zij verder waren
getrokken en amijn gehele volk
hadden neergehouwen, op vier-
entwintig van ons na — onder
wie mijn zoon Moroni — zagen
wij, die de doden van ons volk
hadden overleefd, de volgende
dag, toen de Lamanieten naar
hun kampen waren terugge-
keerd, vanaf de top van de heu-

vel Cumorah de tienduizend
van mijn volk die waren neer-
gehouwen, en die door mij
in de voorste gelederen waren
aangevoerd.

12 En wi j zagen ook de
tienduizend van mijn volk die
waren aangevoerd door mijn
zoon Moroni.

13 En zie, de tienduizend van
Gidgiddonah waren gevallen,
en ook hij in hun midden.

14 En Lamah was gevallen
met zijn tienduizend; en Gilgal
was gevallen met zijn tiendui-
zend; en Limhah was gevallen
met zijn tienduizend; en Je-
neüm was gevallen met zijn
tienduizend; en Cumenihah
en Moronihah en Antionum en
Shiblom en Shem, en Josh
waren allen met hun tiendui-
zend gevallen.

15 En het geschiedde dat er
nog tien waren die door het
zwaard waren gevallen, allen
met hun tienduizend; ja, zelfs
amijn gehele volk was gevallen,
behalve die vierentwintig die
bij mij waren en tevens enkelen
die naar de zuidelijke landen
waren ontkomen, en enkelen
die naar de Lamanieten waren
overgelopen; en hun vlees en
beenderen en bloed lagen op
het oppervlak der aarde, ach-
tergelaten door de handen die
hen hadden gedood, om op het
land te vergaan en uiteen te
vallen en terug te keren tot hun
moeder aarde.

16 En mijn ziel werd wegens

6b Ether 15:11.
c WvM. 1:2.
d Mrm. 8:1.

7a 1 Ne. 12:15.
11a 1 Ne. 12:19–20;

Hel. 15:17.

15a Alma 9:24.
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de gedoden van mijn volk door
smart verscheurd, en ik riep:
17 O gij schonen, hoe hebt gij

de wegen des Heren kunnen
verlaten! O gij schonen, hoe
hebt gij die Jezus, die met open
armen klaarstond om u te ont-
vangen, kunnen verwerpen!

18 Zie, als gij dat niet hadt
gedaan, waart gij niet gevallen.
Doch zie, gij zijt gevallen, en ik
rouw over uw verlies.

19 O gij schone zonen en
dochters, gij vaders en moeders,
gij echtelieden, gij schonen,
hoe hebt gij kunnen vallen!

20 Doch zie, gij zijt heenge-
gaan en mijn droefenis kan u
niet terugbrengen.

21 En weldra komt de dag
dat uw sterfelijk lichaam on-
sterfelijkheid moet aandoen,
en deze lichamen, die nu in
verderfelijkheid vergaan, moe-
ten weldra aonverderfelijke
lichamen worden; en dan moet
gij voor de rechterstoel van
Christus staan om naar uw
werken te worden geoordeeld;
en indien gij rechtvaardig zijt,
wordt gij gezegend tezamen
met uw vaderen die u zijn
voorgegaan.
22 O, dat gij u hadt bekeerd

voordat deze grote vernietiging
over u was gekomen. Doch zie,
gij zijt heengegaan, en de Vader,
ja, de eeuwige Vader des hemels,
kent uw toestand; en Hij handelt
met u naar zijn agerechtigheid
en bbarmhartigheid.

HOOFDSTUK 7

Mormon nodigt de Lamanieten
van de laatste dagen uit om in
Christus te geloven, zijn evangelie
aan te nemen en zich te laten
redden — Allen die in de Bijbel
geloven, zullen ook in het Boek
van Mormon geloven. Ongeveer
385 n.C.

En nu, zie, ik wil iets zeggen tot
het aoverblijfsel van dit volk
dat gespaard is gebleven, indien
God hun mijn woorden geeft,
zodat zij weet zullen hebben
van de aangelegenheden van
hun vaderen; ja, ik spreek tot
u, overblijfsel van het huis
Israëls; en dit zijn de woorden
die ik spreek:

2 Weet dat gij van het ahuis
Israëls zijt.

3 Weet dat gij tot bekering
moet komen, anders kunt gij
niet worden gered.

4 Weet dat gij uw oorlogswa-
pens moet neerleggen en u niet
meer moogt verlustigen in het
bloedvergieten en ze ook niet
meer moogt opnemen, tenzij
God het u gebiedt.

5 Weet dat gij tot de akennis
van uw vaderen moet komen
en u van al uw zonden en onge-
rechtigheden bekeren en bgelo-
ven in Jezus Christus, dat Hij
de Zoon van God is, en dat Hij
door de Joden werd gedood, en
door de macht van de Vader
wederom is opgestaan, waar-

21a 1 Kor. 15:53–54.
22a gs Gerechtigheid.

b gs Barmhartig,

barmhartigheid.
7 1a Hel. 15:11–13.
2a Alma 10:3.

5a 2 Ne. 3:12.
b gs Geloof, geloven.
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door Hij de coverwinning heeft
behaald op het graf; en in Hem
is ook de prikkel des doods
verzwolgen.

6 En Hij brengt de aopstanding
der doden teweeg, waardoor
de mens moet worden opge-
wekt om voor zijn brechterstoel
te staan.

7 En Hij heeft de averlossing
der wereld teweeggebracht,
waardoor het hem die op de
dag des oordeels bonschuldig
voor zijn aangezicht wordt be-
vonden, vergund wordt om in
de tegenwoordigheid van God
in zijn koninkrijk te cwonen en
met de dkoren hierboven de
Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, die eéén God zijn, onaf-
gebroken lof toe te zingen in
een staat van fgeluk die geen
einde heeft.

8 Daarom, bekeert u en laat
u dopen in de naam van Jezus,
en grijpt het aevangelie van
Chris tus aan dat u wordt
voorgelegd, niet alleen in deze
kroniek, maar ook in de bkro-
niek die cvan de Joden tot de
andere volken en van de ande-
re volken dtot u zal komen.

9 Want zie, adeze wordt ge-
schreven met de bedoeling dat
gij die zult bgeloven; en indien
gij die gelooft, zult gij ook deze
geloven; en indien gij deze

gelooft, zult gij weet hebben
van uw vaderen, en ook van de
wonderbare werken die door
de macht Gods onder hen wer-
den verricht.

10 En gij zult tevens weten dat
gij een overblijfsel zijt van het
nageslacht van Jakob; daarom
wordt gij gerekend onder het
volk van het eerste verbond; en
indien gij gelooft in Christus en
u laat dopen — eerst met water
en dan met vuur en met de Hei-
lige Geest — het avoorbeeld
volgend van onze Heiland vol-
gens hetgeen Hij ons heeft
geboden, dan zal het wel met u
zijn op de dag des oordeels.
Amen.

HOOFDSTUK 8

De Lamanieten sporen de Nephie-
ten op en vernietigen hen — Het
Boek van Mormon zal door de
macht Gods tevoorschijn komen
— Wee wordt afgeroepen over hen
die verbolgenheid en strijd tegen het
werk des Heren blazen — De Ne-
phitische kroniek zal tevoorschijn
komen in een tijd van goddeloos-
heid, ontaarding en afvalligheid.
Ongeveer 400–421 n.C.

Zie, ik, aMoroni, beëindig de
bkroniek van mijn vader Mor-
mon. Zie, ik heb slechts enkele

5c Jes. 25:8;
Mos. 16:7–8.

6a gs Opstanding.
b gs Jezus Christus—

Rechter; Oordeel,
laatste.

7a gs Verlossen,
verlossing, verlost.

b gs Rechtvaardigen,

rechtvaardiging.
c 1 Ne. 10:21;

LV 76:62;
Moz. 6:57.

d Mos. 2:28.
e LV 20:28.

gs God, Godheid.
f gs Vreugde.

8a gs Evangelie.

b gs Bijbel.
c 2 Ne. 29:4–13.
d 1 Ne. 13:38.

9a gs Boek van Mormon.
b 1 Ne. 13:38–41.

10a 2 Ne. 31:5–9.
8 1a gs Moroni, zoon van

Mormon.
b gs Platen.
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dingen te schrijven, namelijk
hetgeen mijn vader mij gebo-
den heeft.
2 En nu geschiedde het na de

agrote en ontzettende slag bij
Cumorah, zie, dat de Nephieten
die naar het zuidelijke land
waren ontkomen, door de
bLamanieten werden nagezeten
totdat zij allen waren vernietigd.
3 En ook mijn vader werd

door hen gedood, en aalleen ik
ben overgebleven om het droe-
ve verhaal van de vernietiging
van mijn volk op te schrijven.
Doch zie, zij zijn heengegaan,
en ik kom het gebod van mijn
vader na. En of zij mij zullen
doden, weet ik niet.
4 Daarom zal ik schrijven

en de kronieken in de aarde
verbergen; en waar ik heen ga,
doet er niet toe.

5 Zie, mijn vader heeft adeze
kroniek geschreven, en hij heeft
de reden daarvoor opgeschre-
ven. En zie, ik zou die ook
opschrijven als ik op de bplaten
ruimte had, maar die heb ik
niet; en erts heb ik niet, want ik
ben alleen. Mijn vader is in de
strijd gedood, evenals al mijn
verwanten, en ik heb geen
vrienden en kan nergens heen;
en hoe lang de Heer zal toe-
staan dat ik leef, weet ik niet.

6 Zie, er is avierhonderd jaar
verstreken sedert de komst van
onze Heer en Heiland.
7 En zie, de Lamanieten heb-

ben mijn volk, de Nephieten,
van stad tot stad en van plaats
tot plaats nagejaagd, totdat zij
niet meer bestonden; en hun
aval is groot geweest; ja, groot en
wonderbaar is de vernietiging
van mijn volk, de Nephieten.

8 En zie, het is de hand des
Heren die het heeft gedaan. En
zie ook, de Lamanieten voeren
onderling aoorlog; en het gehe-
le oppervlak van dit land is een
voortdurend toneel van moord
en bloedvergieten; en het ein-
de van de oorlog is niemand
bekend.

9 En nu, zie, ik zeg niets meer
over hen, want er zijn alleen
nog maar Lamanieten en arovers
op het oppervlak van het land.

10 En er is niemand die de
ware God kent, behalve de
adiscipelen van Jezus die in het
land zijn gebleven, totdat de
goddeloosheid van het volk zo
groot was dat de Heer hun niet
toestond bij het volk te bblijven;
en of zij nog op het oppervlak
van het land zijn, weet niemand.

11 Doch zie, mijn avader en
ik hebben hen gezien en zij
hebben ons gediend.

12 En wie deze kroniek ont-
vangt en die niet veroordeelt
wegens de onvolmaaktheden
die erin staan, die zal kennis
krijgen van agrotere dingen dan
deze. Zie, ik ben Moroni; en als
het mogelijk was, zou ik u alle
dingen bekendmaken.

2a Mrm. 6:2–15.
b LV 3:18.

3a Mro. 9:22.
5a Mrm. 2:17–18.

b Mrm. 6:6.

6a Alma 45:10.
7a 1 Ne. 12:2–3.
8a 1 Ne. 12:20–23.
9a Mrm. 2:8.

10a 3 Ne. 28:7; Ether 12:17.

gs Drie Nephitische
discipelen.

b Mrm. 1:16.
11a 3 Ne. 28:24–26.
12a 3 Ne. 26:6–11.
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13 Zie, ik houd op met spreken
over dit volk. Ik ben de zoon
van Mormon, en mijn vader was
een aafstammeling van Nephi.
14 En ik ben dezelfde die deze

kroniek in de hoede des Heren
averbergt; wegens het gebod des
Heren hebben de platen zelf
geen waarde. Want Hij heeft
waarlijk gezegd dat niemand
ze zal hebben bom gewin te ver-
krijgen; doch de kroniek is van
grote waarde; en wie die aan
het licht brengt, hem zal de
Heer zegenen.

15 Want niemand kan macht
hebben om die aan het licht te
brengen, tenzij God hem die
verleent; want God wil dat het
zal gebeuren met een aoog dat
alleen op zijn eer is gericht, of
op het welzijn van het oude en
lang verstrooide verbondsvolk
des Heren.
16 En gezegend is ahij die deze

dingen aan het licht brengt;
want volgens het woord Gods
zullen zij bvanuit de duisternis
in het licht worden gebracht; ja,
zij zullen uit de aarde worden
voortgebracht, en zij zullen uit
de duisternis schijnen en het
volk zal er weet van krijgen; en
het zal gebeuren door de macht
Gods.

17 En indien er afouten zijn,
zijn het de fouten van een mens.
Doch zie, wij weten van geen
fout; niettemin, God weet alle
dingen; daarom, laat hij die bver-

oordeelt, zich bewust zijn van
het gevaar voor het hellevuur.

18 En hij die zegt: Toon mij,
anders zult gij geslagen wor-
den — laat hem op zijn hoede
zijn dat hij niet gebiedt wat
door de Heer verboden is.

19 Want zie, wie overijld aoor-
deelt, zal ook zelf overijld
geoordeeld worden; want naar
zijn werken zal zijn loon zijn;
daarom, hij die slaat, zal ook zelf
door de Heer geslagen worden.

20 Ziet wat de Schrift zegt: De
mens zal niet slaan noch zal hij
oordelen; want Mij komt het
oordeel toe, zegt de Heer, en
Mij komt ook de wraak toe en
Ik zal vergelden.

21 En hij die verbolgenheid en
strijd tegen het werk des Heren
blaast, en tegen het verbonds-
volk des Heren, dat het huis
Israëls is, en zegt: Wij zullen
het werk des Heren vernietigen,
en de Heer zal zijn verbond,
dat Hij met het huis Israëls heeft
gesloten, niet gedenken — die
loopt gevaar te worden omge-
hakt en in het vuur te worden
geworpen;

22 want de aeeuwige doelein-
den des Heren zullen voort-
gaan totdat al zijn beloften zijn
vervuld.

23 Onderzoekt de profetieën
van aJesaja. Zie, ik kan ze niet
opschrijven. Ja, zie, ik zeg u dat
die heiligen die mij zijn voor-
gegaan, die dit land in bezit

13a 3 Ne. 5:20.
14a Mro. 10:1–2.

b GJS 1:46.
15a LV 4:5.
16a 2 Ne. 3:6–7, 11, 13–14.

b Jes. 29:18; 2 Ne. 27:29.
17a Mrm. 9:31, 33;

Ether 12:23–28.
b 3 Ne. 29:5;

Ether 4:8.

19a bjs, Matt. 7:1–2;
3 Ne. 14:1–2;
Mro. 7:14.

22a LV 3:3.
23a 3 Ne. 20:11; 23:1.
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hebben gehad, zullen broepen,
ja, zelfs vanuit het stof zullen
zij de Heer toeroepen; en zo-
waar de Heer leeft, zal Hij het
verbond gedenken dat Hij met
hen heeft gesloten.
24 En Hij kent hun agebeden,

en weet dat die ten behoeve
van hun broeders waren. En
Hij kent hun geloof, want in
zijn naam konden zij bbergen
verzetten; en in zijn naam kon-
den zij de aarde doen beven; en
door de kracht van zijn woord
lieten zij cgevangenissen ter
aarde storten; ja, zelfs de bran-
dende vuuroven kon hen niet
deren, noch wilde dieren, noch
giftige slangen, wegens de
kracht van zijn woord.

25 En zie, hun agebeden waren
ook ten behoeve van hem die de
Heer zou toestaan deze dingen
tevoorschijn te brengen.

26 En niemand hoeft te zeggen
dat ze niet zullen komen, want
dat zullen ze zeker wel, want
de Heer heeft het gesproken;
want ze zullen door de hand
des Heren auit de aarde tevoor-
schijn komen, en niemand kan
het tegenhouden; en het zal ko-
men ten dage dat er zal worden
gezegd dat bwonderen zijn weg-
gedaan; en het zal komen alsof
er iemand cuit de doden spreekt.

27 En het zal komen ten dage
dat het abloed der heiligen tot
de Heer roept wegens bgeheime
verenigingen en werken van
duisternis.

28 Ja, het zal komen ten dage
dat de macht Gods wordt ver-
loochend, en akerken worden
ontwijd en in de hoogmoed
van hun hart verheven wor-
den; ja, in een tijd dat leiders
van kerken en leraren zich in
de hoogmoed van hun hart
verheffen, ja, tot afgunst van
hen die tot hun kerk behoren.

29 Ja , het za l komen ten
dage dat aer wordt gehoord
van branden en orkanen en
bdampen van rook in vreemde
landen;

30 en er zal ook worden ge-
hoord van aoorlogen, geruchten
van oorlogen en aardbevingen
op verschillende plaatsen.

31 Ja, het zal komen ten dage
dat er grote verontreinigingen
op het oppervlak der aarde
zijn; er zullen moord en roof en
leugen en bedrog en hoererij en
allerlei gruwelen zijn; wanneer
er velen zijn die zeggen: doe dit,
of doe dat, en het adoet er niet
toe, want de Heer zal zulken
ten laatsten dage bondersteu-
nen. Maar wee hun, want zij
bevinden zich in de cgal van

23b Jes. 29:4;
2 Ne. 3:19–20; 26:16.

24a Enos 1:12–18;
Mrm. 9:36; LV 10:46.

b Jakob 4:6; Hel. 10:9.
c Alma 14:27–29.

25a Mrm. 5:21.
26a Jes. 29:4; 2 Ne. 33:13.

b Mrm. 9:15–26;
Mro. 7:27–29, 33–37.

c 2 Ne. 26:15–16;
Mrm. 9:30;
Mro. 10:27.

27a Ether 8:22–24;
LV 87:6–7.

b gs Geheime
verenigingen.

28a 2 Tim. 3:1–7;
1 Ne. 14:9–10;
2 Ne. 28:3–32;

LV 33:4.
29a Joël 2:28–32;

2 Ne. 27:2–3.
b 1 Ne. 19:11;

LV 45:39–42.
30a Matt. 24:6;

1 Ne. 14:15–17.
31a 2 Ne. 28:21–22.

b 2 Ne. 28:8.
c Alma 41:11.
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bitterheid en in de boeien der
ongerechtigheid.
32 Ja, het zal komen ten dage

dat er kerken worden gesticht
die zeggen: Komt tot mij, en
voor uw geld zullen uw zonden
u worden vergeven.

33 O gij goddeloos en verkeerd
en halsstarrig volk, waarom
hebt gij kerken voor uzelf ge-
sticht om agewin te verkrijgen?
Waarom hebt gij het heilige
woord Gods bveranderd, zodat
gij cverdoemenis over uw ziel
brengt? Zie, vertrouwt op de
openbaringen Gods; want zie,
te dien dage komt de tijd dat al
die dingen moeten worden
vervuld.
34 Zie, de Heer heeft mij grote

en wonderbare dingen getoond
aangaande hetgeen binnenkort
moet komen, ten dage dat die
dingen onder u tevoorschijn
komen.

35 Zie, ik spreek tot u alsof gij
aanwezig zijt, en toch zijt gij het
niet. Maar zie, Jezus Christus
heeft u aan mij getoond en ik
ken uw werken.

36 En ik weet dat gij awandelt
in de hoogmoed van uw hart; en
er is niemand, slechts enkelen
uitgezonderd, die zich niet in
de hoogmoed van zijn hart
bverheft, zodat hij czeer fraaie
kleding draagt en zich over-
geeft aan afgunst en strijd en
kwaadwilligheid en vervolgin-
gen en allerlei ongerechtighe-

den; en uw kerken, ja, alle, zijn
verontreinigd wegens de hoog-
moed van uw hart.

37 Want zie, gij hebt ageld en
uw goed en uw fraaie kleding
en de versiering van uw kerken
meer lief dan gij de armen en
de behoeftigen, de zieken en de
bezochten liefhebt.

38 O gij verontreinigden, gij
huichelaars, gij leraren, die uzelf
verkoopt voor hetgeen verderft,
waarom hebt gij de heilige kerk
van God verontreinigd? Waar-
om aschaamt gij u om de naam
van Christus op u te nemen?
Waarom acht gij de waarde van
eindeloos geluk niet groter dan
die bellende die nooit sterft?
Wegens de clof der wereld?

39 Waarom tooit gij u met het-
geen geen leven heeft, en laat
gij de hongerigen en de behoef-
tigen en de naakten en de
zieken en de ellendigen aan u
voorbijgaan en merkt gij hen
niet op?

40 Ja, waarom bouwt gij om
gewin uw ageheime gruwelen op
en laat gij de weduwen treuren
voor het aangezicht des Heren,
en ook de wezen treuren voor
het aangezicht des Heren, en
laat gij ook het bloed van hun
vaders en van hun mannen van
de grond tot de Heer roepen
om wraak op uw hoofd?

41 Zie, het zwaard der wrake
hangt boven u; en weldra komt
de tijd dat Hij het bloed der

33a gs Priesterlisten.
b 1 Ne. 13:26–29.
c gs Verdoemenis.

36a gs Wandelen,
wandelen met God.

b Jakob 2:13.
c Alma 5:53.

37a 2 Ne. 28:9–16.
38a Rom. 1:16; 2 Tim. 1:8;

1 Ne. 8:25–28;

Alma 46:21.
b Mos. 3:25.
c 1 Ne. 13:9.

40a gs Geheime
verenigingen.
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heiligen op u awreekt, want Hij
zal hun geroep niet langer
verdragen.

HOOFDSTUK 9

Moroni roept hen die niet in
Christus geloven op om zich te be-
keren — Hij verkondigt een God
van wonderen die openbaringen
geeft en gaven en tekenen uitstort
op de getrouwen — Wonderen
houden op wegens ongeloof — Te-
kenen volgen hen die geloven —
De mensen worden aangespoord om
wijs te zijn en de geboden te onder-
houden. Ongeveer 401–421 n.C.

En nu spreek ik ook over hen
die niet in Christus geloven.

2 Zie, zult gij geloven op de
dag van uw bezoeking — zie,
wanneer de Heer komt, ja,
op die agrote dag waarop de
baarde als een boekrol zal wor-
den opgerold en de elementen
door de gloeiende hitte zullen
csmelten, ja, op die grote dag
dat gij voor het Lam Gods
wordt geleid — zult gij dan
zeggen dat er geen God is?
3 Zult gij dan nog langer de

Christus verloochenen, of zult
gij dan het Lam Gods kunnen
aanschouwen? Denkt gij in het
besef van uw schuld bij Hem te
zullen wonen? Denkt gij geluk-
kig te kunnen zijn wanneer gij
bij dat heilige Wezen woont als

uw ziel wordt gekweld door
het besef dat gij zijn wetten
steeds geschonden hebt?

4 Zie, ik zeg u dat het voor u
ellendiger zou zijn om bij een
heilige en rechtvaardige God te
wonen in het besef van uw
vuilheid voor zijn aangezicht,
dan te wonen bij de averdoem-
de zielen in de bhel.

5 Want zie, wanneer gij ertoe
wordt gebracht uw anaaktheid
voor het aangezicht van God te
zien, en ook de heerlijkheid
van God, en de heiligheid van
Jezus Christus, zal dat een
vlam van onuitblusbaar vuur
in u ontsteken.

6 O gij aongelovigen, bwendt u
daarom tot de Heer; roept de
Vader krachtig aan in de naam
van Jezus om op die grote en
laatste dag misschien vlekke-
loos, crein, mooi en wit te
worden bevonden, daar gij zijt
gereinigd door het bloed van
het dLam.

7 En voorts spreek ik tot u
die de openbaringen van God
averloochent en zegt dat zij zijn
weggedaan, dat er geen open-
baringen zijn, noch profetieën,
noch gaven, noch genezingen,
n o c h s p r e k e n i n t a l e n e n
buitleggen van talen;

8 zie, ik zeg u, hij die deze
dingen verloochent, kent het
aevangelie van Christus niet;
ja, hij heeft de Schriften niet

41a 1 Ne. 22:14.
9 2a Mal. 4:5;

3 Ne. 28:31.
b Mrm. 5:23;

LV 63:20–21.
gs Wereld—Einde
van de wereld.

c Amos 9:13;
3 Ne. 26:3.

4a gs Verdoemenis.
b gs Hel.

5a 2 Ne. 9:14.
6a gs Ongeloof.

b Ez. 18:23, 32;

LV 98:47.
c gs Zuiver, zuiverheid.
d gs Lam Gods.

7a 3 Ne. 29:6–7.
b 1 Kor. 12:7–10;

Art. 1:7.
8a gs Evangelie.
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gelezen; en indien wel, dan
bbegrijpt hij ze niet.

9 Want lezen wij niet dat God
adezelfde is gisteren, heden en
voor eeuwig, en dat er in Hem
geen verandering is of zweem
van ommekeer?
10 En nu, indien gij u een god

hebt voorgesteld die verandert
en in wie er een zweem van
ommekeer is, dan hebt gij u een
god voorgesteld die geen god
van wonderen is.

11 Doch zie, ik zal u een god
van wonderen tonen, ja, de
God van Abraham, en de God
van Isaak, en de God van
Jakob; en het is diezelfde aGod
die de hemelen en de aarde
heeft geschapen en alle dingen
die daarin zijn.

12 Zie, Hij heeft Adam gescha-
pen, en door aAdam is de bval
van de mens gekomen. En
wegens de val van de mens is
Jezus Christus gekomen, ja, de
Vader en de Zoon; en wegens
Jezus Christus is de cverlossing
van de mens gekomen.

13 En wegens de verlossing
van de mens, die door Jezus
Christus is gekomen, worden
zij teruggebracht in de tegen-
woordigheid des Heren; ja,
hierdoor worden alle mensen
verlost, omdat de dood van
Christus de aopstanding te-
weegbrengt, die een verlossing

teweegbrengt uit een eindeloze
bslaap, uit welke slaap alle
mensen door de macht Gods
gewekt zullen worden wanneer
de bazuin klinkt; en zij zullen
tevoorschijn komen, zowel klein
als groot, en allen zullen voor
zijn gerecht staan, verlost en
bevrijd van die eeuwige cband
des doods, welke dood een
stoffelijke dood is.

14 En dan komt het aoordeel
van de Heilige over hen; en dan
komt de tijd dat hij die bvuil is,
nog steeds vuil zal zijn; en hij
die rechtvaardig is, nog steeds
rechtvaardig zal zijn; hij die ge-
lukkig is, nog steeds gelukkig
zal zijn; en hij die ongelukkig is,
nog steeds ongelukkig zal zijn.

15 En nu, o gij allen die u een
god hebt voorgesteld die ageen
wonderen kan doen, ik wil u
vragen, zi jn al die dingen
waarover ik heb gesproken
voorbij? Is het einde reeds
gekomen? Zie, ik zeg u, neen;
en God is niet opgehouden een
God van wonderen te zijn.

16 Zie, zijn de dingen die God
heeft verricht niet wonderbaar
in onze ogen? Ja, en wie kan
de wonderbare awerken Gods
doorgronden?

17 Wie zal zeggen dat het geen
wonder is dat de hemel en de
aarde door zijn awoord zijn
ontstaan; en dat de mens door

8b Matt. 22:29.
9a Hebr. 13:8;

1 Ne. 10:18–19;
Alma 7:20; Mro. 8:18;
LV 20:12.

11a Gen. 1:1; Mos. 4:2;
LV 76:20–24.
gs Jezus Christus.

12a Mos. 3:26.
b gs Val van Adam

en Eva.
c gs Verlossen,

verlossing, verlost.
13a Hel. 14:15–18.

b LV 43:18.
c LV 138:16.

14a gs Oordeel, laatste.
b Alma 7:21;

LV 88:35.
15a Mro. 7:35–37; LV 35:8.

gs Wonder.
16a Ps. 40:5; LV 76:114;

Moz. 1:3–5.
17a Jakob 4:9.
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de kracht van zijn woord is bge-
schapen uit het cstof der aarde;
en dat er door de kracht van zijn
woord wonderen zijn verricht?

18 En wie zal zeggen dat Jezus
Christus niet vele machtige
awonderen heeft gedaan? En er
zijn vele machtige wonderen
verricht door de hand van de
apostelen.
19 En indien er toen awonde-

ren werden verricht, waarom is
God dan opgehouden een God
van wonderen te zijn en is Hij
toch een onveranderlijk Wezen?
En zie, ik zeg u, Hij verandert
niet, anders zou Hij ophouden
God te zijn; en Hij houdt niet
op God te zijn en is een God
van wonderen.
20 En de reden dat Hij ophoudt

awonderen te doen onder de
mensenkinderen, is omdat zij
verkommeren in ongeloof en
afwijken van de rechte weg en
de God op wie zij behoren te
bvertrouwen, niet kennen.

21 Zie, Ik zeg u dat wie gelooft
in Christus, in geen enkel
opzicht twijfelende, awat hij de
Vader ook zal vragen in de
naam van Christus, het zal hem
gegeven worden; en die belofte
is aan allen, zelfs tot aan de
einden der aarde.

22 Want zie, aldus heeft Jezus
Christus, de Zoon Gods, ten
aanhoren van de menigte ge-

zegd tot zijn discipelen die
zouden blijven, ja, en ook tot al
zijn discipelen: aGaat heen in
de gehele wereld en predikt het
evangelie tot alle schepselen;

23 en hij die gelooft en zich
laat dopen, zal behouden wor-
den, maar hij die niet gelooft,
zal worden averdoemd;

24 en deze atekenen zullen hen
die geloven, volgen: in mijn
naam zullen zij bduivels uitwer-
pen; zij zullen in nieuwe talen
spreken; zij zullen slangen op-
nemen; en wanneer zij iets
dodelijks drinken, zal het hun
niet deren; zij zullen de zieken
de chanden opleggen en zij
zullen genezen;

2 5 e n w i e i n m i j n n a a m
gelooft, in geen enkel opzicht
twijfelende, aan hem zal Ik al
mijn woorden abevestigen, ja,
tot aan de einden der aarde.

26 En nu, zie, wie kan de wer-
ken des Heren weerstaan? aWie
kan zijn woorden verloochenen?
Wie wil opstaan tegen de
almacht des Heren? Wie wil de
werken des Heren verachten?
Wie wil de kinderen van Chris-
tus verachten? Zie, gij allen die
bverachters zijt van de werken
des Heren, want gij zult u ver-
wonderen en verloren gaan.

27 O, veracht dus niet en ver-
wondert u niet, maar luistert
naar de woorden des Heren en

17b gs Scheppen,
schepping.

c Gen. 2:7; Mos. 2:25.
18a Joh. 6:14.
19a LV 63:7–10.
20a Richt. 6:11–13;

Ether 12:12–18;
Mro. 7:35–37.

b gs Vertrouwen.
21a Matt. 21:22;

3 Ne. 18:20.
22a Marc. 16:15–16.

gs Zendingswerk.
23a gs Verdoemenis.
24a Marc. 16:17–18.

gs Teken.

b Hand. 16:16–18.
c gs Zalving van

zieken.
25a gs Getuigenis;

Openbaring.
26a 3 Ne. 29:4–7.

b Spr. 13:13.
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vraagt de Vader in de naam
van Jezus om alle dingen die gij
nodig hebt. Twijfelt niet, doch
weest gelovig en begint zoals
in vroegere tijden en akomt tot
de Heer met geheel uw bhart en
cbewerkt uw eigen behoudenis
met vrees en beven voor zijn
aangezicht.
28 Weest awijs in de dagen van

uw proeftijd; ontdoet u van alle
onreinheid; vraagt niet om iets
om het in uw bhartstochten door
te brengen, doch vraagt met on-
wrikbare vastberadenheid dat
gij voor geen enkele verzoeking
zult zwichten, maar de ware en
clevende God zult dienen.
29 Ziet toe dat gij niet aon-

waardig zijt u te laten dopen;
ziet toe dat gij niet bonwaardig
zijt het avondmaal van Chris-
tus te gebruiken; doch ziet toe
dat gij alle dingen in cwaardig-
heid doet en ze doet in de naam
van Jezus Christus, de Zoon
van de levende God; en indien
gij dat doet en tot het einde
volhardt, zult gij geenszins
worden uitgeworpen.
30 Zie, ik spreek tot u alsof ik

auit de doden spreek; want ik
weet dat gij mijn woorden zult
hebben.
31 Veroordeelt mij niet wegens

mijn aonvolmaaktheid, noch
mijn vader wegens zijn onvol-

maaktheid, noch hen die vóór
hem hebben geschreven; maar
dankt liever God dat Hij u onze
onvolmaaktheden heeft ont-
huld, opdat gij zult leren wijzer
te zijn dan wij geweest zijn.

32 En nu, zie, wij hebben deze
kroniek volgens onze kennis
geschreven met de lettertekens
die onder ons de aHervormd-
Egyptische worden genoemd,
die wij hebben doorgegeven
en veranderd volgens onze
spreekwijze.

33 En indien onze platen groot
genoeg waren geweest, hadden
wij in het Hebreeuws geschre-
ven; maar ook het Hebreeuws
is door ons veranderd; en indien
wij in het Hebreeuws hadden
kunnen schrijven, zie, dan hadt
gij in onze kroniek geen onvol-
maaktheid gehad.

34 Maar de Heer weet de din-
gen die wij hebben geschreven,
en ook dat geen ander volk onze
taal kent; en omdat geen ander
volk onze taal kent, heeft Hij
amiddelen bereid voor de ver-
taling ervan.

35 En deze dingen worden
geschreven opdat wij onze kle-
deren kunnen reinigen van het
bloed van onze broeders, die in
aongeloof zijn verkommerd.
36 En zie, wat wij aangaande

onze broeders hebben averlangd,

27a Mro. 10:30–32.
b Jozua 22:5;

LV 64:22, 34.
gs Hart.

c Fil. 2:12.
28a Jakob 6:12.

b gs Wellust.
c Alma 5:13.

29a gs Doop, dopen—

Vereisten voor
de doop.

b 1 Kor. 11:27–30;
3 Ne. 18:28–32.

c gs Waardig,
waardigheid.

30a Mrm. 8:26;
Mro. 10:27.

31a Mrm. 8:17;

Ether 12:22–28, 35.
32a 1 Ne. 1:2;

Mos. 1:4.
34a Mos. 8:13–18;

Ether 3:23, 28;
LV 17:1.

35a 2 Ne. 26:15.
36a Mrm. 8:24–26;

LV 10:46–49.
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ja, hun herstel tot de kennis van
Christus, is volgens de gebeden
van alle heiligen die in het land
hebben gewoond.
37 En moge de Heer Jezus

Christus geven dat hun gebeden
volgens hun geloof worden

verhoord; en moge God de
Vader het verbond gedenken
dat Hij met het huis Israëls
heeft gesloten; en moge Hij hen
eeuwig zegenen door het ge-
loof in de naam van Jezus
Christus. Amen.

Het boek Ether

De kroniek van de Jaredieten, ontleend aan de vierentwintig platen
die gevonden zijn door het volk van Limhi in de dagen van koning

Mosiah.

HOOFDSTUK 1

Moroni vat de geschriften van
Ether samen — Ethers afstamming
wordt vermeld — De taal van de
Jaredieten wordt bij de toren van
Babel niet verward — De Heer
belooft hen naar een verkieslijk
land te voeren en hen tot een groot
volk te maken.

EN nu ga ik, aMoroni, ertoe
over een verslag te geven

van die oude inwoners die door
de bhand des Heren werden
vernietigd op het oppervlak
van dit noordelijke land.

2 En ik ontleen mijn verslag
aan de avierentwintig platen die
gevonden waren door het volk
van Limhi, dat het boek Ether
wordt genoemd.
3 En daar ik veronderstel dat

het eerste gedeelte van die kro-
niek — dat handelt over de

schepping van de wereld, en
ook van Adam, en een verslag
bevat vanaf die tijd tot aan de
grote atoren, en alle dingen die
tot aan die tijd onder de men-
senkinderen hebben plaatsge-
vonden — zich onder de Joden
bevindt —

4 daarom schrijf ik niet die
dingen op die gebeurd zijn van-
af de dagen van aAdam tot aan
die tijd; evenwel staan ze op de
platen; en wie ze vindt, zal de
macht hebben om het volledige
verslag te verkrijgen.

5 Doch zie, ik geef niet het vol-
ledige verslag, maar ik geef een
gedeelte van het verslag, vanaf
de toren totdat zij vernietigd
werden.

6 En ik geef het verslag op
deze wijze. Hij die deze kroniek
heeft geschreven, was aEther,
en hij was een afstammeling
van Coriantor.

[ether]
1 1a gs Moroni, zoon van

Mormon.
b Mrm. 5:23; LV 87:6–7.

2a Alma 37:21;
Ether 15:33.

3a Omni 1:22;
Mos. 28:17; Hel. 6:28.

4a i.e. dezelfde periode
bestrijkend als
Genesis 1–10.

6a Ether 12:2; 15:34.
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7 Coriantor was de zoon van
Moron.

8 En Moron was de zoon van
Ethem.
9 En Ethem was de zoon van

Ahah.
10 En Ahah was de zoon van

Seth.
11 En Seth was de zoon van

Shiblon.
12 En Shiblon was de zoon

van Com.
13 En Com was de zoon van

Coriantum.
14 En Coriantum was de zoon

van Amnigaddah.
15 En Amnigaddah was de

zoon van Aäron.
16 En Aäron was een afstam-

meling van Heth, die de zoon
was van Hearthom.

17 En Hearthom was de zoon
van Lib.

18 En Lib was de zoon van
Kish.

19 En Kish was de zoon van
Corom.

20 En Corom was de zoon van
Levi.

21 En Levi was de zoon van
Kim.

22 En Kim was de zoon van
Morianton.

23 En Morianton was een
afstammeling van Riplakish.

24 En Riplakish was de zoon
van Shez.

25 En Shez was de zoon van
Heth.

26 En Heth was de zoon van
Com.

27 En Com was de zoon van
Coriantumr.

28 En Coriantumr was de
zoon van Emer.

29 En Emer was de zoon van
Omer.

30 En Omer was de zoon van
Shule.

31 En Shule was de zoon van
Kib.

32 En Kib was de zoon van
Orihah, die de zoon was van
Jared;

33 welke aJared, met zijn broe-
der en hun gezinnen, met enkele
anderen en hun gezinnen, van
de grote toren kwam ten tijde
dat de Heer de taal van het volk
bverwarde en in zijn verbolgen-
heid zwoer dat zij over het
gehele coppervlak der aarde
zouden worden verstrooid; en
volgens het woord des Heren
werd het volk verstrooid.

34 En omdat de abroeder van
Jared een groot en machtig man
was, en een man die door de
Heer hoogst begunstigd was,
zeide zijn broeder Jared tot hem:
Roep de Heer aan, opdat Hij ons
niet zal verwarren en wij elkaars
woorden niet zullen verstaan.

35 En het geschiedde dat de
broeder van Jared de Heer aan-
riep, en de Heer had medelijden
met Jared; daarom verwarde
Hij de taal van Jared niet; en
Jared en zijn broeder werden
niet verward.

36 Toen zeide Jared tot zijn
broeder: Roep de Heer opnieuw
aan, en misschien zal Hij zijn
toorn afwenden van hen die
onze vrienden zijn, zodat Hij
hun taal niet zal verwarren.

33a gs Jared.
b Gen. 11:6–9.

c Mos. 28:17.
34a gs Jared, broeder van.
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37 En het geschiedde dat de
broeder van Jared de Heer
aanriep, en de Heer had ook
medelijden met hun vrienden
en met hun gezinnen, zodat zij
niet werden verward.

38 En het geschiedde dat Jared
wederom tot zijn broeder sprak,
zeggende: Ga navraag doen bij
de Heer of Hij ons uit het land
zal verdrijven, en indien Hij
ons uit het land zal verdrijven,
vraag Hem dan waarheen wij
zullen gaan. En wie weet of de
Heer ons dan niet in een land
zal brengen dat averkieslijk is
boven het gehele aardrijk? En
indien dat zo is, laten wij de
Heer dan getrouw zijn, zodat
wij het als ons erfdeel kunnen
ontvangen.

39 En het geschiedde dat de
broeder van Jared de Heer aan-
riep volgens hetgeen door de
mond van Jared was gesproken.

40 En het geschiedde dat de
Heer de broeder van Jared
hoorde en medelijden met hem
had en tot hem zeide:

41 Welaan nu, breng uw
kudden van iedere soort bijeen,
zowel mannetjes als wijfjes, en
ook het zaad der aarde van
iedere soort; en uw agezinnen;
en ook Jared, uw broeder, en
zijn gezin; en ook uw bvrienden
en hun gezinnen, en de vrien-
den van Jared en hun gezinnen.

42 En wanneer gij dat hebt
gedaan, zult gij aaan het hoofd
van hen afdalen naar het dal
dat in het noorden ligt. En daar

zal Ik u ontmoeten, en Ik zal
voor u buitgaan naar een land
dat cverkieslijk is boven alle
landen der aarde.

43 En daar zal Ik u en uw
nageslacht zegenen, en uit uw
nageslacht en uit het nageslacht
van uw broeder, en uit hen die
met u zullen meegaan, zal Ik
voor Mij een grote natie doen
opstaan. En er zal op het gehele
oppervlak der aarde niet een
groter zijn dan de natie die Ik
voor Mij zal doen opstaan uit
uw nageslacht. En aldus zal
Ik met u handelen, omdat gij
Mij deze lange tijd hebt aange-
roepen.

HOOFDSTUK 2

De Jaredieten bereiden zich voor
op hun reis naar een beloofd land
— Het is een verkieslijk land waar
de mensen Christus moeten dienen
of worden weggevaagd — De Heer
spreekt drie uur lang tot de broe-
der van Jared — De Jaredieten
bouwen boten — De Heer vraagt
de broeder van Jared een voorstel
te doen aangaande de verlichting
van de schepen.

En het geschiedde dat Jared en
zijn broeder en hun gezinnen,
en ook de vrienden van Jared
en zijn broeder en hun gezin-
nen, afdaalden naar het dal dat
in het noorden lag — en de
naam van het dal was aNimrod,
genoemd naar de grote jager —
met hun kudden die zij hadden

38a gs Beloofd land.
41a Ether 6:20.

b Ether 6:16.

42a 1 Ne. 2:1–2;
Abr. 2:3.

b LV 84:88.

c 1 Ne. 13:30.
2 1a Gen. 10:8.
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bijeengebracht, mannetjes en
wijfjes, van iedere soort.
2 En zij spanden ook valstrik-

ken en vingen vogels van de
lucht; en zij vervaardigden
ook een vat waarin zij de vissen
van de wateren met zich mee-
voerden.

3 En zij voerden ook deseret
met zich mee, hetgeen vertaald
honingbij is; en aldus voerden
zij bijenzwermen met zich mee,
en van al ler lei dat op het
oppervlak van het land was,
zaden van iedere soort.

4 En het geschiedde, toen zij
in het dal Nimrod waren afge-
daald, dat de Heer neerdaalde
en met de broeder van Jared
sprak; en Hij bevond Zich in
een awolk en de broeder van
Jared zag Hem niet.

5 En het geschiedde dat de
Heer hun gebood de wildernis
in te trekken, ja, in dat deel
waar nog nooit een mens was
geweest. En het geschiedde dat
de Heer voor hen uit ging en
met hen sprak terwijl Hij in een
awolk stond, en hun aanwijzin-
gen gaf waarheen zij moesten
reizen.
6 En het geschiedde dat zij in

de wildernis reisden en boten
bouwden waarin zij vele wate-
ren overstaken, en zij werden
voortdurend door de hand des
Heren geleid.

7 E n d e H e e r w i l d e n i e t
toestaan dat zij aan de overzij-
de van de zee in de wildernis

bleven, maar Hij wilde dat zij
naar het aland van belofte kwa-
men, dat verkieslijk was boven
alle andere landen en dat de
Here God had bewaard voor
een rechtvaardig volk.

8 En Hij had de broeder van
Jared in zijn verbolgenheid
gezworen dat allen die dit land
van belofte zouden bezitten,
vanaf die tijd en voor altijd,
Hem, de ware en enige God,
moesten adienen; anders zouden
zij worden bweggevaagd wan-
n e e r d e v o l h e i d v a n z i j n
verbolgenheid over hen kwam.

9 En nu, wij kunnen zien wat
de besluiten van God aangaan-
de dit land zijn, namelijk dat
het een land van belofte is; en
dat welke natie ook het zal
bezitten, God moet dienen; an-
ders zullen zij worden wegge-
vaagd wanneer de volheid van
zijn verbolgenheid over hen
komt. En de volheid van zijn
verbolgenheid komt over hen
wanneer zij in ongerechtigheid
rijp geworden zijn.

10 Want zie, dit is een land
dat boven alle andere landen
verkieslijk is; daarom moet hij
die het bezit , God dienen;
anders zal hij worden wegge-
vaagd; want het is het eeuwige
besluit van God. En pas in
de tijd van de avolheid van
ongerechtigheid onder de kin-
deren van het land worden zij
bweggevaagd.

11 En dit komt tot u, o gij

4a Num. 11:25;
LV 34:7–9;
GJS 1:68.

5a Ex. 13:21–22.

7a 1 Ne. 4:14.
gs Beloofd land.

8a Ether 13:2.
b Jarom 1:3, 10;

Alma 37:28;
Ether 9:20.

10a 2 Ne. 28:16.
b 1 Ne. 17:37–38.
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aandere volken, opdat gij de
besluiten Gods zult kennen —
opdat gij u zult bekeren en niet
in uw ongerechtigheden zult
voortgaan totdat de volheid
wordt bereikt, opdat gij de
volheid van de verbolgenheid
Gods niet over u neerhaalt,
zoals de bewoners van het land
tot dusver hebben gedaan.
12 Zie, dit is een verkieslijk

land, en welke natie ook het
zal bezitten, zal avrij zijn van
knechtschap en van gevangen-
schap en van alle andere natiën
onder de hemel, indien zij
slechts de God van het land wil
bdienen, die Jezus Christus is,
die geopenbaard is door de
dingen die wij hebben opge-
schreven.
13 En nu ga ik verder met mijn

kroniek; want zie, het geschied-
de dat de Heer Jared en zijn
broeders naar die grote zee
bracht die de landen scheidt.
En toen zij bij de zee kwamen,
sloegen zij hun tenten op; en zij
noemden de naam van de plaats
Moriancumer; en zij woonden
in tenten, en vier jaar lang
woonden zij in tenten aan de
oever van de zee.

14 En het geschiedde aan het
eind van vier jaar dat de Heer
wederom tot de broeder van
Jared kwam en in een wolk
stond en met hem sprak. En de
Heer sprak drie uur lang met
de broeder van Jared en akastijd-
de hem omdat hij er niet aan

had gedacht de naam des Heren
baan te roepen.

15 En de broeder van Jared
bekeerde zich van het kwaad
dat hij had bedreven en riep de
naam des Heren aan voor zijn
broeders, die bij hem waren.
En de Heer zeide tot hem: Ik zal
u en uw broeders uw zonden
vergeven; maar gij zult niet
meer zondigen, want gij zult
bedenken dat mijn aGeest niet
blijft binwerken op de mens; in-
dien gij dan zondigt totdat gij
geheel rijp zijt, zult gij van de
tegenwoordigheid des Heren
worden afgesneden. En dit zijn
mijn gedachten over het land
dat Ik u als uw erfdeel zal
geven; want het zal een land
zijn dat boven alle andere
landen cverkieslijk is.

16 En de Heer zeide: Ga aan
het werk en bouw het soort
boten dat gij tot dusver hebt
gebouwd. En het geschiedde
dat de broeder van Jared aan
het werk ging, en eveneens zijn
broeders, en zij bouwden boten
zoals zij ze hadden gebouwd,
volgens de aaanwijzingen des
Heren. En ze waren klein, en ze
waren licht op het water, ja, zo
licht als een vogel op het water.

17 En ze waren zo gebouwd
dat ze buitengewoon adicht
waren, ja, zodat ze water kon-
den bevatten zoals een schotel;
en de bodem ervan was zo dicht
als een schotel; en de zijkanten
ervan waren zo dicht als een

11a 2 Ne. 28:32.
12a gs Vrij, vrijheid.

b Jes. 60:12.
14a gs Kastijden,

kastijding.
b gs Gebed.

15a Ether 15:19.
b Gen. 6:3; 2 Ne. 26:11;

Mrm. 5:16.
c Ether 9:20.

16a 1 Ne. 17:50–51.
17a Ether 6:7.
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schotel; en de uiteinden liepen
uit in een punt; en de boven-
kant ervan was zo dicht als een
schotel; en de lengte ervan was
de lengte van een boom; en de
deur ervan, wanneer die geslo-
ten was, was zo dicht als een
schotel.
18 En het geschiedde dat de

broeder van Jared de Heer
aanriep, zeggende: O Heer, ik
heb het werk volbracht dat Gij
mij geboden hebt, en ik heb de
boten gemaakt zoals Gij mij
hebt gewezen.

19 En zie, o Heer, er is geen
licht in; waarheen zullen wij
sturen? En wij zullen ook om-
komen, want wij kunnen er
niet in ademen, behalve de
lucht die erin is; daarom zullen
wij omkomen.

20 En de Heer zeide tot de
broeder van Jared: Zie, gij moet
een gat in de bovenkant maken,
en ook in de onderkant; en
wanneer gij lucht nodig hebt,
haalt gij de stop uit het gat en
gij ontvangt lucht. En als het
water over u heen naar binnen
komt, zie, dan sluit gij het gat
om niet in de watervloed om te
komen.

21 En het geschiedde dat de
broeder van Jared dat deed,
zoals de Heer had geboden.

22 En hij riep de Heer weder-
om aan, zeggende: O Heer,
zie, ik heb gedaan zoals Gij
mij hebt geboden; en ik heb
de vaartuigen voor mijn volk
bereid, en zie, er is geen licht
in. Zie, o Heer, wilt Gij ons dit

grote water in duisternis laten
oversteken?

23 En de Heer zeide tot de
broeder van Jared: Wat wilt gij
dat Ik doe, zodat gij licht in uw
vaartuigen zult hebben? Want
zie, gij kunt geen vensters heb-
ben, want die zouden in stuk-
ken worden geslagen; evenmin
zult gij vuur meenemen, want
gij zult niet bij het licht van
vuur gaan.

24 Want zie, gij zult zijn als
een walvis midden in de zee;
want golven als bergen zo hoog
zullen zich over u heen storten.
Niettemin zal Ik u uit de diepten
der zee wederom omhoogbren-
gen; want de awinden zijn uit
mijn mond uitgegaan, en ook
de bregens en de watervloeden
heb Ik uitgezonden.

25 En zie, Ik bereid u op deze
dingen voor; want gij kunt
dit grote diep niet oversteken,
tenzij Ik u voorbereid op de
golven der zee en de winden
die zijn uitgegaan en de water-
vloeden die zullen komen.
Daarom, wat wilt gij dat Ik voor
u bereid, zodat gij licht zult
hebben wanneer gij verzwol-
gen zijt in de diepten der zee?

HOOFDSTUK 3

De broeder van Jared ziet de vinger
des Heren wanneer Hij zestien
stenen aanraakt — Christus
toont zijn geestelijke lichaam aan
de broeder van Jared — Zij die
volmaakte kennis hebben, kunnen

24a Ether 6:5. b Ps. 148:8.
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niet buiten de sluier gehouden
worden — Er worden uitleggers
verschaft om de kroniek der Jare-
dieten aan het licht te brengen.

En het geschiedde dat de broe-
der van Jared — het aantal
vaartuigen nu dat bereid was,
was acht — naar de berg ging
die zij de berg Shelem noem-
den wegens zijn buitengewone
hoogte, en uit een rots zestien
kleine stenen smolt; en zij waren
wit en helder, ja, zoals door-
schijnend glas; en hij droeg ze
in zijn handen naar de top van
de berg en riep de Heer weder-
om aan, zeggende:
2 O Heer, Gij hebt gezegd dat

wij door de watervloeden om-
geven moeten worden. Zie nu,
o Heer, en wees niet vertoornd
op uw dienstknecht wegens zijn
zwakheid voor uw aangezicht;
want wij weten dat Gij heilig
zijt en in de hemelen woont, en
dat wij onwaardig zijn voor uw
aangezicht; wegens de aval zijn
wij voortdurend kwaad van
baard geworden; niettemin, o
Heer, hebt Gij ons een gebod
gegeven om U aan te roepen,
opdat wij van U zullen ontvan-
gen, volgens onze verlangens.

3 Zie, o Heer, Gij hebt ons
geslagen wegens onze onge-
rechtigheid, en hebt ons voort-
gedreven, en al die jaren zijn
wij in de wildernis geweest;
niettemin zijt Gij abarmhartig
jegens ons geweest. O Heer, zie
met deernis op mij neer en

wend uw toorn af van dit, uw
volk, en sta niet toe dat zij in
duisternis over dit woedende
diep gaan; maar aanschouw
deze dingen die ik uit de rots
heb gesmolten.

4 En ik weet, o Heer, dat Gij
alle amacht bezit en alles kunt
doen wat Gij maar wilt voor het
welzijn van de mens; daarom,
o Heer, raak deze stenen met
uw vinger aan en bereid ze,
zodat ze in het duister zullen
schijnen; en zij zullen voor ons
schijnen in de vaartuigen die
wij hebben bereid, zodat wij
licht zullen hebben terwijl wij
de zee oversteken.

5 Zie, o Heer, Gij kunt dat
doen. Wij weten dat Gij in staat
zijt grote macht te tonen, die
klein alijkt voor het begrip van
de mens.

6 En zie, het geschiedde, toen
de broeder van Jared deze
woorden had gezegd, dat de
aHeer zijn hand uitstrekte en
de stenen één voor één met zijn
vinger aanraakte. En de bsluier
werd van de ogen van de broe-
der van Jared weggenomen, en
hij zag de vinger des Heren; en
die was als de vinger van een
mens, als vlees en bloed; en de
broeder van Jared viel voor de
Heer neer, want hij was door
vrees bevangen.

7 En de Heer zag dat de broe-
der van Jared ter aarde was
gevallen; en de Heer zeide tot
hem: Sta op, waarom zijt gij
neergevallen?

3 2a gs Val van Adam
en Eva.

b Mos. 3:19.

3a Ether 1:34–43.
4a gs Macht.
5a Jes. 55:8–9;

1 Ne. 16:29.
6a gs Jezus Christus.

b Ether 12:19, 21.
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8 En hij zeide tot de Heer: Ik
zag de vinger des Heren en ik
vreesde dat Hij mij zou slaan;
want ik wist niet dat de Heer
vlees en bloed had.

9 En de Heer zeide tot hem:
Wegens uw geloof hebt gij
gezien dat Ik avlees en bloed op
Mij zal nemen; en er is nog
nooit een mens voor Mij geko-
men met zo een buitengewoon
groot geloof als gij hebt; want
als dat niet zo was, hadt gij mijn
vinger niet kunnen zien. Hebt
gij nog meer dan dat gezien?

10 En hij antwoordde: Neen;
Heer, toon U aan mij.

11 En de Heer zeide tot hem:
Gelooft gij de woorden die Ik
spreken zal?

12 En hij antwoordde: Ja, Heer,
ik weet dat Gij de waarheid
spreekt, want Gij zijt een God
van waarheid en akunt niet
liegen.

13 En zie, toen hij die woorden
had gezegd, atoonde de Heer
Zich aan hem en zeide: bOmdat
gij die dingen weet, zijt gij
verlost van de val; daarom zijt
gij teruggebracht in mijn tegen-
woordigheid; daarom ctoon Ik
Mijzelf aan u.
14 Zie, Ik ben het die vanaf de

grondlegging der wereld is be-
reid om mijn volk te averlossen.
Zie, Ik ben Jezus Christus. Ik
ben de bVader en de Zoon. In

Mij zal het gehele mensdom
cleven hebben, en wel voor
eeuwig, ja, zij die in mijn naam
geloven; en zij zullen mijn dzo-
nen en mijn dochters worden.

15 En nooit heb Ik Mijzelf
getoond aan de mens die Ik heb
geschapen, want nooit heeft de
mens in Mij ageloofd zoals gij.
Ziet gij dat gij naar mijn bbeeld
zijt geschapen? Ja, alle mensen
zijn in het begin naar mijn
beeld geschapen.

16 Zie, dit lichaam, dat gij nu
aanschouwt, is het lichaam van
mijn geest; en Ik heb de mens
geschapen naar het lichaam
van mijn ageest; en zoals Ik er
voor u uitzie in de geest, zo zal
Ik aan mijn volk verschijnen in
het vlees.

17 En nu, zoals ik, Moroni,
zei, heb ik geen volledig verslag
kunnen maken van die dingen
die geschreven zijn; daarom is
het mij voldoende te zeggen
dat Jezus Zich in de geest aan
deze man heeft getoond, ja, op
de wijze en in de gelijkenis van
hetzelfde lichaam waarin Hij
Zich aan de Nephieten heeft
agetoond.
18 En Hij diende hem zoals Hij

de Nephieten heeft gediend; en
dit alles opdat die man zou
weten dat Hij God was, dankzij
de vele grote werken die de
Heer hem had getoond.

9a gs Jezus Christus;
Sterfelijk,
sterfelijkheid; Vlees.

12a Hebr. 6:18.
13a LV 67:10–11.

b Enos 1:6–8.
c gs Jezus Christus—

Voorsterfelijk

bestaan van
Christus.

14a gs Verlossen,
verlossing, verlost;
Verlosser.

b Mos. 15:1–4.
c Mos. 16:9.
d gs Zonen en

dochters van God.
15a gs Geloof, geloven.

b Gen. 1:26–27;
Mos. 7:27;
LV 20:17–18.

16a gs Geest.
17a 3 Ne. 11:8–10.
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19 En wegens de kennis van
die man, kon het hem niet wor-
den belet binnen de asluier te
zien; en hij zag de vinger van
Jezus, en toen hij die zag, viel hij
van vrees neer; want hij wist dat
het de vinger des Heren was;
en hij had niet langer geloof,
want nu wist hij, in geen enkel
opzicht twijfelende.

20 Daarom, omdat hij die vol-
maakte kennis van God bezat,
kon het hem aniet worden belet
binnen de sluier te komen;
daarom zag hij Jezus; en Hij
diende hem.

21 En het geschiedde dat de
Heer tot de broeder van Jared
zeide: Zie, gij zult de dingen
die gij hebt gezien en gehoord
niet in de wereld laten uitgaan,
tot de atijd komt dat Ik mijn
naam in het vlees zal verheer-
li jken; daarom moet gij de
dingen die gij hebt gezien en ge-
hoord als een schat bewaren en
ze aan niemand bekendmaken.

22 En zie, tegen de tijd dat gij
tot Mij komt, zult gij ze op-
schrijven en verzegelen, zodat
niemand ze kan vertalen; want
gij zult ze opschrijven in een
taal waarin ze niet kunnen
worden gelezen.

23 En zie, Ik zal u deze atwee
stenen geven, en gij moet die
ook verzegelen, met de dingen
die gij zult opschrijven.

24 Want zie, Ik heb de taal
waarin gij zult schrijven ver-
ward; daarom zal Ik er in de

door Mij bestemde tijd voor
zorgen dat deze stenen voor de
ogen der mensen die dingen
die gij zult opschrijven groot
zullen maken.

25 En toen de Heer die woor-
den had gezegd, toonde Hij
de broeder van Jared aalle
bewoners der aarde die waren
geweest , en ook al len die
zouden zijn; en Hij onthield
hen niet aan zijn gezicht, tot de
einden der aarde toe.

26 Want Hij had hem reeds
eerder gezegd dat aindien hij
bgeloofde in Hem — dat Hij
hem calle dingen kon tonen —
dat het hem ook getoond zou
worden; daarom kon de Heer
hem niets onthouden, want
hij wist dat de Heer hem alle
dingen kon tonen.

27 En de Heer zeide tot hem:
Schri j f deze dingen op en
averzegel ze; en in de door Mij
bestemde tijd zal Ik ze aan de
mensenkinderen tonen.

28 En het geschiedde dat de
Heer hem gebood de twee
astenen die hij had ontvangen
te verzegelen en ze niet te
tonen, totdat de Heer ze aan de
mensenkinderen zou tonen.

HOOFDSTUK 4

Moroni krijgt het gebod de ge-
schriften van de broeder van Jared
te verzegelen — Ze zullen pas
geopenbaard worden wanneer de

19a gs Sluier.
20a Ether 12:19–21.
21a Ether 4:1.
23a gs Urim en

Tummim.
25a Moz. 1:8.
26a Ether 3:11–13.

b gs Geloof, geloven.

c Ether 4:4.
27a 2 Ne. 27:6–8.
28a LV 17:1.
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mensen geloven zoals de broeder
van Jared — Christus gebiedt de
mensen zijn woorden en die van
zijn discipelen te geloven — De
mensen wordt geboden zich te
bekeren, het evangelie te geloven
en zich te laten redden.

En de Heer gebood de broeder
van Jared de berg af te dalen,
uit de tegenwoordigheid des
Heren, en de dingen aop te
schrijven die hij had gezien; en
ze mochten pas tot de mensen-
kinderen komen bnadat Hij was
verhoogd aan het kruis; en om
die reden heeft koning Mosiah
ze bewaard, zodat ze pas tot de
wereld zouden komen nadat
Christus Zich aan zijn volk zou
vertonen.
2 En nadat Christus Zich waar-

lijk aan zijn volk had getoond,
heeft Hij geboden ze openbaar
te maken.

3 En nu, daarna zijn zij allen
in ongeloof verkommerd; en
er is niemand meer behalve de
Lamanieten, en zij hebben het
evangelie van Christus ver-
worpen; daarom is mij gebo-
den ze wederom in de aarde te
averbergen.
4 Zie, ik heb op deze platen

precies die dingen opgeschre-
ven die de broeder van Jared
heeft gezien; en er zijn nog nooit
grotere dingen geopenbaard
dan de dingen die werden geo-

penbaard aan de broeder van
Jared.

5 Daarom heeft de Heer mij
geboden ze op te schrijven; en
ik heb ze opgeschreven. En Hij
heeft mij geboden ze te averze-
gelen; en Hij heeft mij eveneens
geboden de uitleg ervan te
verzegelen; daarom heb ik de
buitleggers verzegeld volgens
het gebod des Heren.

6 Want de Heer zeide tot mij:
Ze zullen pas tot de andere
volken uitgaan ten dage dat zij
zich van hun ongerechtigheid
bekeren en rein worden voor
het aangezicht des Heren.

7 En ten dage, zegt de Heer,
dat zij geloof oefenen in Mij
zoals de broeder van Jared dat
deed, zodat zij in Mij agehei-
ligd kunnen worden, dan zal Ik
hun de dingen openbaren die
de broeder van Jared heeft
gezien, ja, hun al mijn openba-
ringen ontvouwen, zegt Jezus
Christus, de Zoon Gods, de
bVader van de hemelen en van
de aarde en van alle dingen die
daarin zijn.

8 En hij die het woord des
Heren abestrijdt, zij vervloekt;
en hij die deze dingen bverloo-
chent, zij vervloekt; want Ik zal
hun cgeen grotere dingen tonen,
zegt Jezus Christus; want Ik
ben het die spreekt.

9 En op mijn gebod worden de
hemelen geopend en agesloten;

4 1a Ether 12:24.
gs Schriften,
Schriftuur.

b Ether 3:21.
3a Mrm. 8:14.
5a Ether 5:1.

b LV 17:1;
GJS 1:52.
gs Urim en Tummim.

7a gs Heiliging.
b Mos. 3:8.

8a 3 Ne. 29:5–6;

Mrm. 8:17.
b 2 Ne. 27:14; 28:29–30.
c Alma 12:10–11;

3 Ne. 26:9–10.
9a 1 Kon. 8:35;

LV 77:8.
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en op mijn woord zal de baarde
beven; en op mijn gebod zullen
haar bewoners omkomen, ja,
als door vuur.

10 En hij die mijn woorden
niet gelooft, gelooft mijn disci-
pelen niet; en indien Ik niet
spreek, oordeel dan zelf; want
ten alaatsten dage zult gij weten
dat Ik het ben die spreekt.

11 Maar hij die de dingen
agelooft die Ik heb gesproken,
die zal Ik bezoeken met de
openbaringen van mijn Geest,
en hij zal weten en getuigen.
Want door mijn Geest zal hij
bweten dat deze dingen cwaar
zijn; want Hij beweegt de men-
sen ertoe het goede te doen.

12 En alles wat de mensen
ertoe beweegt het goede te
doen, komt van Mij; want het
agoede komt van niemand an-
ders dan van Mij. Ik ben het
die de mensen tot al het goede
leidt; hij die mijn woorden bniet
gelooft, zal Mij niet geloven:
dat Ik ben; en hij die Mij niet
gelooft, gelooft de Vader niet
die Mij gezonden heeft. Want
zie, Ik ben de Vader, Ik ben
het clicht en het dleven en de
waarheid der wereld.

13 aKomt tot Mij, o gij andere
volken, en Ik zal u de grotere
dingen tonen, de kennis die
verborgen is wegens ongeloof.

14 Komt tot Mij, o gij huis
Israëls, en het zal u worden

ageopenbaard welke grote din-
gen de Vader voor u heeft
bewaard vanaf de grondlegging
der wereld; en ze zijn niet tot u
gekomen, wegens ongeloof.

15 Zie, wanneer gij die slui-
er van ongeloof doormidden
scheurt, die u doet blijven in
uw vreselijke staat van godde-
loosheid en verstoktheid van
hart en verblindheid van ver-
stand, dan zullen de grote en
wonderbare dingen die vanaf de
grondlegging der wereld voor
u averborgen zijn gehouden —
ja, wanneer gij de Vader in
mijn naam aanroept met een
gebroken hart en een verslagen
geest — dan zult gij weten dat
de Vader aan het verbond heeft
gedacht dat Hij met uw vaderen
heeft gesloten, o huis Israëls.

16 En dan zullen mijn aopenba-
ringen, die Ik heb laten opschrij-
ven door mijn dienstknecht
Johannes, voor de ogen van
alle volken worden ontvouwd.
Bedenkt dat wanneer gij die
dingen ziet, gij zult weten dat de
tijd nabij is dat ze metterdaad
geopenbaard zullen worden.

17 Daarom, awanneer gij deze
kroniek ontvangt, zult gij weten
dat het werk van de Vader op
het gehele oppervlak van het
land is begonnen.

18 Daarom, abekeert u, gij ein-
den der aarde, en komt tot Mij
en gelooft in mijn evangelie en

9b Hel. 12:8–18;
Mrm. 5:23.

10a 2 Ne. 33:10–15.
11a LV 5:16.

b gs Getuigenis.
c Ether 5:3–4;

Mro. 10:4–5.

12a Alma 5:40;
Mro. 7:16–17.

b 3 Ne. 28:34.
c gs Licht, licht van

Christus.
d Joh. 8:12; Alma 38:9.

13a 3 Ne. 12:2–3.

14a LV 121:26–29.
15a 2 Ne. 27:10.
16a Op. 1:1;

1 Ne. 14:18–27.
17a 3 Ne. 21:1–9, 28.
18a 3 Ne. 27:20;

Mro. 7:34.
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laat u in mijn naam bdopen;
want hij die gelooft en zich laat
dopen, zal worden behouden;
maar hij die niet gelooft, zal
worden verdoemd; en ctekenen
zullen hen volgen die geloven
in mijn naam.
19 En gezegend is hij die ten

laatsten dage agetrouw aan mijn
naam wordt bevonden, want hij
zal verhoogd worden om te
wonen in het koninkrijk dat
bvanaf de grondlegging der
wereld voor hem is bereid. En
zie, Ik ben het die het heeft
gezegd. Amen.

HOOFDSTUK 5

Drie getuigen en het werk zelf
zullen een getuigenis vormen van
de waarachtigheid van het Boek
van Mormon.

En nu heb ik, Moroni, volgens
mijn herinnering de woorden
opgeschreven die mij waren
geboden; en ik heb u de dingen
verteld die ik heb averzegeld;
raak ze daarom niet aan om ze
te vertalen, want dat is u verbo-
den, tenzij het mettertijd wijs-
heid in het bestel Gods zal zijn.

2 En zie, gij zult het voorrecht
hebben de platen te tonen
aan ahen die zullen meehelpen

om dit werk tevoorschijn te
brengen;

3 en ze zullen door de macht
Gods aan adrie worden getoond;
daarom zullen zij zeker bweten
dat deze dingen cwaar zijn.

4 En op de verklaring van drie
agetuigen zullen deze dingen
vaststaan; en het getuigenis
van drie, en dit werk waarin de
macht Gods zal worden aange-
toond, alsmede zijn woord
waarvan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest getuigenis
geven — en dit alles zal ten
laatsten dage als een getuige-
nis tegen de wereld staan.

5 En indien zij zich bekeren
en tot de Vader akomen in de
naam van Jezus, zullen zij in
het koninkrijk Gods worden
ontvangen.

6 En nu, oordeel zelf of ik ten
aanzien van deze dingen geen
gezag heb; want gij zult weten
dat ik gezag heb wanneer gij
mij ziet en wij ten laatsten dage
voor God staan. Amen.

HOOFDSTUK 6

De Jareditische boten worden door
de wind naar het beloofde land
gedreven — Het volk prijst de
Heer voor zijn goedheid — Ori-
hah wordt als koning over hen

18b Joh. 3:3–5.
gs Doop, dopen—
Onontbeerlijk.

c gs Gaven van
de Geest.

19a Mos. 2:41; LV 6:13.
gs Jezus Christus—
De naam van
Jezus Christus op

ons nemen.
b 2 Ne. 9:18.

5 1a 2 Ne. 27:7–8, 21;
Ether 4:4–7.

2a 2 Ne. 27:12–14;
LV 5:9–15.

3a 2 Ne. 11:3; 27:12.
b LV 5:25.
c Ether 4:11.

4a Zie van LV 17 de
inleiding en de
verzen 1–3; zie ook
Het getuigenis van
de drie getuigen
voorin het Boek van
Mormon.

5a Mrm. 9:27;
Mro. 10:30–32.
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aangesteld — Jared en zijn broe-
der sterven.

En nu ga ik, Moroni, verder
met de kroniek over Jared en
zijn broeder.

2 Want het geschiedde, nadat
de Heer de astenen had bereid
die de broeder van Jared naar
de top van de berg had meege-
nomen, dat de broeder van
Jared de berg afdaalde; en
hij plaatste de stenen in de
vaartuigen die bereid waren,
één aan ieder uiteinde ervan;
en zie, zij verschaften de vaar-
tuigen licht.

3 En aldus liet de Heer stenen
in de duisternis schijnen om
mannen, vrouwen en kinderen
licht te geven, zodat zij de
grote wateren niet in duisternis
hoefden over te steken.

4 En het geschiedde, toen zij
allerlei voedsel hadden bereid
om op het water in leven te
kunnen blijven, en ook voedsel
voor hun kleinvee en runderen,
en voor ieder soort beest of dier
of vogel dat zij zouden meene-
men — en het geschiedde, toen
zij al die dingen hadden gedaan,
dat zij aan boord gingen van
hun vaartuigen of boten en zee
kozen, zich toevertrouwend aan
de Heer, hun God.

5 En het geschiedde dat de
Here God een ageweldige wind
over het oppervlak der wate-
ren liet waaien in de richting
van het beloofde land; en aldus
werden zij voor de wind op de

golven der zee heen en weer
geslingerd.

6 En het geschiedde dat zij
vele malen in de diepten der
zee werden begraven wegens
de huizenhoge golven die zich
over hen uitstortten, en ook de
grote en verschrikkelijke orka-
nen die veroorzaakt werden
door de hevigheid van de wind.

7 En het geschiedde wanneer
zij in het diep begraven waren
dat geen water hen kon deren,
omdat hun vaar tu igen zo
adicht als een schotel waren,
en ze waren ook zo dicht als
de bark van Noach; wanneer
zij dus door vele wateren om-
geven waren, riepen zij de
Heer aan, en Hij bracht hen
wederom tevoorschijn, boven-
op de wateren.

8 En het geschiedde dat de
wind, terwijl zij op de wateren
waren, nooit ophield te waaien
in de richting van het beloofde
land; en aldus werden zij voor
de wind voortgedreven.

9 En zij azongen de Heer lof
toe; ja, de broeder van Jared
zong de Heer lof toe, en hij
bdankte en prees de Heer de
gehele dag; en wanneer het
nacht werd, hielden zij niet op
de Heer te prijzen.

10 En aldus werden zij voort-
gedreven; en geen zeemonster
kon hen breken, noch kon een
walvis hun schade toebrengen;
en zij hadden voortdurend licht,
hetzij boven water, hetzij onder
water.

6 2a Ether 3:3–6.
5a Ether 2:24–25.
7a Ether 2:17.

b Gen. 6:14;
Moz. 7:43.

9a gs Zingen.

b 1 Kron. 16:7–9;
Alma 37:37;
LV 46:32.
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11 En aldus werden zij driehon-
derdvierenveertig dagen lang
op het water voortgedreven.

12 En zij landden op de kust
van het beloofde land. En toen
zij voet op de kust van het
beloofde land hadden gezet,
bogen zij zich op het oppervlak
van het land neer en veroot-
moedigden zich voor de Heer en
vergoten tranen van vreugde
voor het aangezicht des Heren,
wegens de overvloed van zijn
tedere barmhartigheden jegens
hen.

13 En het geschiedde dat zij
uitgingen over het oppervlak
van het land en de aardbodem
begonnen te bebouwen.

14 En Jared had vier zonen; en
zij werden Jacom en Gilgah en
Mahah en Orihah genoemd.

15 En de broeder van Jared
verwekte eveneens zonen en
dochters.

16 En de avrienden van Jared
en zijn broeder waren in aantal
ongeveer tweeëntwintig zielen;
en ook zij hadden zonen en
dochters verwekt voor zij naar
het beloofde land kwamen; en
daarom begonnen zij talrijk te
worden.

1 7 E n h u n w e r d g e l e e r d
aootmoedig voor het aangezicht
des Heren te wandelen; en zij
werden eveneens vanuit den
hoge bgeleerd.

18 En het geschiedde dat zij
zich over het oppervlak van het
land begonnen te verspreiden
en talrijk te worden en de aard-

bodem te bebouwen; en zij
werden sterk in het land.

19 En de broeder van Jared
begon oud te worden en zag
dat hij spoedig in het graf
moest afdalen; daarom zeide
hij tot Jared: Laten wij ons volk
bijeenbrengen om hen te tellen
en van hen te vernemen wat zij
van ons verlangen voordat wij
afdalen in ons graf.

20 En dienovereenkomstig
werd het volk bijeengebracht.
Nu bedroeg het aantal zonen
en dochters van de broeder van
Jared tweeëntwintig zielen; en
het aantal zonen en dochters
van Jared bedroeg twaalf ,
onder wie vier zonen.

21 En het geschiedde dat zij
hun volk telden; en nadat zij hen
hadden geteld, vroegen zij hun
wat zij wilden dat zij zouden
doen alvorens zij in hun graf
afdaalden.

22 En het geschiedde dat het
volk van hen wilde dat zij een
van hun zonen tot koning over
hen zouden azalven.
23 En nu, zie, dat was smar-

telijk voor hen. En de broeder
van Jared zeide tot hen: Dat
avoert stellig tot gevangenschap.
24 Doch Jared zeide tot zijn

broeder: Laat hen een koning
hebben. En daarom zeide hij
tot hen: Kiest uit onze zonen
een koning, wie gij maar wilt.

25 En het geschiedde dat zij de
eerstgeborene van de broeder
van Jared kozen; en zijn naam
was Pagag. En het geschiedde

16a Ether 1:41.
17a gs Wandelen,

wandelen met God.

b gs Openbaring.
22a gs Zalven.
23a 1 Sam. 8:10–18;

Mos. 29:16–23.
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dat hij weigerde en hun koning
niet wilde zijn. En het volk
wilde dat zijn vader hem zou
dwingen, maar zijn vader wilde
niet; en hij gebood hun niemand
te dwingen hun koning te zijn.
26 En het geschiedde dat zij

alle broeders van Pagag kozen,
maar zij wilden niet.

27 En het geschiedde dat de
zonen van Jared evenmin wil-
den, geen van hen op een na; en
Orihah werd tot koning over
het volk gezalfd.

28 En hij begon te regeren en
het volk begon voorspoedig te
worden en zij werden buiten-
gewoon rijk.

29 En het geschiedde dat Jared
stierf, en zijn broeder eveneens.

30 En het geschiedde dat Ori-
hah ootmoedig voor het aange-
zicht des Heren wandelde en
indachtig was welke grote din-
gen de Heer had gedaan voor
zijn vader, en zijn volk ook
leerde welke grote dingen de
Heer had gedaan voor hun
vaderen.

HOOFDSTUK 7

Orihah regeert in rechtvaardigheid
— Te midden van machtswisseling
en strijd worden de rivaliserende
koninkrijken van Shule en Cohor
gesticht — Profeten veroordelen de
goddeloosheid en afgoderij van het
volk, dat zich vervolgens bekeert.

En het geschiedde dat Orihah
het land al zijn dagen — en
het waren buitengewoon vele

dagen — in rechtvaardigheid
richtte.

2 En hij verwekte zonen en
dochters; ja, hij verwekte er
eenendertig, onder wie drieën-
twintig zonen.

3 En het geschiedde dat hij op
zijn oude dag ook Kib verwek-
te. En het geschiedde dat Kib
in zijn plaats regeerde; en Kib
verwekte Corihor.

4 En toen Corihor tweeëndertig
jaar oud was, stond hij op tegen
zijn vader, en hij ging in het
land Nehor wonen; en hij ver-
wekte zonen en dochters, en
zij werden buitengewoon mooi;
daardoor trok Corihor velen
achter zich aan.

5 En toen hij een leger had
bijeengebracht, trok hij op naar
het land Moron waar de koning
woonde en nam hem gevan-
gen, hetgeen de awoorden van
de broeder van Jared, dat zij in
gevangenschap zouden worden
gebracht, in vervulling deed
gaan.

6 Nu lag het land Moron, waar
de koning woonde, bij het land
dat door de Nephieten Woes-
tenij wordt genoemd.

7 En het geschiedde dat Kib
en zijn volk in gevangenschap
leefden onder zijn zoon, Cori-
hor, totdat hij buitengewoon
oud werd; niettemin verwekte
Kib op zijn oude dag Shule, ter-
wijl hij nog in gevangenschap
was.

8 En het geschiedde dat Shule
vertoornd was op zijn broeder;
en Shule werd sterk, en hij werd

7 5a Ether 6:23.
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krachtig wat de sterkte van een
man betreft; en hij was even-
eens krachtig in zijn oordeel.
9 Welnu, hij ging naar de

heuvel Efraïm, en smolt uit de
heuvel, en maakte zwaarden uit
staal voor hen die hij met zich
had gevoerd; en nadat hij hen
met zwaarden had bewapend,
keerde hij terug naar de stad
Nehor en leverde zijn broeder
Corihor slag, waardoor hij het
koninkrijk verkreeg en het aan
zijn vader Kib teruggaf.

10 En nu, wegens hetgeen
Shule had gedaan, schonk zijn
vader hem het koninkrijk; daar-
om begon hij te regeren in de
plaats van zijn vader.

11 En het geschiedde dat hij in
rechtvaardigheid richtte; en hij
breidde zijn koninkrijk uit over
het gehele oppervlak van het
land, want het volk was buiten-
gewoon talrijk geworden.

12 En het geschiedde dat ook
Shule vele zonen en dochters
verwekte.

13 En Corihor bekeerde zich
van het vele kwaad dat hij had
gedaan; daarom gaf Shule hem
macht in zijn koninkrijk.

14 En het geschiedde dat Co-
rihor vele zonen en dochters
had. En onder de zonen van
Corihor was er één wiens naam
Noach was.

15 En het geschiedde dat No-
ach opstond tegen Shule, de
koning, en ook tegen zi jn
vader, Corihor, en Cohor, zijn
broeder, weglokte, alsmede al
zijn broeders en velen van het
volk.

16 En hij leverde Shule, de

koning, slag, waardoor hij hun
eerste erfland verkreeg; en hij
werd koning van dat deel van
het land.

17 En het geschiedde dat hij
wederom Shule, de koning, slag
leverde; en hij nam Shule, de ko-
ning, gevangen en voerde hem
gevankelijk weg naar Moron.

18 En het geschiedde, toen hij
hem ter dood wilde brengen,
dat de zonen van Shule des
nachts het huis van Noach bin-
nenslopen en hem doodden en
de deur van de gevangenis
openbraken en hun vader be-
vrijdden en hem op zijn troon in
zijn eigen koninkrijk plaatsten.

19 Daarom bouwde de zoon
van Noach in zijn plaats zijn
koninkrijk op; niettemin verkre-
gen zij geen macht meer over
Shule, de koning; en het volk
waarover Shule, de koning,
regeerde, werd buitengewoon
voorspoedig en machtig.

20 En het land was verdeeld;
en er waren twee koninkrijken:
het koninkrijk van Shule en het
koninkrijk van Cohor, de zoon
van Noach.

21 En Cohor, de zoon van
Noach, liet zijn volk Shule slag
leveren, waarbij Shule hen ver-
sloeg en Cohor doodde.

22 En Cohor nu had een zoon
die Nimrod heette; en Nimrod
gaf het koninkrijk van Cohor
over aan Shule, en hij vond
genade in de ogen van Shule;
daarom bewees Shule hem grote
gunsten, en hij deed in het ko-
ninkrijk van Shule naar eigen
believen.

23 En ook kwamen er tijdens
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de regering van Shule profeten
onder het volk, die door de
Heer waren gezonden, en pro-
feteerden dat de goddeloos-
heid en de aafgoderij van het
volk een vervloeking op het
land brachten, en dat zij ver-
nietigd zouden worden indien
zij zich niet bekeerden.

24 En het geschiedde dat het
volk de profeten beschimpte en
hen bespotte. En het geschiedde
dat koning Shule in het gericht
trad met allen die de profeten
beschimpten.

25 En hij vaardigde een wet
uit in het gehele land die de
profeten de bevoegdheid gaf
te gaan waarheen zij maar
wilden; en daardoor werd het
volk tot bekering gebracht.

26 En omdat het volk zich
bekeerde van zijn ongerechtig-
heden en afgoderij, spaarde de
Heer het, en het werd weder-
om voorspoedig in het land. En
het geschiedde dat Shule op
zijn oude dag zonen en doch-
ters verwekte.

27 En er waren geen oorlogen
meer in de dagen van Shule;
en hij was de grote dingen in-
dachtig die de Heer voor zijn
vaderen had gedaan door hen
aover het grote diep in het be-
loofde land te brengen; daarom
richtte hij al zijn dagen in recht-
vaardigheid.

HOOFDSTUK 8

Er is strijd en twist over het ko -
ninkrijk — Akish roept een eed-

plichtige geheime vereniging in
het leven om de koning te doden
— Geheime verenigingen zijn
van de duivel en voeren tot de
vernietiging van natiën — De
hedendaagse andere volken wor-
den gewaarschuwd voor de gehei-
me vereniging die ernaar zal
streven de vrijheid van alle lan-
den, natiën en koninkrijken omver
te werpen.

En het geschiedde dat hij Omer
verwekte, en Omer regeerde in
zijn plaats. En Omer verwekte
Jared; en Jared verwekte zonen
en dochters.

2 En Jared stond op tegen zijn
vader en kwam in het land
Heth wonen. En het geschiedde
dat hij velen vleide met zijn
geslepen woorden, totdat hij
de helft van het koninkrijk had
verkregen.

3 En toen hij de helft van
het koninkrijk had verkregen,
leverde hij zijn vader slag, en
hij voerde zijn vader weg in
gevangenschap en dwong hem
in gevangenschap te dienen;

4 en nu, in de dagen van de
regering van Omer verkeerde
hij de helft van zijn dagen
in gevangenschap. En het
geschiedde dat hij zonen en
dochters verwekte, onder wie
Chesron en Coriantumr;

5 en zij waren buitengewoon
vertoornd wegens de hande-
lingen van Jared, hun broeder,
zodat zij een leger op de been
brachten en Jared slag lever-
den. En het geschiedde dat zij
hem des nachts slag leverden.

23a gs Afgoderij. 27a Ether 6:4, 12.
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6 En het geschiedde, toen zij
het leger van Jared hadden
gedood, dat zij op het punt
stonden ook hem te doden; en
hij smeekte hen hem niet te do-
den, dan zou hij het koninkrijk
aan zijn vader overdragen. En
het geschiedde dat zij hem in
leven lieten.

7 En nu werd Jared buitenge-
woon bedroefd wegens het ver-
lies van het koninkrijk, want hij
had zijn hart op het koninkrijk
en op de eer der wereld gezet.

8 Nu wilde de dochter van
Jared, die buitengewoon schran-
der was en de smarten van haar
vader zag, een plan verzinnen
waardoor zij het koninkrijk voor
haar vader kon terugwinnen.

9 Nu was de dochter van Jared
buitengewoon mooi. En het
geschiedde dat zij met haar
vader sprak en tot hem zeide:
Waarom is mijn vader zo be-
droefd? Heeft hij de kroniek
niet gelezen die onze vaderen
over het grote diep hebben
meegebracht? Zie, bestaat er
niet een verslag over de ou-
den, dat zij door hun ageheime
plannen koninkrijken en grote
roem verkregen?

10 En nu, laat mijn vader dan
Akish, de zoon van Kimnor,
ontbieden; en zie, ik ben mooi
en ik zal voor hem adansen en
ik zal hem behagen, zodat hij
mij tot vrouw zal begeren;
indien hij u dan verzoekt mij
aan hem tot vrouw te geven,
zult gij zeggen: Ik zal haar geven

indien gij mij het hoofd brengt
van mijn vader, de koning.

11 En Omer nu was Akish tot
vriend; toen dus Jared Akish
had ontboden, danste de doch-
ter van Jared voor hem, zodat
zij hem behaagde en hij haar
tot vrouw begeerde. En het ge-
schiedde dat hij tot Jared zeide:
Geef mij haar tot vrouw.

12 En Jared zeide tot hem:
Ik zal haar u geven indien gij
mij het hoofd brengt van mijn
vader, de koning.

13 En het geschiedde dat Akish
al zijn verwanten in het huis
van Jared bijeenbracht en tot
hen zeide: Wilt gij mij zweren
mij getrouw te zijn in hetgeen
ik van u verlang?

14 En het geschiedde dat zij
hem allen azwoeren bij de God
des hemels, en ook bij de heme-
len, en ook bij de aarde, en bij
hun hoofd, dat wie afweek van
de hulp die Akish verlangde,
zijn hoofd zou verliezen; en wie
ook maar iets onthulde van het-
geen Akish hun bekendmaakte,
die zou zijn leven verliezen.

15 En het geschiedde dat zij
aldus met Akish overeenkwa-
men. En Akish nam hun de
aeden af, die gegeven waren
door de ouden die ook naar
macht hadden gestreefd, en die
waren doorgegeven van bKaïn
af, die vanaf het begin een
moordenaar was.

16 En ze werden door de
macht van de duivel in stand
gehouden om de mensen die

8 9a 3 Ne. 6:28;
Hel. 6:26–30;
Moz. 5:51–52.

10a Marc. 6:22–28.
14a gs Godslastering,

lasteren.

15a gs Eed.
b Gen. 4:7–8;

Moz. 5:28–30.
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eden af te nemen, om hen in de
duisternis te houden, om hen
die naar macht streefden te
helpen bij het verkrijgen van
macht, en om te moorden en om
te plunderen en om te liegen en
om allerlei goddeloosheid en
hoererijen te bedrijven.
17 En het was de dochter van

Jared die hem in het hart gaf die
dingen vanouds op te zoeken;
en Jared gaf het Akish in het
hart; daarom diende Akish ze
zijn verwanten en vrienden toe
en verleidde hen met mooie
beloften om alles te doen wat
hij maar verlangde.

18 En het geschiedde dat zij
een geheime avereniging op-
richtten, zoals de ouden, welke
vereniging boven alles godde-
loos en gruwelijk is in de ogen
Gods;
19 want de Heer werkt niet

door geheime verenigingen,
evenmin wil Hij dat de mens
bloed vergiet; doch Hij heeft het
vanaf het begin van het mens-
dom in ieder opzicht verboden.

20 En nu schrijf ik, Moroni,
niet over de toedracht van
hun eden en verenigingen, want
het is mij bekendgemaakt dat
zij bestaan onder alle volken,
en dat zij bestaan onder de
Lamanieten.

21 En zij hebben de avernieti-
ging veroorzaakt van dit volk
waarvan ik nu spreek, en even-
eens de vernietiging van het
volk van Nephi.

22 En alle natiën die zulke

geheime verenigingen steunen
om macht en gewin te verkrij-
gen — totdat die zich onder
de natie verbreiden — zie, zij
zullen vernietigd worden; want
de Heer zal niet toestaan dat
het abloed van zijn heiligen dat
door hen zal worden vergoten,
altijd van de aardbodem tot
Hem zal roepen om bwraak op
hen, zonder dat Hij hen wreekt.

23 Daarom, o gij andere vol-
ken, is het wijsheid in het bestel
Gods dat die dingen u worden
getoond, opdat gij u daardoor
van uw zonden bekeert en niet
toelaat dat die moordzuchtige
verenigingen — die zijn opge-
bouwd om amacht en gewin te
verkrijgen — u in hun greep
krijgen en het werk, ja, het
werk der vernietiging, over u
komt; ja, het zwaard der gerech-
tigheid van de eeuwige God zal
op u vallen tot uw omverwer-
ping en vernietiging, indien gij
die dingen laat bestaan.

24 Daarom gebiedt de Heer
u dat wanneer gij die dingen
onder u ziet komen, gij u be-
wust wordt van uw vreselijke
toestand wegens die geheime
vereniging die onder u zal be-
staan; of wee haar, wegens het
bloed van hen die zijn gedood;
want zij roepen vanuit het stof
om wraak op haar, en ook op
hen die haar hebben opge-
bouwd.

25 Want het zal geschieden
dat wie haar opbouwen, ernaar
streven de avrijheid van alle

18a gs Geheime
verenigingen.

21a Hel. 6:28.

22a Mrm. 8:27, 40–41.
b gs Wraak.

23a 1 Ne. 22:22–23;

Moz. 6:15.
25a gs Vrij, vrijheid.
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landen, natiën en volken om-
ver te werpen; en ze brengt de
vernietiging van alle volken
teweeg, want ze is opgebouwd
door de duivel, die de vader
van alle leugen is; ja, diezelfde
leugenaar die onze eerste ou-
ders heeft bverleid, ja, diezelfde
leugenaar die de mens vanaf
het begin moord heeft laten
plegen; die het hart der mensen
heeft verstokt, zodat zij vanaf
het begin de profeten hebben
vermoord en gestenigd en uit-
geworpen.
26 Daarom is mij, Moroni,

geboden deze dingen op te
schrijven, opdat het kwaad zal
worden weggedaan en de tijd
zal komen dat Satan ageen
macht over het hart der men-
senkinderen zal hebben, doch
dat zij ertoe bbewogen zullen
worden voortdurend het goede
te doen, zodat zij tot de bron
van alle gerechtigheid kunnen
komen en gered zullen worden.

HOOFDSTUK 9

Het koninkrijk gaat van de een op
de ander over door afstamming,
kuiperij en moord — Emer ziet de
Zoon der gerechtigheid — Vele
profeten roepen op tot bekering —
Het volk wordt gekweld door hon-
gersnood en giftige slangen.

En nu ga ik, Moroni, verder
met mijn kroniek. Daarom, zie,
geschiedde het wegens de age-
heime verenigingen van Akish

en zijn vrienden, zie, dat zij het
koninkrijk van Omer omver-
wierpen.

2 Niettemin was de Heer barm-
hartig jegens Omer, en eveneens
jegens zijn zonen en jegens zijn
dochters die niet zijn vernieti-
ging hadden gezocht.

3 En de Heer waarschuwde
Omer in een droom dat hij
uit het land moest vertrekken;
daarom vertrok Omer met zijn
familie uit het land en reisde
vele dagen, en kwam bij de
heuvel aShim en trok erlangs
en kwam bij de plek bwaar de
Nephieten waren vernietigd,
en daarvandaan oostwaarts, en
kwam bij een plaats die Ablom
heette, aan de kust; en daar
sloeg hij zijn tent op, en zo ook
zijn zonen en zijn dochters en
zijn gehele huis, behalve Jared
en zijn familie.

4 En het geschiedde dat Jared
door de hand der goddeloos-
heid tot koning over het volk
werd gezalfd; en hij gaf Akish
zijn dochter tot vrouw.

5 En het geschiedde dat Akish
zijn schoonvader naar het leven
stond; en hij wendde zich tot
hen die hij de eed der ouden had
laten zweren, en zij verkregen
het hoofd van zijn schoonvader
terwijl hij op zijn troon zat en
zijn volk audiëntie verleende.

6 Want de verbreiding van die
goddeloze en geheime vereni-
ging was zo groot geweest, dat
die het hart van het gehele volk
had verdorven; daarom werd

25b Gen. 3:1–13;
2 Ne. 9:9; Mos. 16:3;
Moz. 4:5–19.

26a 1 Ne. 22:26.
b 2 Ne. 33:4;

Mro. 7:12–17.

9 1a Ether 8:13–17.
3a Mrm. 1:3; 4:23.

b Mrm. 6:1–15.
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Jared op zijn troon vermoord, en
Akish regeerde in zijn plaats.
7 En het geschiedde dat Akish

naijverig begon te worden op
zijn zoon; daarom sloot hij hem
op in de gevangenis en gaf hem
weinig of geen voedsel totdat
hij stierf.

8 En nu was de broeder van
hem die gestorven was — en
zijn naam was Nimrah — ver-
toornd op zijn vader wegens
hetgeen zijn vader zijn broeder
had aangedaan.
9 En het geschiedde dat Nim-

rah een klein aantal mannen
bijeenbracht en het land ont-
vluchtte en bij Omer kwam en
bij hem woonde.
10 En het geschiedde dat Akish

nog andere zonen verwekte, en
zij wonnen het hart van het
volk, niettegenstaande zij hem
hadden gezworen allerlei on-
gerechtigheid te begaan naar
hetgeen hij verlangde.

11 Nu streefde het volk van
Akish naar gewin, zoals Akish
streefde naar macht; daarom
boden de zonen van Akish hun
geld, waardoor zij het meren-
deel van het volk achter zich
aan trokken.

12 En er ontstond een oorlog
tussen de zonen van Akish en
Akish die vele jaren duurde, ja,
totdat bijna alle mensen van
het koninkrijk waren vernietigd,
ja, alle, op dertig zielen na en
hen die met het huis van Omer
waren gevlucht.

13 Bijgevolg werd Omer we-
derom hersteld in zijn erfland.

14 En het geschiedde dat Omer
oud begon te worden; niette-
min verwekte hij op hoge leef-
tijd Emer; en hij zalfde Emer
tot koning om in zijn plaats
te regeren.

15 En nadat hij Emer tot koning
had gezalfd, zag hij twee jaar
lang vrede in het land, en
hij stierf na buitengewoon vele
dagen te hebben gezien die
vol droefenis waren. En het
geschiedde dat Emer in zijn
plaats regeerde en in de voet-
stappen van zijn vader trad.

16 En de Heer begon de ver-
vloeking wederom van het land
weg te nemen en het huis van
Emer was buitengewoon voor-
spoedig onder de regering van
Emer; en zij waren in de loop
van tweeënzestig jaar buitenge-
woon sterk geworden, zodat zij
buitengewoon rijk werden —

17 want zij hadden allerlei
vruchten en granen en zijde en
fijn linnen en goud en zilver en
kostbaarheden;

18 en ook allerlei vee: ossen en
koeien en schapen en zwijnen
en geiten, en tevens vele andere
soorten dieren die nuttig waren
als voedsel voor de mens.

19 En zij hadden ook apaarden
en ezels, en er waren olifanten
en cureloms en cumoms, die
alle nuttig waren voor de mens,
en in het bijzonder de olifanten
en de cureloms en de cumoms.

20 En aldus stortte de Heer
zijn zegeningen uit op dit land,
dat boven alle andere landen
averkieslijk was; en Hij gebood

19a 1 Ne. 18:25. 20a Ether 2:15.
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dat allen die het land zouden
bezitten, het in de Heer moes-
ten bezitten; anders zouden zij
bvernietigd worden wanneer
zij in ongerechtigheid waren
gerijpt; want op dezulken, zegt
de Heer, zal Ik de volheid van
mijn verbolgenheid uitstorten.
21 En Emer richtte al zijn da-

gen in rechtvaardigheid en hij
verwekte vele zonen en doch-
ters; en hij verwekte Corian-
tumr, en hij zalfde Coriantumr
om in zijn plaats te regeren.

22 En nadat hij Coriantumr
had gezalfd om in zijn plaats te
regeren, leefde hij nog vier jaar,
en hij zag vrede in het land; ja,
en hij zag zelfs de aZoon der
gerechtigheid en hij verheugde
zich over diens dag en roemde
erin; en hij stierf in vrede.

23 En het geschiedde dat Cori-
antumr in de voetstappen van
zijn vader trad en vele machtige
steden bouwde en zijn volk al
zijn dagen voorzag van hetgeen
goed was. En het geschiedde
dat hij tot op zeer hoge leeftijd
geen kinderen had.

24 En het geschiedde dat zijn
vrouw stierf in de leeftijd van
honderdentwee jaar. En het
geschiedde dat Coriantumr op
zijn oude dag een jong meisje
tot vrouw nam, en zonen en
dochters verwekte; en aldus
leefde hij tot hij honderdtweeën-
veertig jaar oud was.

25 En het geschiedde dat hij
Com verwekte, en Com regeer-
de in zijn plaats; en hij regeerde
negenenveertig jaar, en hij ver-

wekte Heth; en hij verwekte ook
nog andere zonen en dochters.

26 En het volk had zich weder-
om over het gehele oppervlak
van het land verspreid en er
ontstond andermaal buitenge-
woon grote goddeloosheid op
het oppervlak van het land; en
Heth begon zich wederom op
de geheime plannen vanouds
toe te leggen om zijn vader te
vernietigen.

27 En het geschiedde dat hij
zijn vader onttroonde, want hij
doodde hem met zijn eigen
zwaard; en hij regeerde in
diens plaats.

28 En er kwamen wederom
profeten in het land die hen
bekering toeriepen — dat zij
de weg des Heren moesten
bereiden, omdat er anders een
vervloeking over het oppervlak
van het land zou komen; ja, er
zou zelfs een grote hongers-
nood zijn waarin zij vernietigd
zouden worden indien zij zich
niet bekeerden.

29 Doch het volk geloofde de
woorden der profeten niet, maar
zij wierpen hen uit; en een aan-
tal van hen wierpen zij in een
put en lieten hen achter om om
te komen. En het geschiedde
dat zij al die dingen deden op
bevel van de koning, Heth.

30 En het geschiedde dat er
grote schaarste in het land
ontstond en de inwoners be-
gonnen wegens de schaarste
buitengewoon snel om te ko-
men, want er was geen regen
op het oppervlak der aarde.

20b Ether 2:8–11. 22a 3 Ne. 25:2.
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31 En er verschenen ook giftige
slangen op het oppervlak van
het land die vele mensen ver-
giftigden. En het geschiedde
dat hun kudden voor de giftige
slangen op de vlucht sloegen in
de richting van het zuidelijke
land, dat door de Nephieten
aZarahemla werd genoemd.
32 En het geschiedde dat vele

daarvan onderweg omkwamen;
niettemin waren er enkele die
het zuidelijke land binnen-
vluchtten.

33 En het geschiedde dat de
Heer ervoor zorgde dat de
aslangen hen niet langer ach-
tervolgden, maar dat zij de weg
versperden, zodat de mensen
er niet langs konden gaan; en
zij die dat toch trachtten te doen,
zouden vallen door de giftige
slangen.

34 En het geschiedde dat de
mensen het pad van de beesten
volgden en de kadavers van de
beesten die onderweg gevallen
waren, verslonden, totdat zij ze
alle hadden verslonden. Toen
nu de mensen zagen dat zij
moesten omkomen, begonnen
zij zich van hun ongerechtighe-
den te abekeren en de Heer aan
te roepen.
35 En het geschiedde, toen

zij zich voldoende voor het
aangezicht des Heren hadden
averootmoedigd, dat Hij regen
op het oppervlak der aarde
zond; en de mensen begonnen
wederom op te leven en er be-
gonnen vruchten te groeien in
de noordelijke landen en in alle

omliggende landen. En de Heer
toonde hun zijn macht door hen
voor hongersnood te bewaren.

HOOFDSTUK 10

De ene koning volgt de andere op
— Sommige koningen zijn recht-
vaardig, andere onrechtvaardig —
Wanneer rechtvaardigheid heerst,
worden de mensen door de Heer
gezegend en voorspoedig gemaakt.

En het geschiedde dat Shez, die
een afstammeling van Heth
was — want Heth was met zijn
gehele huis, op Shez na, door
de hongersnood omgekomen —
welnu, Shez begon een gebroken
volk opnieuw op te bouwen.

2 En het geschiedde dat Shez
de vernietiging van zijn vaderen
indachtig was en hij bouwde
een koninkrijk van gerechtig-
heid op; want hij dacht eraan
wat de Heer had gedaan door
Jared en zijn broeder aover het
diep te brengen; en hij wandelde
in de wegen des Heren; en hij
verwekte zonen en dochters.

3 En zijn oudste zoon, die
Shez heette, stond tegen hem
op; maar wegens zijn buitenge-
woon grote rijkdommen werd
Shez door de hand van een
rover neergeveld, hetgeen zijn
vader wederom vrede bracht.

4 En het geschiedde dat zijn
vader vele steden op het opper-
vlak van het land opbouwde,
en het volk begon zich weder-
om over het gehele oppervlak
van het land te verspreiden. En

31a Omni 1:13.
33a Num. 21:6–9.

34a Alma 34:34;
LV 101:8.

35a LV 5:24.
10 2a Ether 6:1–12.
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Shez bereikte een buitengewoon
hoge leeftijd; en hij verwekte
Riplakish. En hij stierf en Ri-
plakish regeerde in zijn plaats.
5 En het geschiedde dat Ripla-

kish niet deed wat goed was in
de ogen des Heren, want hij had
vele vrouwen en abijvrouwen,
en hij legde de mensen datgene
op de schouders wat zwaar te
dragen was; ja, hij belastte hen
met een hoge belasting; en met
de belasting bouwde hij vele
ruime gebouwen.
6 En voor zichzelf bouwde hij

een buitengewoon fraaie troon;
en hij bouwde vele gevange-
nissen, en wie zich niet aan de
belasting wilde onderwerpen,
wierp hij in de gevangenis; en
wie niet in staat was de belas-
ting te betalen, wierp hij in
de gevangenis; en hij liet hen
voortdurend voor hun onder-
houd arbeiden; en wie weiger-
de te arbeiden liet hij ter dood
brengen.
7 Aldus verkreeg hij al zijn

fijne werk, ja, zelfs zijn fijn
goud liet hij in de gevangenis
zuiveren; en hij liet allerlei fijn
handwerk in de gevangenis ver-
vaardigen. En het geschiedde
dat hij het volk met zijn hoe-
rerijen en gruwelen kwelde.

8 En toen hij tweeënveertig
jaar lang had geregeerd, kwam
het volk tegen hem in opstand;
en er ontstond wederom oorlog
in het land, zodat Riplakish
werd gedood en zijn afstam-
melingen uit het land werden
verdreven.

9 En het geschiedde na vele
jaren, dat Morianton — die een
afstammeling van Riplakish
was — een leger ballingen bij-
eenbracht en uittrok en ten strij-
de trok tegen het volk; en hij
verwierf macht over vele steden;
en de oorlog werd buitengewoon
hevig en duurde vele jaren; en
hij verwierf macht over het
gehele land en wierp zich op tot
koning over het gehele land.

10 En nadat hij zich tot koning
had opgeworpen, verlichtte hij
de lasten van het volk, waar-
door hij gunst in de ogen van
het volk verwierf, en zij zalfden
hem tot hun koning.

11 En hij liet het volk recht
wedervaren, maar zichzelf niet
wegens zijn vele hoererijen;
daarom werd hij van de tegen-
woordigheid des Heren afge-
sneden.

12 En het geschiedde dat Mo-
rianton vele steden opbouwde,
en het volk werd onder zijn re-
gering buitengewoon rijk, zowel
aan gebouwen als aan goud en
zilver, als aan het verbouwen
van graan, als aan kleinvee en
runderen en die dingen die
hun waren teruggegeven.

13 En Morianton bereikte een
buitengewoon hoge leeftijd, en
toen verwekte hij Kim; en Kim
regeerde in plaats van zijn
vader; en hij regeerde acht jaar,
en zijn vader stierf. En het
geschiedde dat Kim niet recht-
vaardig regeerde, waardoor hij
bij de Heer niet in de gunst
stond.

5a Jakob 3:5; Mos. 11:2.
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14 En zijn broeder kwam tegen
hem in opstand, waardoor hij
hem in gevangenschap bracht;
en hij bleef al zijn dagen in ge-
vangenschap; en hij verwekte
zonen en dochters in gevan-
genschap, en op zijn oude dag
verwekte hij Levi; en hij stierf.

15 En het geschiedde dat Levi
na de dood van zijn vader
tweeënveertig jaar lang in ge-
vangenschap diende. En hij
voerde oorlog tegen de koning
van het land, waardoor hij
het koninkrijk voor zichzelf
verkreeg.

16 En toen hij het koninkrijk
voor zichzelf had verkregen,
deed hij wat goed was in de
ogen des Heren; en het volk was
voorspoedig in het land; en hij
bereikte een hoge leeftijd en ver-
wekte zonen en dochters; en hij
verwekte ook Corom, die hij
tot koning zalfde in zijn plaats.

17 En het geschiedde dat
Corom al zijn dagen deed wat
goed was in de ogen des Heren;
en hij verwekte vele zonen en
dochters; en toen hij vele dagen
had gezien, stierf hij, zoals al
het aardse; en Kish regeerde in
zijn plaats.

18 En het geschiedde dat ook
Kish stierf; en Lib regeerde in
zijn plaats.

19 En het geschiedde dat ook
Lib deed wat goed was in de
ogen des Heren. En in de dagen
van Lib werden de agiftige slan-
gen vernietigd. Daarom trokken
zij naar het zuidelijke land om
op voedsel te jagen voor het

volk van het land, want het land
was zeer rijk aan dieren van het
woud. En ook Lib zelf werd een
groot jager.

20 En zij bouwden een grote
stad bij de landengte, bij de
plaats waar de zee het land
verdeelt.

21 En zij behielden het zuidelij-
ke land als wildernis, om wild te
verkrijgen. En het gehele opper-
vlak van het noordelijke land
was dichtbevolkt.

22 En zij waren buitengewoon
hardwerkend, en zij kochten en
verkochten en handelden on-
derling om gewin te verkrijgen.

23 En zij werkten met allerlei
ertsen, en zij maakten goud
en zilver en aijzer en koper en
allerlei metalen; en zij groeven
die uit de aarde; daarom wier-
pen zij geweldige hopen aarde
op om erts te winnen van goud
en van zilver en van ijzer en
van koper. En zij vervaardigden
allerlei fijn werk.

24 En zij hadden zijde en
getweernd fijn linnen; en zij
vervaardigden allerlei stoffen
om hun naaktheid te bedekken.

25 En zij vervaardigden aller-
lei gereedschap om de grond
te bebouwen, om te ploegen en
te zaaien, om te oogsten en te
schoffelen en ook om te dorsen.

26 En zij vervaardigden allerlei
gereedschap om met hun dieren
te werken.

27 En zij vervaardigden allerlei
oorlogswapens. En zij vervaar-
digden allerlei werk van bui-
tengewoon vernuftige makelij.

19a Ether 9:31. 23a 2 Ne. 5:15.
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28 En er kon nooit een volk
zijn dat meer gezegend was
en meer voorspoedig gemaakt
door de hand des Heren dan
zij. En zij bevonden zich in een
land dat boven alle andere
landen verkieslijk was, want de
Heer had het gezegd.

29 En het geschiedde dat Lib
vele jaren leefde en zonen en
dochters verwekte; en hij ver-
wekte ook Hearthom.

30 En het geschiedde dat He-
arthom in plaats van zijn vader
regeerde. En zie, toen Hearthom
vierentwintig jaar had gere-
geerd, werd hem het koninkrijk
ontnomen. En hij diende vele
jaren in gevangenschap, ja, de
rest van zijn dagen.

31 En hij verwekte Heth en
Heth leefde al zijn dagen in
gevangenschap. En Heth ver-
wekte Aäron, en Aäron verbleef
al zijn dagen in gevangenschap;
en hij verwekte Amnigaddah,
en ook Amnigaddah verbleef al
zijn dagen in gevangenschap;
en hij verwekte Coriantumr, en
Coriantumr verbleef al zijn
dagen in gevangenschap; en hij
verwekte Com.

32 En het geschiedde dat Com
de helft van het koninkrijk
achter zich trok. En hij regeer-
de tweeënveertig jaar over de
helft van het koninkrijk; en hij
trok ten strijde tegen de koning,
Amgid, en zij vochten vele jaren,
waarin Com macht kreeg over
Amgid, en macht kreeg over de
rest van het koninkrijk.

33 En in de dagen van Com

kwamen er rovers in het land;
en zij bedienden zich van de
oude plannen en namen aeden
af, naar de wijze der ouden, en
streefden er wederom naar het
koninkrijk te vernietigen.

34 Nu streed Com veel tegen
hen; nochtans kreeg hij niet de
overhand op hen.

HOOFDSTUK 11

Oorlog, onenigheid en goddeloos-
heid beheersen het Jareditische
leven — Profeten voorspellen de
volkomen vernietiging van de Ja-
redieten, tenzij zij zich bekeren —
Het volk verwerpt de woorden der
profeten.

En ook in de dagen van Com
kwamen er vele profeten, en zij
profeteerden de vernietiging
van dat grote volk, tenzij het
zich bekeerde en zich tot de
Heer wendde en zijn moorden
en goddeloosheid verzaakte.

2 En het geschiedde dat de
profeten door het volk werden
verworpen, en zij vluchtten
naar Com voor bescherming,
want het volk trachtte hen te
vernietigen.

3 En zij profeteerden vele din-
gen tot Com; en hij was gedu-
rende de rest van zijn dagen
gezegend.

4 En hij bereikte een hoge
leeftijd en hij verwekte Shiblom;
en Shiblom regeerde in zijn
plaats. En de broeder van Shi-
blom stond tegen hem op en er

33a gs Eed; Geheime verenigingen.
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ontstond een buitengewoon
grote oorlog in het gehele land.
5 En het geschiedde dat de

broeder van Shiblom alle pro-
feten die de vernietiging van
het volk profeteerden, ter dood
liet brengen;

6 en er was grote rampspoed
in het gehele land, want zij
hadden getuigd dat er een grote
vervloeking op het land zou
komen, en ook op het volk, en
dat er een grote vernietiging
onder hen zou zijn, zoals er nog
nooit een op het oppervlak der
aarde was geweest, en dat hun
beenderen als ahopen aarde
zouden zijn op het oppervlak
van het land, tenzij zij zich van
hun goddeloosheid bekeerden.

7 En zij luisterden niet naar de
stem des Heren wegens hun
goddeloze verenigingen; daar-
om ontstonden er oorlogen en
twisten in het gehele land, en
eveneens vele hongersnoden en
pestilentiën, zodat er een grote
vernietiging was, zoals er nog
nooit een op het oppervlak der
aarde was gekend; en dit alles
geschiedde in de dagen van
Shiblom.

8 En het volk begon zich van
zijn ongerechtigheid te bekeren;
en voor zoverre zij dat deden,
was de Heer abarmhartig jegens
hen.

9 En het geschiedde dat Shib-
lom werd gedood, en Seth
werd in gevangenschap ge-
bracht en verbleef al zijn dagen
in gevangenschap.
10 En het geschiedde dat Ahah,

zijn zoon, het koninkrijk ver-
kreeg; en hij regeerde het volk
al zijn dagen. En hij bedreef in
zijn dagen allerlei ongerechtig-
heid, waardoor hij het vergieten
van veel bloed veroorzaakte;
en zijn dagen waren weinige.

11 En Ethem, die een afstam-
meling van Ahah was, verkreeg
het koninkrijk; en ook hij deed
in zijn dagen wat kwaad was.

12 En het geschiedde dat er in
de dagen van Ethem vele pro-
feten kwamen en wederom tot
het volk profeteerden; ja, zij
profeteerden dat de Heer hen
geheel van het oppervlak der
aarde zou wegvagen, tenzij zij
zich van hun ongerechtigheden
bekeerden.

13 En het geschiedde dat het
volk zijn hart verstokte en niet
naar hun woorden wilde aluiste-
ren; en de profeten treurden en
trokken zich van het volk terug.

14 En het geschiedde dat
Ethem al zijn dagen in godde-
loosheid richtte; en hij verwek-
te Moron. En het geschiedde
dat Moron in zijn plaats regeer-
de; en Moron deed wat kwaad
was voor het aangezicht des
Heren.

15 En het geschiedde dat er
een aopstand onder het volk
ontstond wegens die geheime
vereniging die was opgericht
om macht en gewin te verkrij-
gen; en er stond een man onder
hen op die machtig in onge-
rechtigheid was en Moron slag
leverde, zodat hij de helft van
het koninkrijk omverwierp; en

11 6a Omni 1:22;
Ether 14:21.

8a gs Barmhartig,
barmhartigheid.

13a Mos. 16:2.
15a gs Opstand.
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hij behield de helft van het
koninkrijk vele jaren lang.
16 En het geschiedde dat Mo-

ron hem ten val bracht en het
koninkrijk wederom verkreeg.

17 En het geschiedde dat er
nog een machtig man opstond;
en hij was een afstammeling
van de broeder van Jared.

18 En het geschiedde dat hij
Moron ten val bracht en het
koninkrijk verkreeg; daarom
verbleef Moron de rest van zijn
dagen in gevangenschap; en hij
verwekte Coriantor.

19 En het geschiedde dat Co-
riantor al zijn dagen in gevan-
genschap verbleef.

20 En in de dagen van Corian-
tor kwamen er ook vele profe-
ten, en zij profeteerden grote
en wonderbaarlijke dingen en
riepen het volk bekering toe; en
tenzij zij zich bekeerden zou
de Here God met hen in het
agericht treden tot hun volko-
men vernietiging;
21 en door zijn macht zou de

Here God een aander volk zen-
den of brengen om het land te
bezitten, zoals Hij hun vaderen
had gebracht.
22 En wegens hun geheime

vereniging en goddeloze gruwe-
len verwierpen zij alle woorden
der profeten.

23 En het geschiedde dat Cori-
antor aEther verwekte, en hij
stierf na al zijn dagen in gevan-
genschap te zijn verbleven.

HOOFDSTUK 12

De profeet Ether spoort het volk aan
om in God te geloven — Moroni
vertelt over de wonderen en tekenen
die door geloof worden verricht —
Door geloof kon de broeder van
Jared Christus zien — De Heer
geeft de mensen zwakheid opdat
zij ootmoedig zullen zijn — De
broeder van Jared verplaatste de
berg Zerin door geloof — Geloof,
hoop en naastenliefde zijn onont-
beerlijk voor het eeuwige heil —
Moroni heeft Jezus van aangezicht
tot aangezicht gezien.

En het geschiedde dat de da-
gen van Ether in de dagen
van Coriantumr waren; en aCo-
riantumr was koning over het
gehele land.

2 En aEther was een profeet
des Heren; Ether nu trad naar
voren in de dagen van Corian-
tumr en begon tot het volk te
profeteren, want wegens de
Geest des Heren die in hem
was, kon hij niet worden bweer-
houden.

3 Want hij apredikte van de
ochtend tot aan het ondergaan
van de zon en spoorde het volk
aan om in God te geloven tot
bekering, opdat zij niet bvernie-
tigd zouden worden, hun zeg-
gende dat alle dingen door
cgeloof worden vervuld —
4 daarom mag hij die in God

gelooft met zekerheid ahopen

20a gs Oordeel,
oordelen.

21a Ether 13:20–21.
23a Ether 1:6; 15:33–34.
12 1a Ether 13:13–31.

2a gs Ether.
b Jer. 20:9;

Enos 1:26;
Alma 43:1.

3a LV 112:5.

b Ether 11:12, 20–22.
c gs Geloof, geloven.

4a gs Hoop.
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op een betere wereld, ja, zelfs
een plaats ter rechterhand Gods,
welke hoop voortvloeit uit
geloof en een banker vormt voor
de ziel der mensen, dat hen
zeker en standvastig maakt, te
allen tijde overvloedig in cgoede
werken, en hen ertoe leidt God
te dverheerlijken.
5 En het geschiedde dat Ether

grote en wonderbare dingen
tot het volk profeteerde die zij
niet geloofden, omdat zij ze
niet zagen.

6 En nu wil ik, Moroni, iets
zeggen over die dingen; ik wil
de wereld tonen dat ageloof
datgene is waarop men bhoopt
maar dat men cniet ziet; daarom,
betwist niet omdat gij niet ziet,
want gij ontvangt geen getui-
genis dan na de d beproeving
van uw geloof.
7 Want het was door geloof dat

Christus Zich aan onze vaderen
toonde nadat Hij uit de doden
was opgestaan; en Hij toonde
Zich pas aan hen nadat zij ge-
loof in Hem hadden; daarom
moeten sommigen van hen wel
geloof in Hem hebben gehad,
want Hij toonde Zich niet aan
de wereld.

8 Maar wegens het geloof der
mensen heeft Hij Zich aan de
wereld getoond en de naam
van de Vader verheerlijkt en
een weg bereid, opdat anderen

daardoor deelgenoot van de
hemelse gave konden worden
en konden hopen op datgene
wat zij niet hebben gezien.

9 Zo kunt ook gij hoop hebben
en deelgenoot zijn van de gave,
indien gij slechts geloof wilt
hebben.

10 Zie, het was door geloof dat
de ouden ageroepen werden
volgens de heilige orde Gods.

11 Zo werd ook door geloof de
wet van Mozes gegeven. Maar
met de gave van zijn Zoon heeft
God een avoortreffelijker weg
bereid; en het is door geloof dat
zij is vervuld.

12 Want indien er geen ageloof
onder de mensenkinderen is,
kan God geen bwonder onder
hen verrichten; daarom toonde
Hij Zich pas na hun geloof.

13 Zie, het was het geloof van
Alma en Amulek dat de age-
vangenis ter aarde deed vallen.

14 Zie, het was het geloof van
Nephi en Lehi dat de averande-
ring der Lamanieten teweeg-
bracht, zodat zij met vuur en
met de bHeilige Geest werden
gedoopt.

15 Zie, het was het geloof van
aAmmon en zijn broeders dat
zulk een groot wonder onder
de Lamanieten bteweegbracht.

16 Ja, en allen die awonderen
hebben verricht, hebben ze door
bgeloof verricht, ja, zowel zij

4b Hebr. 6:19.
c 1 Kor. 15:58.
d 3 Ne. 12:16.

6a Hebr. 11:1.
b Rom. 8:24–25.
c Alma 32:21.
d 3 Ne. 26:11;

LV 105:19; 121:7–8.

10a Alma 13:3–4.
gs Roepen, roeping,
door God geroepen.

11a 1 Kor. 12:31.
12a 2 Ne. 27:23; Mos. 8:18;

Mro. 7:37; LV 35:8–11.
b Matt. 13:58;

Mrm. 9:20.

13a Alma 14:26–29.
14a Hel. 5:50–52.

b Hel. 5:45; 3 Ne. 9:20.
15a Alma 17:29–39.

b i.e. zoals verteld in
Alma 17–26.

16a gs Wonder.
b Hebr. 11:7–40.
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die vóór Christus leefden als zij
die daarna leefden.
17 En het was door geloof dat

de drie discipelen een belofte
verkregen dat zij de dood aniet
zouden smaken; en zij verkre-
gen de belofte pas na hun
geloof.

18 En niemand heeft ooit
wonderen verricht dan na zijn
geloof; zo hebben zij dan eerst
in de Zoon Gods geloofd.

19 En er waren velen wier
geloof zo buitengewoon sterk
was, zelfs avóór de komst van
Christus, dat het hun niet kon
worden belet binnen de bsluier
te komen, en die werkelijk met
hun eigen ogen de dingen zagen
die zij met het oog des geloofs
hadden gezien, en zij waren
verblijd.
20 En zie, wij hebben in deze

kroniek gezien dat een van hen
de broeder van Jared was; want
zijn geloof in God was zo groot,
dat toen God zijn avinger uit-
stak, Hij die niet voor het oog
van de broeder van Jared ver-
borgen kon houden, wegens
zijn woord dat Hij tot hem
gesproken had, het woord dat
hij door geloof had ontvangen.
21 En toen de broeder van

Jared de vinger des Heren had
gezien wegens de abelofte die
de broeder van Jared door
geloof had verkregen, kon de
Heer niets aan zijn oog onthou-
den; daarom toonde Hij hem

al le dingen, want hi j kon
niet langer buiten de bsluier
worden gehouden.

22 En het is door geloof dat
mijn vaderen de abelofte ver-
kregen dat deze dingen door
middel van de andere volken
tot hun broeders zouden ko-
men; daarom heeft de Heer
mij aldus geboden, ja, namelijk
Jezus Christus.

23 En ik zeide tot Hem: Heer,
de andere volken zullen met
deze dingen spotten wegens
onze azwakheid in het schrijven;
want, Heer, Gij hebt ons door
geloof machtig gemaakt in het
gesproken woord, maar Gij
hebt ons niet bmachtig gemaakt
in het schrijven; want Gij hebt
dit gehele volk zo gemaakt dat
zij veel kunnen spreken dank-
zij de Heilige Geest, die Gij hun
hebt gegeven;

24 en Gij hebt ons zo gemaakt
dat wij slechts weinig kunnen
schrijven wegens de onbehol-
penheid van onze handen. Zie,
Gij hebt ons niet machtig ge-
maakt in het aschrijven zoals
de broeder van Jared, want
hem hebt Gij zo gemaakt dat de
dingen die hij schreef even
machtig waren als Gij zijt,
zodat de mens ertoe gedreven
wordt ze te lezen.

25 Gij hebt ook onze woor-
den krachtig en groot gemaakt,
zodat wij ze niet kunnen schrij-
ven; daarom, wanneer wij

17a 3 Ne. 28:7;
Mrm. 8:10–12.

19a 2 Ne. 11:1–4;
Jakob 4:4–5;
Jarom 1:11;
Alma 25:15–16.

b Ether 3:6.
gs Sluier.

20a Ether 3:4.
21a Ether 3:25–26.

b Ether 3:20;
LV 67:10–13.

22a Enos 1:13.
23a Mrm. 8:17; 9:33.

b 2 Ne. 33:1.
24a gs Taal.
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schrijven, zien wij onze zwak-
heid en struikelen wij wegens
de rangschikking van onze
woorden; en ik vrees dat de
andere volken de aspot zullen
drijven met onze woorden.

26 En toen ik dit had gezegd,
sprak de Heer tot mij, zeggen-
de: Dwazen aspotten, doch zij
zullen treuren; en mijn genade
is genoeg voor de zachtmoedi-
gen, zodat zij geen misbruik
zullen maken van uw zwakheid;
27 en indien de mensen tot Mij

komen, zal Ik hun hun azwak-
heid tonen. Ik bgeef de mensen
zwakheid, opdat zij ootmoedig
zullen zijn; en mijn cgenade is
genoeg voor alle mensen die
zich voor mijn aangezicht dver-
ootmoedigen; want indien zij
zich voor mijn aangezicht ver-
ootmoedigen en geloof hebben
in Mij, zal Ik ezwakke dingen
sterk voor hen laten worden.
28 Zie, Ik zal de andere volken

hun zwakheid tonen, en Ik zal
hun tonen dat ageloof, hoop en
naastenliefde tot Mij voeren —
de bron van alle gerechtigheid.
29 En toen ik, Moroni, die

woorden had gehoord, was ik
vertroost, en ik zeide: O Heer,
uw rechtvaardige wil geschiede,
want ik weet dat Gij jegens de
mensenkinderen handelt naar
hun geloof;

30 want de broeder van Jared
zeide tot de berg Zerin: aVer-
plaats u — en hij verplaatste
zich. En indien hij geen geloof
had gehad, zou die zich niet
hebben bewogen; want Gij
handelt pas nadat de mensen
geloof hebben getoond.

31 Want aldus hebt Gij U
aan uw discipelen geopenbaard;
want Gij toonde U pas aan hen
in grote macht nadat zij ageloof
hadden getoond en in uw
naam hadden gesproken.

32 En ik herinner mij ook dat
Gij hebt gezegd een huis voor
de mens te hebben bereid,
ja, onder de awoningen van
uw Vader, waarop de mens
een voortreffelijker bhoop mag
hebben; daarom moet de mens
hopen, anders kan hij geen erf-
deel ontvangen op de plaats
die Gij hebt bereid.

33 En voorts herinner ik mij
dat Gij hebt gezegd de wereld
te hebben aliefgehad, zozeer
dat Gij zelfs uw leven voor de
wereld hebt afgelegd om het
wederom te kunnen opnemen,
teneinde een plaats voor de
mensenkinderen te bereiden.

34 En nu weet ik dat die
aliefde die Gij voor de mensen-
kinderen hebt gekoesterd, naas-
tenliefde is; daarom kunnen de
mensen, tenzij zij naastenliefde

25a 1 Kor. 2:14.
26a Gal. 6:7.
27a Jakob 4:7.

b Ex. 4:11;
1 Kor. 1:27.

c gs Genade.
d Luc. 18:10–14;

LV 1:28.
gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

e Luc. 9:46–48;
2 Kor. 12:9.

28a 1 Kor. 13:1–13;
Mro. 7:39–47.

30a Matt. 17:20;
Jakob 4:6;
Hel. 10:6, 9.

gs Macht.
31a gs Geloof, geloven.
32a Joh. 14:2; Enos 1:27;

LV 72:4; 98:18.
b gs Hoop.

33a Joh. 3:16–17.
34a Mro. 7:47.

gs Liefde;
Naastenliefde.
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bezitten, de plaats die Gij in de
woningen van uw Vader hebt
bereid, niet beërven.
35 Daarom weet ik door het-

geen Gij hebt gezegd, dat als
de andere volken wegens onze
zwakheid geen naastenliefde
bezitten, Gij hen zult beproe-
ven en hun atalent, ja, hetgeen
zij hebben ontvangen, zult weg-
nemen en zult geven aan hen
die overvloediger bezitten.

36 En het geschiedde dat ik
de Heer bad dat Hij de andere
volken agenade zou schenken,
opdat zij naastenliefde zouden
bezitten.

37 En het geschiedde dat
de Heer tot mij zeide: Indien
zij geen naastenliefde bezitten,
maakt het voor u niet uit, want
gij zijt getrouw geweest; daarom
zullen uw klederen agereinigd
worden. En omdat gi j uw
bzwakheid hebt gezien, zult gij
sterk worden gemaakt, ja, zodat
gij zult neerzitten in de plaats
die Ik heb bereid in de wonin-
gen van mijn Vader.
38 En nu zeg ik, Moroni, de

andere volken vaarwel, ja, en
ook mijn broeders, die ik lief-
heb, totdat wij elkaar ontmoe-
ten voor de arechterstoel van
Christus, waar alle mensen zul-
len weten dat mijn bklederen
niet met uw bloed zijn bevlekt.

39 En dan zult gij weten dat ik
Jezus heb agezien en dat Hij
van baangezicht tot aangezicht

met mij heeft gesproken, en dat
Hij mij in alle eenvoud in mijn
eigen taal over deze dingen
heeft verteld, zoals de ene mens
de andere iets vertelt;

40 en wegens mijn zwakheid
in het schrijven heb ik slechts
enkele daarvan opgeschreven.

41 En nu wil ik u aansporen
die Jezus — over wie de profe-
ten en de apostelen hebben
geschreven — te azoeken, opdat
de genade van God de Vader, en
ook van de Heer Jezus Christus,
en van de Heilige Geest, die van
Hen bgetuigt, in u zal zijn en
voor eeuwig in u zal verblijven.
Amen.

HOOFDSTUK 13

Ether spreekt over een nieuw Jeru-
zalem dat in Amerika zal worden
gebouwd door het nageslacht van
Jozef — Hij profeteert, wordt uit-
geworpen, schrijft de Jareditische
geschiedenis en voorspelt de vernie-
tiging der Jaredieten — Oorlog
woedt in het gehele land.

En nu ga ik, Moroni, mijn
kroniek van de vernietiging van
het volk waarover ik heb ge-
schreven, beëindigen.

2 Want zie, zij verwierpen alle
woorden van Ether; want hij
vertelde hun waarlijk van alle
dingen vanaf het begin van de
mens en dat, toen de wateren
van het oppervlak van dit land

35a Matt. 25:14–30.
gs Gave; Talent.

36a gs Genade.
37a LV 38:42; 88:74–75;

135:4–5.

b Ether 12:27.
38a gs Jezus Christus—

Rechter.
b Jakob 1:19.

39a gs Jezus Christus—

Verschijningen van
Christus na zijn dood.

b Gen. 32:30; Ex. 33:11.
41a LV 88:63; 101:38.

b 3 Ne. 11:32.
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waren aweggevloeid, het een
land werd dat boven alle andere
landen verkieslijk was, een
door de Heer uitverkoren land;
daarom wilde de Heer dat alle
mensen die op het oppervlak
daarvan wonen, Hem bdienen;
3 en dat het de plek was van

het anieuwe Jeruzalem, dat uit
de hemel zou bneerdalen, en
van het gewijde heiligdom des
Heren.

4 Zie, Ether zag de dagen van
Christus en hij sprak van een
anieuw Jeruzalem op dit land.
5 En hij sprak eveneens van

het huis Israëls en het aJeruza-
lem waar bLehi vandaan zou
komen — nadat het verwoest
was, zou het wederom worden
opgebouwd, een cheilige stad
voor de Heer; daarom kon dat
niet een nieuw Jeruzalem zijn,
want het had in een vroegere
tijd bestaan; maar het zou we-
derom worden opgebouwd en
een heilige stad des Heren wor-
den; en het zou voor het huis
Israëls worden gebouwd —
6 en dat er een anieuw Jeruza-

lem in dit land zou worden
gebouwd voor het overblijfsel
van het nageslacht van bJozef,
van welke dingen er een czin-
nebeeld is geweest.

7 Want zoals Jozef zijn vader
naar het land aEgypte heeft

gebracht, waar die ook is ge-
storven, zo heeft de Heer een
overblijfsel van het nageslacht
van Jozef uit het land Jeruzalem
gebracht om barmhartig jegens
het nageslacht van Jozef te
kunnen zijn, zodat zij niet zou-
den bomkomen, zoals Hij ook
barmhartig is geweest jegens
de vader van Jozef, opdat die
niet zou omkomen.

8 Daarom zal het overblijfsel
van het huis van Jozef in dit
aland worden gevestigd; en het
zal voor hen een erfland zijn;
en zij zullen een heilige stad
voor de Heer bouwen, zoals het
Jeruzalem vanouds; en zij zul-
len bniet meer worden verward
totdat het einde komt, wanneer
de aarde zal voorbijgaan.

9 En er zullen een anieuwe
hemel en een nieuwe aarde
zijn; en zij zullen zoals de oude
zijn, behalve dan dat de oude
zijn voorbijgegaan en alle din-
gen nieuw zijn geworden.

10 En dan komt het nieuwe
Jeruzalem; en gezegend zijn zij
die erin wonen, want zij zijn
het van wie de klederen awit
zijn door het bloed van het
Lam; en zij zijn het die worden
gerekend onder het overblijfsel
van het nageslacht van Jozef,
dat van het huis Israëls was.

11 En dan komt ook het Jeru-

13 2a Gen. 7:11–24; 8:3.
b Ether 2:8.

3a 3 Ne. 20:22; 21:23–24.
gs Nieuw-Jeruzalem.

b Op. 3:12; 21:2.
4a gs Zion.
5a gs Jeruzalem.

b 1 Ne. 1:18–20.
c Op. 21:10;

3 Ne. 20:29–36.
6a LV 42:9; 45:66–67;

84:2–5;
Art. 1:10.

b gs Jozef, zoon van
Jakob.

c Alma 46:24.
gs Symboliek.

7a Gen. 46:2–7; 47:6.

b 2 Ne. 3:5.
8a gs Beloofd land.

b Mro. 10:31.
9a 2 Pet. 3:10–13;

Op. 21:1; 3 Ne. 26:3;
LV 101:23–25.

10a Op. 7:14;
1 Ne. 12:10–11;
Alma 5:27.
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zalem vanouds; en de inwoners
daarvan, gezegend zijn zij,
want zij zijn gewassen in het
bloed des Lams; en zij zijn het
die waren verstrooid en aver-
gaderd vanuit de vier hoeken
der aarde, en vanuit de bnoor-
delijke landen, en deelgenoot
zijn van de vervulling van het
verbond dat God heeft geslo-
ten met hun vader, cAbraham.
12 En wanneer deze dingen

komen, wordt het schriftwoord
vervuld dat zegt: Er zijn aeer-
sten die de laatsten zullen zijn;
en er zijn laatsten die de eersten
zullen zijn.

13 En ik wilde meer schrijven,
doch het is mij verboden; groot
en wonderbaar waren echter de
profetieën van Ether; maar zij
achtten hem als niets en wierpen
hem uit; en overdag verborg hij
zich in de holte van een rots en
des nachts ging hij uit en aan-
schouwde de dingen die over
het volk zouden komen.

14 En tijdens zijn verblijf in de
holte van een rots schreef hij de
rest van deze kroniek, terwijl
hij des nachts de vernietigingen
aanschouwde die over het volk
kwamen.

15 En het geschiedde dat er
in datzelfde jaar dat hij uit
het midden van het volk werd
geworpen, een grote oorlog
onder het volk ontstond, want
er waren er velen die opston-
den, die sterke mannen waren
en trachtten Coriantumr te ver-

nietigen door hun geheime,
goddeloze plannen, waarover
reeds gesproken is.

16 En nu bond Coriantumr,
die zelf krijgskunde en alle
geslepenheid der wereld had
b e s t u d e e r d , d e s t r i j d a a n
met hen die trachtten hem te
vernietigen.

17 Maar hij bekeerde zich niet,
evenmin zijn mooie zonen en
dochters; evenmin de mooie
zonen en dochters van Cohor;
evenmin de mooie zonen en
dochters van Corihor; kortom,
er waren onder de mooie zonen
en dochters op het oppervlak
der gehele aarde geen die zich
van hun zonden bekeerden.

18 Nu geschiedde het dat er
in het eerste jaar dat Ether in
de holte van een rots woonde,
velen werden gedood door
het zwaard van die ageheime
verenigingen die tegen Corian-
tumr vochten om het konink-
rijk te verkrijgen.

19 En het geschiedde dat de
zonen van Coriantumr veel
vochten en veel bloed verloren.

20 En in het tweede jaar kwam
het woord des Heren tot Ether
dat hij tot aCoriantumr moest
profeteren dat de Heer, indien
hij zich met zijn gehele huis
bekeerde, hem zijn koninkrijk
zou geven en het volk zou
sparen —

21 anders zouden zij vernie-
tigd worden, en ook zijn gehele
huis, behalve hijzelf. En hij zou

11a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

b LV 133:26–35.

c gs Abraham,
verbond van.

12a Marc. 10:31;
1 Ne. 13:42;

Jakob 5:63;
LV 90:9.

18a Ether 8:9–26.
20a Ether 12:1–2.
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slechts leven om de vervulling
te zien van de profetieën die
waren gesproken aangaande
een aander volk dat het land
als zijn erfdeel zou ontvangen;
en Coriantumr zou door hen
begraven worden; en iedere ziel
zou vernietigd worden, behalve
bCoriantumr.

22 En het geschiedde dat
Coriantumr zich niet bekeerde,
noch zijn huis, noch het volk;
en de oorlogen hielden niet op;
en zij trachtten Ether te doden,
maar hij vluchtte voor hen en
verborg zich wederom in de
holte van de rots.

23 En het geschiedde dat
Shared opstond, en ook hij le-
verde Coriantumr slag; en hij
versloeg hem, zodat hij hem
in het derde jaar in gevangen-
schap bracht.

24 En in het vierde jaar versloe-
gen de zonen van Coriantumr
Shared en verkregen het konink-
rijk wederom voor hun vader.

25 Nu ontstond er een oorlog
op het gehele oppervlak van het
land, waarbij iedere man met
zijn bende vocht om hetgeen
hij verlangde.

26 En er waren rovers, en
kortom, er was allerlei godde-
loosheid op het gehele opper-
vlak van het land.

27 En het geschiedde dat
Coriantumr buitengewoon ver-
toornd was op Shared en hij
trok tegen hem ten strijde met
zijn legers; en zij traden elkaar
tegemoet in grote toorn, en zij
traden elkaar tegemoet in het

dal Gilgal; en de strijd werd
buitengewoon hevig.

28 En het geschiedde dat
Shared drie dagen lang tegen
hem vocht. En het geschiedde
dat Coriantumr hem versloeg en
hem achtervolgde totdat hij bij
de vlakten van Heshlon kwam.

29 En het geschiedde dat
Shared hem wederom slag
leverde op de vlakten; en zie, hij
versloeg Coriantumr en dreef
hem wederom terug naar het
dal Gilgal.

30 En Coriantumr leverde
Shared wederom slag in het dal
Gilgal, en hij versloeg Shared
en doodde hem.

31 En Shared had Coriantumr
verwond aan zijn dij, zodat hij
twee jaar lang niet wederom
ten strijde trok, en onderwijl
vergoten alle mensen op het
oppervlak van het land bloed,
en er was niemand om hen
tegen te houden.

HOOFDSTUK 14

De ongerechtigheid van het volk
brengt een vervloeking over het
land — Coriantumr trekt ten oor-
log tegen Gilead, vervolgens tegen
Lib, en dan tegen Shiz — Bloed en
slachting bedekken het land.

En nu begon er wegens de onge-
rechtigheid van het volk over
het gehele land een grote aver-
vloeking te komen, die inhield
dat wanneer iemand zijn ge-
reedschap of zijn zwaard op zijn
plank legde, of op de plaats

21a Omni 1:19–21;
Ether 11:21.

b Ether 15:29–32.
14 1a Hel. 12:18; 13:17–23;

Mrm. 1:17–18;
2:10–14.



653 Ether 14:2–16

waar hij het wilde bewaren, zie,
hij het de volgende ochtend
niet kon vinden, zo groot was
de vervloeking op het land.
2 Daarom klampte eenieder

zich met beide handen vast aan
hetgeen van hem was en wilde
lenen noch uitlenen; en eenie-
der hield het gevest van zijn
zwaard in zijn rechterhand ter
verdediging van zijn eigendom
en zijn eigen leven en dat van
zijn vrouwen en kinderen.

3 En nu, zie, na twee jaar, en
na de dood van Shared, stond
de broeder van Shared op en
leverde Coriantumr slag, waar-
bij Coriantumr hem versloeg
en hem achtervolgde tot de
wildernis van Akish.

4 En het geschiedde dat de
broeder van Shared hem slag
leverde in de wildernis van
Akish; en de strijd werd buiten-
gewoon hevig en vele duizen-
den vielen door het zwaard.

5 En het geschiedde dat Cori-
antumr de wildernis belegerde;
en de broeder van Shared mar-
cheerde des nachts de wildernis
uit en doodde een deel van het
leger van Coriantumr, terwijl
zij dronken waren.
6 En hij trok verder naar het

land Moron en zette zich op de
troon van Coriantumr.

7 En het geschiedde dat Cori-
antumr twee jaar lang met zijn
leger in de wildernis verbleef
en in die tijd veel versterking
voor zijn leger ontving.
8 Nu ontving de broeder van

Shared, die Gilead heette, we-
gens geheime verenigingen ook
veel versterking voor zijn leger.

9 En het geschiedde dat zijn
hogepriester hem vermoordde
terwijl hij op zijn troon zat.

10 En het geschiedde dat
iemand van de geheime vereni-
gingen hem vermoordde in een
geheime doorgang en het ko-
ninkrijk voor zichzelf verkreeg;
en zijn naam was Lib; en Lib
was zeer groot van gestalte,
groter dan welke andere man
ook onder het gehele volk.

11 En het geschiedde in het
eerste jaar van Lib dat Cori-
antumr optrok naar het land
Moron en Lib slag leverde.

12 En het geschiedde dat hij
met Lib streed, in welke strijd
Lib hem op de arm sloeg, zodat
hij werd verwond; niettemin
rukte het leger van Coriantumr
op tegen Lib, zodat hij vluchtte
naar de kuststreek.

13 En het geschiedde dat Co-
riantumr hem achtervolgde;
en Lib leverde hem slag aan
de kust.

14 En het geschiedde dat Lib
het leger van Coriantumr ver-
sloeg, zodat zij wederom naar
de wildernis van Akish vlucht-
ten.

15 En het geschiedde dat Lib
hem achtervolgde totdat hij de
vlakten van Agosh had bereikt.
En toen Coriantumr voor Lib
was gevlucht, had hij al le
mensen meegenomen naar dat
deel van het land waarheen hij
was gevlucht.

16 En toen hij de vlakten
van Agosh had bereikt, leverde
hij Lib slag en hij sloeg hem
totdat hij stierf; evenwel trok
de broeder van Lib in diens
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plaats tegen Coriantumr op, en
de strijd werd buitengewoon
hevig, waarbij Coriantumr we-
derom voor het leger van de
broeder van Lib vluchtte.
17 De naam van de broeder

van Lib nu was Shiz. En het ge-
schiedde dat Shiz Coriantumr
achtervolgde, en hij veroverde
vele steden, en hij doodde zowel
vrouwen als kinderen, en hij
stak de steden in brand.

18 En de vrees voor Shiz
verbreidde zich door het gehele
land; ja, er ging een roep door
het gehele land: Wie kan stand-
houden voor het leger van
Shiz? Zie, hij maakt alles op
zijn pad met de grond gelijk!

19 En het geschiedde dat het
volk zich op het gehele opper-
vlak van het land tot legers
begon samen te voegen.

20 En zij waren verdeeld; en
een gedeelte van hen vluchtte
naar het leger van Shiz, en een
gedeelte van hen vluchtte naar
het leger van Coriantumr.

21 En de oorlog was zo hevig
en langdurig geweest, en het
toneel van bloedvergieten en
slachting had zo lang geduurd
dat het gehele oppervlak van
het land met de alichamen der
doden was bedekt.

22 En de oorlog ging zo vlug
en snel dat er niemand overbleef
om de doden te begraven, want
zij marcheerden van bloedver-
gieten tot bloedvergieten en
lieten de lichamen van zowel
mannen als vrouwen en kinde-
ren verspreid op het oppervlak

van het land achter om een
prooi te worden voor de awor-
men van het vlees.

23 En de stank ervan ver-
spreidde zich over het opper-
vlak van het land, ja, over het
gehele oppervlak van het land;
daarom werden de mensen dag
en nacht geplaagd vanwege de
stank ervan.

24 Niettemin hield Shiz niet
op Coriantumr te achtervolgen;
want hij had gezworen wraak
te nemen op Coriantumr voor
het bloed van zijn broeder die
was gedood, en op het woord
des Heren dat tot Ether was
gekomen dat Coriantumr niet
zou vallen door het zwaard.

25 En aldus zien wij dat de
Heer hen in de volheid van
zijn verbolgenheid bezocht; en
hun goddeloosheid en gruwelen
hadden een weg bereid voor
hun eeuwige vernietiging.

26 En het geschiedde dat Shiz
Coriantumr achtervolgde in
oostelijke richting, zelfs tot aan
de kuststreek, en daar leverde
hij Shiz drie dagen lang slag.

27 En de vernietiging onder
de legers van Shiz was zo ver-
schrikkelijk dat het volk be-
vreesd werd en voor de legers
van Coriantumr begon te vluch-
ten; en zij vluchtten naar het
land Corihor en vaagden de in-
woners voor zich weg, ja, allen
die zich niet bij hen wilden
aansluiten.

28 En zij sloegen hun ten-
ten op in het dal Corihor; en
Coriantumr sloeg zijn tenten

21a Ether 11:6. 22a Jes. 14:9–11.
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op in het dal Shurr. Nu was
het dal Shurr bij de heuvel
Comnor; daarom bracht Cori-
antumr zijn legers bijeen op
de heuvel Comnor, en hij blies
een bazuin voor de legers
van Shiz om hen tot de strijd
uit te nodigen.
29 En het geschiedde dat zij

opkwamen, maar wederom ver-
dreven werden; en zij kwamen
een tweede maal en werden
voor de tweede maal wederom
verdreven. En het geschiedde
dat zij wederom een derde maal
kwamen, en de strijd werd bui-
tengewoon hevig.

30 En het geschiedde dat Shiz
Coriantumr sloeg en hem vele
diepe wonden toebracht; en
Coriantumr, die veel bloed had
verloren, viel in zwijm en werd
weggedragen alsof hij dood
was.

31 Nu was het verlies aan
mannen, vrouwen en kinderen
aan beide kanten zo groot dat
Shiz zijn mensen gebood de
legers van Coriantumr niet te
achtervolgen; daarom keerden
zij terug naar hun kamp.

HOOFDSTUK 15

Miljoenen Jaredieten worden in de
strijd gedood — Shiz en Corian-
tumr verzamelen het gehele volk
voor een dodelijk gevecht — De
Geest des Heren houdt op op hen
in te werken — De Jareditische
natie wordt volledig vernietigd —
Slechts Coriantumr blijft over.

En het geschiedde, toen Cori-
antumr van zijn verwondingen
was hersteld, dat hij zich de
awoorden begon te herinneren
die Ether tot hem had gespro-
ken.

2 Hij zag dat er al bijna twee
miljoen van zijn volk door het
zwaard waren gedood en hij
werd bedroefd van hart; ja,
er waren twee miljoen sterke
mannen gedood, en eveneens
hun vrouwen en hun kinderen.

3 Hij begon zich te bekeren van
het kwaad dat hij had bedreven;
hij begon zich de woorden te
herinneren die bij monde van
alle profeten waren gesproken,
en hij zag dat ze tot dusver in
elk opzicht waren vervuld; en
zijn ziel treurde en weigerde
zich te laten troosten.

4 En het geschiedde dat hij
een brief schreef aan Shiz met
het verzoek het volk te sparen,
en hij zou afstand doen van
het koninkrijk omwille van het
leven van het volk.

5 En het geschiedde, toen Shiz
zijn brief had ontvangen, dat
hij een brief aan Coriantumr
schreef, waarin stond dat hij het
leven van het volk zou sparen
als hij zich wilde overgeven,
zodat hij hem met zijn eigen
zwaard zou kunnen doden.

6 En het geschiedde dat het
volk zich niet bekeerde van zijn
ongerechtigheid; en het volk
van Coriantumr werd tot toorn
opgehitst tegen het volk van
Shiz; en het volk van Shiz werd
tot toorn opgehitst tegen het

15 1a Ether 13:20–21.
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volk van Coriantumr; daarom
leverde het volk van Shiz het
volk van Coriantumr slag.
7 En toen Coriantumr zag dat

hij op het punt stond te vallen,
vluchtte hij wederom voor het
volk van Shiz.

8 En het geschiedde dat hij
bij de wateren van Ripliancum
kwam, hetgeen vertaald bete-
kent: groot of allesovertreffend;
toen zij dan die wateren bereik-
ten, sloegen zij hun tenten op;
en Shiz sloeg dichtbij hen ook
zijn tenten op; en bijgevolg
trokken zij de volgende dag ten
strijde.

9 En het geschiedde dat zij
een buitengewoon hevige strijd
voerden, waarin Coriantumr
wederom werd verwond, en
wegens bloedverlies viel hij in
zwijm.

10 En het geschiedde dat de
legers van Coriantumr druk
uitoefenden op de legers van
Shiz, zodat zij hen versloegen
en voor zich uit op de vlucht
joegen; en zij vluchtten zuid-
waarts en sloegen hun tenten
op in een plaats die Ogath
werd genoemd.

11 En het geschiedde dat
het leger van Coriantumr zijn
tenten opsloeg bij de heuvel
Ramah; en het was diezelfde
heuvel waar mijn vader Mor-
mon de kronieken, die heilig
waren, in de hoede des Heren
had averborgen.

12 En het geschiedde dat zij
het gehele volk op het gehele
oppervlak van het land dat niet

was gedood, bijeenbrachten,
behalve Ether.

13 En het geschiedde dat Ether
alles zag wat het volk deed; en
hij zag dat het volk dat voor
Coriantumr was, bij het leger
van Coriantumr werd ingelijfd;
en het volk dat voor Shiz was,
werd bij het leger van Shiz
ingelijfd.

14 Welnu, vier jaar lang waren
zij bezig het volk bijeen te bren-
gen om allen te verkrijgen die
zich op het oppervlak van het
land bevonden en om alle mo-
gelijke versterking te ontvangen
die zij maar konden ontvangen.

15 En het geschiedde, toen zij
allen waren ingelijfd, eenieder
bij het leger van zijn keuze,
samen met zijn vrouw en zijn
kinderen — zowel mannen als
vrouwen en kinderen waren
met oorlogswapens uitgerust,
met schilden en aborstplaten en
hoofdplaten, en waren gekleed
op de oorlog — dat zij tegen
elkaar ten strijde trokken; en zij
vochten die gehele dag en
overwonnen niet.

16 En het geschiedde, toen het
nacht was, dat zij vermoeid
waren en zich in hun kamp
terugtrokken; en nadat zij zich
in hun kamp hadden terugge-
trokken, hieven zij een gekerm
en een geweeklaag aan wegens
het verlies van de gedoden van
hun volk; en hun geschreeuw
en gekerm en geweeklaag was
zo hevig dat die de lucht
verscheurden.

17 En het geschiedde dat zij

11a Mrm. 6:6. 15a Mos. 8:7–10.
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de volgende dag wederom ten
strijde trokken, en die dag was
groot en verschrikkelijk; niette-
min overwonnen zij niet, en
toen het wederom nacht werd,
verscheurden zij de lucht met
hun geschreeuw en hun gekerm
en hun gerouwklaag wegens
het verlies van de gedoden van
hun volk.
18 En het geschiedde dat Co-

riantumr wederom een brief
aan Shiz schreef met het ver-
zoek niet wederom ten strijde
te trekken, maar het koninkrijk
te nemen en het leven van het
volk te sparen.

19 Doch zie, de Geest des
Heren was opgehouden op hen
in te werken en aSatan had het
hart van het volk volledig in zijn
macht; want zij waren overge-
leverd aan de verstoktheid van
hun hart en de verblindheid
van hun verstand om vernietigd
te worden; daarom trokken zij
wederom ten strijde.

20 En het geschiedde dat zij
die gehele dag vochten, en toen
het nacht werd, sliepen zij op
hun zwaard.

21 En de volgende dag voch-
ten zij totdat het nacht werd.

22 En toen het nacht werd,
waren zij adronken van toorn,
zoals een man die dronken is
van wijn; en wederom sliepen
zij op hun zwaard.
23 En de volgende dag vochten

zij wederom; en toen het nacht
werd, waren zij allen gevallen
door het zwaard op tweeënvijf-
tig van het volk van Coriantumr

na, en negenenzestig van het
volk van Shiz.

24 En het geschiedde dat zij
die nacht op hun zwaard slie-
pen, en de volgende dag voch-
ten zij wederom, en die gehele
dag streden zij uit alle macht
met hun zwaard en hun schild.

25 En toen het nacht werd,
waren er nog maar tweeënder-
tig van het volk van Shiz en
zevenentwintig van het volk
van Coriantumr.

26 En het geschiedde dat zij
aten en sliepen en zich erop
voorbereidden de volgende
dag te sterven. En het waren
grote en sterke mannen wat
mensenkracht betreft.

27 En het geschiedde dat zij
drie uur lang vochten en wegens
bloedverlies in zwijm vielen.

28 En het geschiedde, toen de
mannen van Coriantumr vol-
doende kracht hadden ontvan-
gen om te kunnen lopen, dat zij
voor hun leven wilden vluchten;
maar zie, Shiz stond op, en zijn
mannen ook, en hij zwoer in
zijn verbolgenheid Coriantumr
te doden of ze l f door het
zwaard om te komen.

29 Daarom achtervolgde hij
hen, en de volgende dag haalde
hij hen in; en wederom vochten
zij met het zwaard. En zie, het
geschiedde, toen zij aallen door
het zwaard waren gevallen, op
Coriantumr en Shiz na, dat
Shiz wegens bloedverlies in
zwijm viel.

30 En het geschiedde, toen
Coriantumr op zijn zwaard had

19a gs Duivel. 22a Mro. 9:23. 29a Ether 13:20–21.
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geleund om wat uit te rusten,
dat hij Shiz het hoofd afsloeg.
31 En het geschiedde, nadat

hij het hoofd van Shiz had afge-
slagen, dat Shiz zich op zijn
handen oprichtte en terugviel;
en toen hi j om adem had
geworsteld, stierf hij.

32 En het geschiedde dat
aCoriantumr ter aarde viel en
als een levenloze werd.
33 En de Heer sprak tot Ether

en zeide tot hem: Ga uit. En hij
ging uit en zag dat de woorden

des Heren alle waren vervuld;
en hij voltooide zijn akroniek —
en geen honderdste deel heb ik
opgeschreven — en hij verborg
die op een wijze dat het volk
van Limhi haar vond.

34 De laatste woorden nu die
door aEther zijn geschreven,
zijn deze: Of de Heer wil dat
ik veranderd word of dat ik
de wil des Heren in het vlees
onderga, het doet er niet toe,
indien ik maar het heil verkrijg
in het koninkrijk Gods. Amen.

Het boek Moroni

HOOFDSTUK 1

Moroni schrijft ten behoeve van de
Lamanieten — De Nephieten die
Christus niet willen verloochenen,
worden ter dood gebracht. Onge-
veer 401–421 n.C.

NU had ik, aMoroni, niet ge-
dacht nog meer te zullen

schrijven na de samenvatting
van het verslag van het volk van
Jared te hebben voltooid; maar
ik ben nog niet omgekomen; en
ik maak mij niet bekend aan de
Lamanieten, zodat zij mij niet
zullen vernietigen.

2 Want zie, hun onderlinge
aoorlogen zijn buitengewoon
hevig; en wegens hun haat bdo-
den zij iedere Nephiet die de
Christus niet wil verloochenen.

3 En ik, Moroni, wil de Chris-
tus niet averloochenen; daarom
zwerf ik overal rond voor de
veiligheid van mijn leven.

4 Welnu, ik schrijf nog enkele
dingen, in tegenstelling tot
hetgeen ik had gedacht; want
ik had gedacht niets meer te
zullen schrijven; doch ik schrijf
nog enkele dingen, in de hoop
dat zij, volgens de wil des He-
ren, in de toekomst van waarde
zullen zijn voor mijn broeders,
de Lamanieten.

HOOFDSTUK 2

Jezus geeft de twaalf Nephitische
discipelen de macht om de gave
van de Heilige Geest te verlenen.
Ongeveer 401–421 n.C.

32a Omni 1:20–22.
33a Mos. 8:9;

Alma 37:21–31;
Ether 1:1–5.

34a Ether 12:2.
[moroni]
1 1a gs Moroni, zoon van

Mormon.

2a 1 Ne. 12:20–23.
b Alma 45:14.

3a Matt. 10:32–33;
3 Ne. 29:5.
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De woorden van Christus, die
Hij sprak tot zijn adiscipelen, de
twaalf die Hij gekozen had, toen
Hij hun de handen oplegde —

2 en Hij noemde hen bij de
naam, zeggende: Gij zult de
Vader aanroepen in mijn naam,
in krachtig gebed; en wanneer
gij dat hebt gedaan, zult gij de
amacht hebben om hem die gij
de bhanden oplegt, de Heilige
Geest te cgeven; en gij zult
die in mijn naam geven, want
aldus doen mijn apostelen.
3 Nu sprak Christus die woor-

den tot hen bij zijn eerste ver-
schijning; en de menigte hoorde
het niet, maar de discipelen
hoorden het wel; en de Heilige
Geest viel op zovelen als zij de
handen aoplegden.

HOOFDSTUK 3

De ouderlingen ordenen priesters
en leraren door handoplegging.
Ongeveer 401–421 n.C.

De wijze waarop de discipelen,
die aouderlingen van de kerk
werden genoemd, priesters en
leraren bordenden —
2 nadat zij tot de Vader had-

den gebeden in de naam van
Christus, legden zij hun de
handen op en zeiden:

3 In de naam van Jezus Chris-

tus orden ik u tot priester (of
als het om een leraar ging: or-
den ik u tot leraar) om bekering
en avergeving van zonden door
Jezus Christus te prediken, door
tot het einde in geloof in zijn
naam te volharden. Amen.

4 En op die wijze aordenden
zij priesters en leraren, volgens
de bgaven en roepingen van
God aan de mens; en zij orden-
den hen door de cmacht van de
Heilige Geest, die in hen was.

HOOFDSTUK 4

Hoe ouderlingen en priesters het
avondmaalsbrood bedienen wordt
uitgelegd. Ongeveer 401–421 n.C.

De awijze waarop hun bouder-
lingen en priesters het vlees en
bloed van Christus aan de kerk
bedienden; en zij cbedienden het
volgens de geboden van Chris-
tus; daarom weten wij dat het
de juiste wijze is; en de ouder-
ling of priester bediende het —

2 en zij knielden neer met de
kerk en baden tot de Vader in de
naam van Christus, zeggende:

3 O God, eeuwige Vader, wij
vragen U in de naam van uw
Zoon, Jezus Christus, dit abrood
te zegenen en te heiligen voor
de zielen van allen die ervan
nemen, opdat zij mogen eten
ter bgedachtenis van het lichaam

2 1a 3 Ne. 13:25.
2a gs Macht.

b gs Handoplegging.
c 3 Ne. 18:37.

3a Hand. 19:6.
3 1a Alma 6:1.

gs Ouderling.
b gs Ordenen,

ordening.
3a gs Vergeving van

zonden.
4a LV 18:32; 20:60.

b gs Gave.
c 1 Ne. 13:37;

Mro. 6:9.
4 1a 3 Ne. 18:1–7.

b gs Ouderling.
c LV 20:76–77.

3a gs Avondmaal
des Heren.

b Luc. 22:19;
1 Kor. 11:23–24;
3 Ne. 18:7.
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van uw Zoon en U, o God, eeu-
wige Vader, betuigen dat zij
gewillig zijn de cnaam van uw
Zoon op zich te nemen en Hem
altijd indachtig te zijn, en zijn
geboden te onderhouden die
Hij hun heeft gegeven, opdat
zij zijn dGeest altijd bij zich
mogen hebben. Amen.

HOOFDSTUK 5

Een uiteenzetting van de manier
waarop de avondmaalswijn wordt
bediend. Ongeveer 401–421 n.C.

De awijze waarop de wijn werd
bediend — Zie, zij namen de
beker en zeiden:

2 O God, eeuwige Vader, wij
vragen U in de naam van uw
Zoon, Jezus Christus, deze awijn
te zegenen en te heiligen voor
de zielen van allen die ervan
drinken, opdat zij het mogen
doen ter bgedachtenis van het
bloed van uw Zoon dat voor
hen is vergoten, opdat zij U,
o God, eeuwige Vader, mogen
betuigen dat zij Hem altijd in-
dachtig zijn, opdat zij zijn Geest
bij zich mogen hebben. Amen.

HOOFDSTUK 6

Zij die zich bekeren, worden ge-
doopt en door de kerkleden opgeno-

men — Kerkleden die zich bekeren
ontvangen vergeving — Bijeen-
komsten worden geleid door de
macht van de Heilige Geest. On-
geveer 401–421 n.C.

En nu spreek ik over de adoop.
Zie, ouderlingen, priesters en le-
raren werden gedoopt; maar zij
werden niet gedoopt, tenzij zij
vruchten voortbrachten waar-
uit bleek dat zij het bwaardig
waren.

2 Evenmin lieten zij mensen
tot de doop toe, tenzij die met
een agebroken hart en een ver-
slagen geest kwamen en tot
de kerk getuigden dat zij zich
werkelijk van al hun zonden
hadden bekeerd.

3 En er werden geen mensen
tot de doop toegelaten, tenzij die
de naam van Christus aop zich
namen en vastbesloten waren
Hem tot het einde te dienen.

4 En wanneer zij tot de doop
waren toegelaten en de macht
van de Heilige Geest op hen
had ingewerkt en hen had age-
reinigd, werden zij onder het
volk van de kerk van Christus
gerekend; en hun bnaam werd
opgeschreven, zodat zij bekend
zouden blijven en gevoed wor-
den door het goede woord
Gods, om hen op het rechte pad
te houden, om hen voortdurend
het gebed cindachtig te doen

3c gs Jezus Christus—
De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.

d gs Heilige Geest.
5 1a 3 Ne. 18:8–11;

LV 20:78–79.
2a LV 27:2–4.

gs Avondmaal des
Heren.

b Luc. 22:19–20;
1 Kor. 11:25.

6 1a gs Doop, dopen.
b gs Waardig,

waardigheid.
2a gs Gebroken hart.

3a gs Jezus Christus—
De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.

4a gs Zuiver, zuiverheid.
b LV 20:82.
c Alma 34:39;

3 Ne. 18:15–18.
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zijn, alleen dvertrouwend op de
verdiensten van Christus, die
de ebron en voleinder was van
hun geloof.
5 En de leden der akerk kwa-

men bdikwijls tezamen om te
cvasten en te bidden en met
elkaar te spreken over het wel-
zijn van hun ziel.

6 En zij kwamen dikwijls teza-
men om van het brood en de
wijn te nemen ter gedachtenis
van de Heer Jezus.

7 En zij zagen er nauwlettend
op toe dat er ageen ongerech-
tigheid onder hen was; en als
er werden gevonden die onge-
rechtigheid bedreven — en als
bdrie getuigen van de kerk hen
ten overstaan van de couderlin-
gen schuldig bevonden — en
zij zich niet bekeerden en zij
niet dbekenden, dan werd hun
naam euitgewist en werden zij
niet onder het volk van Christus
gerekend.

8 Maar azo dikwijls als zij zich
bekeerden en vergeving zoch-
ten, met een oprechte bedoeling,
ontvingen zij bvergeving.
9 En hun bijeenkomsten wer-

den door de kerk ageleid naar
de werkingen van de Geest en
door de macht van de bHeilige
Geest; want zoals de macht van
de Heilige Geest hen leidde —
zij het om te prediken of aan te
sporen of te bidden of te sme-

ken of te zingen — zo werd het
gedaan.

HOOFDSTUK 7

Een uitnodiging om tot de rust
des Heren in te gaan — Oprecht
bidden — De Geest van Christus
stelt de mensen in staat om goed
van kwaad te onderscheiden —
Satan overreedt de mensen om
Christus te verloochenen en het
kwade te doen — De profeten
openbaren de komst van Christus
— Wonderen en engelenbediening
worden bewerkstelligd door geloof
— De mensen dienen op het eeu-
wige leven te hopen en de naasten-
liefde aan te hangen. Ongeveer
401–421 n.C.

En nu schrijf ik, Moroni, enkele
woorden op die mijn vader
Mormon gesproken heeft over
ageloof, hoop en naastenliefde;
want aldus sprak hij tot de men-
sen toen hij hen onderwees in de
synagoge, die zij als plaats van
aanbidding hadden gebouwd.

2 En nu spreek ik, Mormon,
tot u, mijn geliefde broeders;
en het is door de genade van
God de Vader, en van onze Heer
Jezus Christus, en zijn heilige
wil, dankzij de gave van zijn
aroeping aan mij, dat mij wordt
toegestaan op dit tijdstip tot u
te spreken.

4d 2 Ne. 31:19; LV 3:20.
e Hebr. 12:2.

5a gs Kerk van Jezus
Christus.

b 3 Ne. 18:22;
4 Ne. 1:12; LV 88:76.

c gs Vasten.
7a LV 20:54.

b LV 42:80–81.
gs Getuige, getuigen.

c Alma 6:1.
gs Ouderling.

d gs Belijden, belijdenis.
e Ex. 32:33; LV 20:83.

gs Excommunicatie.
8a Mos. 26:30–31.

b gs Vergeven.
9a LV 20:45; 46:2.

b gs Heilige Geest.
7 1a 1 Kor. 13:1–13;

Ether 12:3–22, 27–37;
Mro. 8:14; 10:20–23.

2a gs Roepen, roeping,
door God geroepen.
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3 Welnu, ik wil spreken tot u
die tot de kerk behoort, die de
vredige volgelingen van Chris-
tus zijt en die voldoende hoop
hebt verkregen waardoor gij tot
de arust des Heren kunt ingaan,
van nu af aan totdat gij met
Hem zult rusten in de hemel.

4 En nu, mijn broeders, ik
beoordeel u zo wegens uw vre-
dige awandel onder de men-
senkinderen.

5 Want ik denk aan het woord
Gods dat zegt: Aan hun werken
zult gij hen akennen; want in-
dien hun werken goed zijn, zijn
zij eveneens goed.
6 Want zie, God heeft gezegd

dat een mens die aslecht is, niet
kan doen wat goed is; want
indien hij een gave offert of tot
God bbidt, baat het hem niets,
tenzij hij het met een oprechte
bedoeling doet.

7 Want zie, het wordt hem
niet als gerechtigheid toegere-
kend.

8 Want zie, indien een mens
die aslecht is, een gave geeft,
doet hij het met btegenzin; daar-
om wordt het hem toegerekend
alsof hij de gave had behouden;
daarom wordt hij in de ogen
van God als slecht gerekend.
9 En aldus wordt het een mens

ook als kwaad toegerekend als
hij bidt, maar het niet met een
aoprecht voornemen des harten

doet; ja, en het baat hem niets,
want God neemt zo iemand
niet aan.

10 Zo kan een mens die slecht
is , niet doen wat goed is ;
evenmin zal hij een goede gave
geven.

11 Want zie, een bittere abron
kan geen goed water geven;
evenmin kan een goede bron
bitter water geven; daarom kan
een mens die een dienstknecht
van de duivel is, Christus niet
volgen; maar indien hij Christus
wel bvolgt, kan hij niet een
dienstknecht van de duivel zijn.

12 Daarom, alle dingen die
agoed zijn, komen van God; en
wat bslecht is, komt van de
duivel; want de duivel is een
vijand van God en strijdt voort-
durend tegen Hem, en nodigt
uit en verlokt tot czonde en
om voortdurend te doen wat
kwaad is.

13 Doch zie, wat van God is,
nodigt uit en verlokt om voort-
durend goed te doen; daarom
is alles wat uitnodigt en averlokt
om goed te doen en God lief te
hebben en Hem te dienen, door
God bingegeven.
14 Welnu, ziet toe, mijn gelief-

de broeders, dat gij hetgeen
aslecht is niet aan God toe-
schrijft, noch hetgeen goed is
en van God, aan de duivel.

15 Want zie, mijn broeders,

3a gs Rust, rusten.
4a 1 Joh. 2:6; LV 19:23.
5a 3 Ne. 14:15–20.
6a Matt. 7:15–18.

b Alma 34:28.
gs Gebed.

8a Spr. 15:8.
b LV 64:34.

9a Jakobus 1:6–7; 5:16;
Mro. 10:4.

11a Jakobus 3:11–12.
b Matt. 6:24;

2 Ne. 31:10–13;
LV 56:2.

12a Jakobus 1:17; 1
Joh. 4:1–2;

Ether 4:12.
b Alma 5:39–42.
c Hel. 6:30.

gs Zonde.
13a 2 Ne. 33:4; Ether 8:26.

b gs Inspiratie,
inspireren.

14a Jes. 5:20; 2 Ne. 15:20.
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het is u gegeven te aoordelen,
zodat gij goed van kwaad kunt
onderscheiden; en opdat gij
het met volmaakte kennis zult
weten, is de wijze van oordelen
even duidelijk als het verschil
tussen het daglicht en de don-
kere nacht.
16 Want zie, de aGeest van

Christus wordt aan ieder mens
gegeven, opdat hij goed van
kwaad zal kunnen bonderschei-
den; welnu, ik toon u de wijze
van oordelen; want alles wat
uitnodigt om goed te doen en
overreedt om in Christus te
geloven, wordt door de macht
en gave van Christus uitgezon-
den; daarom kunt gij met vol-
maakte kennis weten dat het
van God is.
17 Maar alles wat de mens

overreedt om akwaad te doen
en niet in Christus te geloven
en Hem te verloochenen en God
niet te dienen, daarvan kunt gij
met volmaakte kennis weten
dat het van de duivel is; want
op die wijze gaat de duivel te
werk, want hij overreedt geen
enkel mens om goed te doen,
neen, niet één; en zijn engelen
evenmin; en evenmin zij die
zich aan hem onderwerpen.

18 En nu, mijn broeders, aange-
zien gij het licht kent waarmee
gij kunt oordelen, welk licht het
alicht van Christus is, ziet toe

dat gij niet verkeerd oordeelt;
want met datzelfde boordeel
waarmee gij oordeelt, zult ook
gij geoordeeld worden.

19 Daarom smeek ik u, broe-
ders, zorgvuldig onderzoek te
doen in het alicht van Christus,
opdat gij goed van kwaad kunt
onderscheiden; en wanneer gij
al het goede aangrijpt en het
niet veroordeelt, zult gij zeker
een bkind van Christus zijn.
20 En nu, mijn broeders, hoe

kunt gij al het goede aangrijpen?
21 En nu kom ik bij dat geloof

waarover ik heb gezegd te
zullen spreken; en ik zal u ver-
tellen hoe gij al het goede kunt
aangrijpen.

22 Want zie, omdat God aalle
dingen weet — daar Hij bestaat
van eeuwigheid tot eeuwigheid
— zie, heeft Hij bengelen gezon-
den om de mensenkinderen te
dienen, om de komst van Chris-
tus te openbaren; en in Christus
zou al het goede komen.

23 En God heeft ook aan profe-
ten verkondigd, door zijn eigen
mond, dat Christus zou komen.

24 En zie, er waren verschil-
lende wijzen waarop Hij de
mensenkinderen datgene open-
baarde wat goed is; en alles wat
goed is, komt van Christus; an-
ders waren de mensen agevallen
gebleven en had er niets goeds
tot hen kunnen komen.

15a gs Onderscheid,
gave van.

16a gs Geweten; Licht,
licht van Christus.

b Gen. 3:5;
2 Ne. 2:5, 18, 26;
Mos. 16:3; Alma 29:5;
Hel. 14:31.

17a gs Zonde.
18a Mos. 16:9;

LV 50:24; 88:7–13.
gs Licht, licht
van Christus.

b bjs, Matt. 7:1–2;
Luc. 6:37;
Joh. 7:24.

19a LV 84:45–46.
b Mos. 15:10–12; 27:25.

gs Zonen en
dochters van God.

22a gs God, Godheid.
b Moz. 5:58.

gs Engelen.
24a 2 Ne. 2:5.
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25 Welnu, door de bediening
van aengelen en door ieder
woord dat uit de mond Gods
uitging, begonnen de mensen
geloof in Christus te oefenen;
en aldus grepen zij al het goede
aan door geloof; en zo was het
tot de komst van Christus.

26 En nadat Hij was gekomen,
werden de mensen eveneens
gered door geloof in zijn naam;
en door geloof worden zij zonen
van God. En zowaar Christus
leeft, heeft Hij deze woorden
tot onze vaderen gesproken,
zeggende: aWat gij de Vader ook
in mijn naam zult vragen, dat
goed is, vol vertrouwen gelo-
vende dat gij zult ontvangen,
zie, het zal u geschieden.

27 Welnu, mijn geliefde broe-
ders, zijn awonderen opgehou-
den omdat Christus ten hemel
is gevaren en Zich aan de rech-
terhand van God heeft gezet,
om bij de Vader baanspraak te
maken op zijn recht op barm-
hartigheid dat Hij jegens de
mensenkinderen heeft?

28 Want Hij heeft aan de doel-
einden der wet voldaan en Hij
maakt aanspraak op allen die in
Hem geloven; en zij die in Hem
geloven, zullen al het goede
aaanhangen; daarom bbepleit
Hij de zaak der mensenkinde-
ren; en Hij woont voor eeuwig
in de hemelen.
29 En zijn wonderen opgehou-

den, mijn geliefde broeders,

omdat Hij dat heeft gedaan?
Zie, ik zeg u: neen; evenmin
zijn engelen opgehouden de
mensenkinderen te dienen.

30 Want zie, zij zijn Hem
onderworpen om volgens het
woord van zijn gebod te dienen
en zich te tonen aan hen die een
sterk geloof hebben en een on-
wrikbare geest in iedere vorm
van godsvrucht.

31 En de taak van hun bedie-
ning is om mensen bekering toe
te roepen en het werk van de
verbonden van de Vader die
Hij met de mensenkinderen
heeft gesloten, te vervullen en
te verrichten; om de weg onder
de mensenkinderen te bereiden
door het woord van Christus te
verkondigen aan de uitverkoren
vaten des Heren, opdat zij van
Hem zullen getuigen.

32 En zodoende bereidt de
Here God de weg, zodat het
overige deel der mensen in
Christus zal ageloven, opdat de
Heilige Geest een plaats in hun
hart zal verkrijgen, volgens
diens macht; en op die wijze
brengt de Vader de verbonden
tot stand die Hij met de men-
senkinderen heeft gesloten.

33 En Christus heeft gezegd:
aIndien gij geloof in Mij hebt,
zult gij macht hebben om alles
te doen wat Ik braadzaam acht.

34 En Hij heeft gezegd: aBe-
keert u, al gij einden der aarde,
en komt tot Mij en laat u dopen

25a Alma 12:28–30.
26a 3 Ne. 18:20.

gs Gebed.
27a gs Wonder.

b Jes. 53:12; Mos. 14:12.

28a Rom. 12:9;
LV 98:11.

b 1 Joh. 2:1;
2 Ne. 2:9.
gs Voorspraak.

32a gs Geloof, geloven.
33a Matt. 17:20.

b LV 88:64–65.
34a 3 Ne. 27:20;

Ether 4:18.
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in mijn naam, en gelooft in Mij,
opdat gij gered zult worden.
35 En nu, mijn geliefde broe-

ders, indien deze dingen die ik
tot u gesproken heb inderdaad
waar zijn — en God zal u ten
laatsten adage met bmacht en
grote heerlijkheid tonen dat ze
waar zijn — en indien ze waar
zijn, is de dag van wonderen
dan opgehouden?
36 Of zijn engelen opgehouden

te verschijnen aan de mensen-
kinderen? Of heeft Hij hun de
macht van de Heilige Geest
aonthouden? Of zal Hij dat doen
zolang de tijd duurt, of de aarde
bestaat, of er op het oppervlak
daarvan één mens bestaat die
moet worden gered?
37 Zie, ik zeg u: neen; want

het is door geloof dat awonde-
ren worden verricht; en het is
door geloof dat engelen ver-
schijnen en de mensen dienen;
daarom, indien die dingen zijn
opgehouden, wee de mensen-
kinderen, want het is wegens
bongeloof, en alles is tevergeefs.

38 Want niemand kan worden
gered, volgens de woorden van
Christus, tenzij hij gelooft in zijn
naam; daarom, indien die din-
gen zijn opgehouden, is geloof
ook opgehouden; en vreselijk
is dan de toestand van de men-
sen, want zij zijn alsof er geen
verlossing is teweeggebracht.

39 Doch zie, mijn geliefde
broeders, van u heb ik een
beter beeld, want wegens uw
zachtmoedigheid meen ik dat
gij in Christus gelooft; want
indien gij niet in Hem gelooft,
dan zijt gij niet ageschikt om
onder het volk van zijn kerk te
worden gerekend.

40 En voorts, mijn geliefde
broeders, wil ik tot u spreken
aangaande ahoop. Hoe kunt
gij geloof verwerven, tenzij gij
hoop hebt?

41 En waar zult gij op ahopen?
Zie, ik zeg u dat gij door de
verzoening van Christus en de
kracht van zijn opstanding zult
bhopen tot het ceeuwige leven
te worden opgewekt, en wel
wegens uw geloof in Hem vol-
gens de belofte.

42 Daarom, indien een mens
ageloof heeft, bmoet hij wel hoop
hebben; want zonder geloof
kan er geen hoop zijn.

43 En voorts, zie, ik zeg u dat
hij geen geloof en hoop kan
hebben, tenzij hij azachtmoedig
en nederig van hart is.

44 Anders zijn zijn ageloof
en hoop tevergeefs, want nie-
mand is aannemelijk voor God
dan alleen de zachtmoedigen
en nederigen van hart; en in-
dien een mens zachtmoedig
en nederig van hart is en door
de macht van de Heilige Geest

35a LV 35:8.
b 2 Ne. 33:11.

36a Mro. 10:4–5, 7, 19.
37a Matt. 13:58;

Mrm. 9:20;
Ether 12:12–18.

b Mro. 10:19–24.
39a gs Waardig,

waardigheid.
40a Ether 12:4.

gs Hoop.
41a LV 138:14.

b Titus 1:2;
Jakob 4:4;
Alma 25:16;
Mro. 9:25.

c gs Eeuwig leven.
42a gs Geloof, geloven.

b Mro. 10:20.
43a gs Zachtmoedig,

zachtmoedigheid.
44a Alma 7:24;

Ether 12:28–34.
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bbelijdt dat Jezus de Christus
is, moet hij wel naastenliefde
hebben; want als hij geen naas-
tenliefde heeft, is hij niets;
daarom moet hij wel naasten-
liefde hebben.
45 En de anaastenliefde is lank-

moedig en goedertieren en niet
bafgunstig en niet opgeblazen;
zij zoekt zichzelf niet, wordt
niet verbitterd, rekent het kwa-
de niet toe en is niet blijde over
ongerechtigheid, maar zij is
blijde met de waarheid; zij ver-
draagt alle dingen, gelooft alle
dingen, hoopt alle dingen en
doorstaat alle dingen.
46 Daarom, mijn geliefde

broeders, indien gij geen naas-
tenliefde hebt, zijt gij niets,
want de naastenliefde vergaat
nimmer. Houdt daarom vast
aan de naastenliefde, die het
voornaamste van alles is, want
alle dingen moeten vergaan —

47 maar de anaastenliefde is
de reine bliefde van Christus en
zij houdt eeuwig stand; en wie
ook ten laatsten dage in het bezit
daarvan wordt bevonden, met
hem zal het wel zijn.
48 Welnu, mijn geliefde broe-

ders, abidt tot de Vader met alle
kracht van uw hart dat gij met
die liefde — die Hij heeft ge-
schonken aan allen die ware
bvolgelingen zijn van zijn Zoon
Jezus Christus — vervuld zult
zijn, opdat gij zonen van God

zult worden; opdat wij, wan-
neer Hij verschijnt, cHem gelijk
zullen zijn, want wij zullen
Hem zien zoals Hij is; opdat wij
die hoop zullen hebben; opdat
wij dgereinigd zullen worden
zoals Hij rein is. Amen.

HOOFDSTUK 8

De doop van kleine kinderen is een
vreselijke gruwel — Kleine kinde-
ren zijn levend in Christus dankzij
de verzoening — Geloof, bekering,
zachtmoedigheid en nederigheid
van hart, ontvangst van de Heilige
Geest en volharding tot het einde
voeren tot redding. Ongeveer
401–421 n.C.

Een brief van mijn a vader
Mormon, geschreven aan mij,
Moroni; en hij is aan mij ge-
schreven kort na mijn roeping
tot de bediening. En op deze
wijze heeft hij mij geschreven,
zeggende:

2 Mijn geliefde zoon, Moroni,
ik ben buitengewoon verheugd
dat uw Heer Jezus Christus u
indachtig is geweest en u tot
zijn bediening heeft geroepen,
en tot zijn heilige werk.

3 Ik ben u altijd indachtig in
mijn gebeden en bid voortdu-
rend tot God de Vader in de
naam van zijn heilig Kind,
Jezus, dat Hij u, door zijn onein-

44b Luc. 12:8–9.
gs Belijden, belijdenis;
Getuigenis.

45a 1 Kor. 13:1–13.
b gs Afgunst.

47a 2 Ne. 26:30.
gs Naastenliefde.

b Jozua 22:5.
gs Liefde.

48a gs Gebed.
b gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,
gehoorzamen; Jezus
Christus—Het

voorbeeld van Jezus
Christus.

c 1 Joh. 3:1–3;
3 Ne. 27:27.

d 3 Ne. 19:28–29.
gs Zuiver, zuiverheid.

8 1a WvM. 1:1.
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dige agoedheid en bgenade, zal
bewaren door volharding in het
geloof in zijn naam tot het einde.

4 En nu, mijn zoon, spreek ik
tot u over hetgeen mij buitenge-
woon bedroeft; want het be-
droeft mij dat er awoordenstrijd
onder u ontstaat.
5 Want, indien ik de waarheid

heb vernomen, is er woorden-
strijd onder u geweest aan-
gaande de doop van uw kleine
kinderen.

6 En nu, mijn zoon, wil ik dat
gij ijverig te werk gaat om deze
grote dwaling uit uw midden
te verwijderen; want met dat
oogmerk schrijf ik deze brief.

7 Want onmiddellijk nadat ik
deze dingen over u had verno-
men, deed ik navraag bij de
Heer aangaande die zaak. En
het awoord des Heren kwam
tot mij door de macht van de
Heilige Geest, zeggende:
8 Luister naar de woorden

van Christus, uw Verlosser, uw
Heer en uw God. Zie, Ik ben in
de wereld gekomen niet om
rechtvaardigen, maar om zon-
daars bekering toe te roepen;
de agezonden hebben geen
geneesheer nodig, maar zij die
ziek zijn; welnu, kleine bkinde-
ren zijn cgezond, want zij zijn
niet in staat om dzonde te bedrij-

ven; daarom is de vervloeking
van eAdam van hen weggeno-
men in Mij, zodat die geen
macht over hen heeft; en in
Mij is de wet der f besnijdenis
weggedaan.

9 En op deze wijze openbaarde
de Heilige Geest mij het woord
Gods; daarom weet ik, mijn ge-
liefde zoon, dat het ernstige
spotternij is voor het aangezicht
van God om kleine kinderen te
dopen.

10 Zie, ik zeg u dat gij het
volgende zult leren: bekering
en doop voor hen die atoereke-
ningsvatbaar zijn en in staat
om zonde te bedrijven; ja, leer
de ouders dat zij zich moeten
bekeren en zich moeten laten
dopen en zich als hun kleine
bkinderen moeten verootmoe-
digen, en zij zullen allen met
hun kleine kinderen worden
behouden.

11 En hun kleine akinderen
hebben geen bekering of doop
nodig. Zie, de doop is tot beke-
ring ter vervulling van de gebo-
den, tot bvergeving van zonden.

12 Maar kleine akinderen zijn
levend in Christus, ja, vanaf de
grondlegging der wereld; zo
niet, dan is God een partijdig
God, en ook een veranderlijk
God en een baannemer des

3a Mos. 4:11.
b gs Genade.

4a 3 Ne. 11:22, 28; 18:34.
7a gs Woord van God.
8a Marc. 2:17.

b Marc. 10:13–16.
c Mos. 3:16; LV 74:7.
d gs Zonde.
e 2 Ne. 2:25–27.

gs Val van Adam

en Eva.
f Gen. 17:10–11.

gs Besnijdenis.
10a gs Verantwoordelijk,

verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

b gs Kind, kinderen;
Nederig, nederigheid,
vernederen.

11a gs Doop, dopen—
Vereisten voor de
doop; Kind, kinderen.

b gs Vergeving van
zonden.

12a LV 29:46–47; 93:38.
b Ef. 6:9;

2 Ne. 26:33;
LV 38:16.
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persoons; want hoevele kleine
kinderen zijn er niet zonder de
doop gestorven!
13 Welnu, indien kleine kinde-

ren zonder de doop niet behou-
den konden worden, moesten
zij wel naar een eindeloze hel
zijn gegaan.

14 Zie, ik zeg u dat hij die
denkt dat kleine kinderen de
doop nodig hebben, zich in de
gal van bitterheid en in de boei-
en der ongerechtigheid bevindt;
want hij heeft ageloof, hoop
noch naastenliefde; daarom
moet hij, indien hij met die
gedachte wordt weggerukt, af-
dalen naar de hel.
15 Want vreselijk is de godde-

loosheid om te denken dat God
het ene kind behoudt wegens
de doop, en dat het andere
verloren moet gaan omdat het
niet is gedoopt.

16 Wee hun die de wegen des
Heren op die wijze verdraaien,
want tenzij zij zich bekeren,
zullen zij verloren gaan. Zie, ik
spreek met vrijmoedigheid en
met agezag van God; en ik vrees
niet wat de mens kan doen,
want de volmaakte bliefde cdrijft
alle vrees uit.

17 En ik ben vervuld met
anaastenliefde, ja, de eeuwig-
durende liefde; daarom zijn

mij alle kinderen gelijk; daar-
om heb ik kleine bkinderen lief
met een volmaakte liefde; en zij
zijn allen gelijk en deelgenoot
van het heil.

18 Want ik weet dat God geen
partijdig God is, noch een veran-
derlijk Wezen; integendeel, Hij
is aonveranderlijk van balle eeu-
wigheid tot alle eeuwigheid.

19 Kleine akinderen kunnen
zich niet bekeren; daarom is
het vreselijke goddeloosheid
om de reine barmhartigheden
van God jegens hen te verloo-
chenen, want zij zijn allen
levend in Hem dankzij zijn
bbarmhartigheid.

20 En hij die zegt dat kleine
kinderen de doop nodig heb-
ben, verloochent de barmhar-
tigheden van Christus en acht
zijn averzoening en de kracht
van zijn verlossing als niets.

21 Wee zulke mensen, want zij
lopen het gevaar van de dood,
de ahel en beindeloze kwelling.
Ik zeg het vrijmoedig; God
heeft het mij geboden. Luister
en handel ernaar, anders zal
het tegen u getuigen voor de
crechterstoel van Christus.
22 Want zie, alle kleine kinde-

ren zijn alevend in Christus, en
ook allen die niet onder de bwet
staan. Want de kracht der cver-

14a 1 Kor. 13:1–13;
Ether 12:6;
Mro. 7:25–28;
10:20–23.

16a gs Gezag.
b gs Liefde.
c 1 Joh. 4:18.

17a gs Naastenliefde.
b Mos. 3:16–19.

18a Alma 7:20; Mrm. 9:9.

gs God, Godheid.
b Mro. 7:22.

19a Luc. 18:15–17.
b gs Barmhartig,

barmhartigheid.
20a gs Verlossingsplan;

Verzoenen,
verzoening.

21a gs Hel.
b Jakob 6:10;

Mos. 28:3;
LV 19:10–12.

c gs Jezus Christus—
Rechter.

22a gs Heil—Heil van
kinderen.

b Hand. 17:30;
LV 76:71–72.

c gs Verlossen,
verlossing, verlost.
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lossing komt tot allen die geen
wet hebben; daarom kan hij die
niet is veroordeeld, of hij die
niet onder veroordeling staat,
zich niet bekeren; en zo iemand
baat de doop niets —
23 integendeel, het is spotter-

nij voor het aangezicht van God
om de barmhartigheden van
Christus en de macht van zijn
Heilige Geest te loochenen en op
adode werken te vertrouwen.
24 Zie, mijn zoon, dit moet

niet zo zijn; want abekering is
voor hen die onder veroordeling
staan en onder de vervloeking
van een gebroken wet.

25 En de eerste vrucht der
abekering is de bdoop; en de
doop komt door geloof om de
geboden te volbrengen; en het
volbrengen van de geboden
brengt cvergeving van zonden;
26 en de vergeving van zon-

den brengt azachtmoedigheid
en nederigheid van hart; en
dankzij de zachtmoedigheid en
nederigheid van hart komt het
bezoek van de bHeilige Geest,
welke cTrooster vervult met
dhoop en volmaakte eliefde,
welke liefde standhoudt door
fijverig te gbidden, totdat het
einde komt, wanneer alle hhei-
ligen bij God zullen wonen.

27 Zie, mijn zoon, ik zal u
wederom schrijven als ik niet

binnenkort tegen de Lamanie-
ten optrek. Zie, de ahoogmoed
van deze natie, ofwel het volk
der Nephieten, zal blijken hun
vernietiging te zijn, tenzij zij
zich bekeren.

28 Bid voor hen, mijn zoon,
dat bekering tot hen zal komen.
Doch zie, ik vrees dat de Geest
is opgehouden op hen ain te
werken; en in dit deel van het
land trachten zij ook een eind
te maken aan alle macht en
gezag die van God komen; en zij
bverloochenen de Heilige Geest.

29 En na het verwerpen van
een zo grote kennis, mijn zoon,
moeten zij wel spoedig omko-
men, ter vervulling van de pro-
fetieën die door de profeten
zijn gesproken, evenals van de
woorden van onze Heiland zelf.

30 Vaarwel, mijn zoon, totdat
ik u schrijf, of u wederom ont-
moet. Amen.

De tweede brief van Mormon
aan zijn zoon Moroni.

Dit beslaat hoofdstuk 9 .

HOOFDSTUK 9

Zowel de Nephieten als de Lama-
nieten zijn verdorven en ontaard
— Zij martelen en vermoorden

23a LV 22:2.
24a gs Bekeren (zich),

bekering.
25a gs Doop, dopen—

Vereisten voor de
doop.

b Moz. 6:58–60.
c LV 76:52.

gs Vergeving van

zonden.
26a gs Zachtmoedig,

zachtmoedigheid.
b gs Heilige Geest.
c gs Trooster.
d gs Hoop.
e 1 Pet. 1:22;

1 Ne. 11:22–25.
f gs IJver.

g gs Gebed.
h gs Heilige.

27a LV 38:39.
gs Hoogmoed.

28a Mrm. 5:16.
b Alma 39:6.

gs Onvergeeflijke
zonde.



Moroni 9:1–10 670

elkaar — Mormon bidt dat genade
en goedheid Moroni voor eeuwig
ten deel zullen vallen. Ongeveer
401–21 n.C.

Mijn geliefde zoon, ik schrijf u
wederom, opdat gij zult weten
dat ik nog in leven ben; maar ik
schrijf het een en ander over
iets wat zeer smartelijk is.

2 Want zie, ik heb een zware
strijd gehad met de Lamanieten,
waarin wij niet overwonnen
hebben; en Archeantus is door
het zwaard gevallen, en ook
Luram en Emron; ja, en wij
hebben een groot aantal van
onze beste mannen verloren.

3 En nu zie, mijn zoon, ik
vrees dat de Lamanieten dit
volk zullen vernietigen; want
zij bekeren zich niet en Satan
hitst hen voortdurend op tot
toorn tegen elkaar.

4 Zie, ik arbeid voortdurend
onder hen; en wanneer ik
het woord Gods met scherpte
spreek, beven zij en worden zij
vertoornd op mij; en wanneer
ik geen ascherpte gebruik, ver-
stokken zij hun hart ertegen;
daarom vrees ik dat de Geest
des Heren is opgehouden op
hen bin te werken.
5 Want zij zijn zo buitenge-

woon vertoornd dat zij, naar
het mij voorkomt, geen vrees
hebben voor de dood; en zij
hebben hun liefde voor elkaar
verloren; en zij adorsten voort-
durend naar bloed en wraak.

6 En nu, mijn geliefde zoon,
laten wij, ondanks hun ver-
stoktheid, aijverig arbeiden;
want als wij onze barbeid staak-
ten, zouden wij onder veroor-
deling komen te staan; want
wij hebben een werk te verrich-
ten tijdens ons verblijf in deze
tabernakel van leem, teneinde
de vijand van alle gerechtig-
heid te overwinnen en onze
ziel te laten rusten in het ko-
ninkrijk Gods.

7 En nu schrijf ik het een en
ander over het lijden van dit
volk. Want zie, volgens het
bericht dat ik van Amoron
heb ontvangen, hebben de La-
manieten vele gevangenen die
zij hebben weggehaald uit
de toren van Sherrizah; en er
waren mannen, vrouwen en
kinderen bij.

8 En zij hebben de mannen en
vaders van die vrouwen en
kinderen gedood; en zij voeden
de vrouwen met het vlees van
hun mannen en de kinderen met
het vlees van hun vaders; en zij
geven hun bijna geen water.

9 En ondanks deze grote gru-
wel der Lamanieten, overtreft
die niet die van ons volk in Mo-
riantum. Want zie, zij hebben
vele dochters der Lamanieten
gevangengenomen; en nadat zij
hen hadden beroofd van het-
geen het liefst en het kostbaarst
boven alles was, namelijk hun
akuisheid en bdeugd —

10 en nadat zij dat hadden

9 4a 2 Ne. 1:26–27;
LV 121:41–43.

b LV 1:33.
5a Mrm. 4:11–12.

6a gs IJver.
b Jakob 1:19;

Enos 1:20.
gs Plicht.

9a gs Kuisheid.
b gs Deugd,

deugdzaam,
deugdzaamheid.
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gedaan, vermoordden zij hen
op een uitermate wrede wijze,
door hun lichaam tot stervens
toe te folteren; en nadat zij
dat hebben gedaan, verslinden
zij hun vlees als wilde beesten,
wegens de verstoktheid van
hun hart; en zij doen het als
teken van dapperheid.
11 O mijn geliefde zoon, hoe

kan een dergelijk volk, dat
zonder beschaving is —

12 (en slechts enkele jaren
zijn verstreken, en zij zijn een
beschaafd en aangenaam volk
geweest)

13 maar o, mijn zoon, hoe kan
een dergelijk volk, dat in zoveel
gruwel behagen schept —

14 hoe kunnen wij verwachten
dat God zijn hand in het gericht
tegen ons zal aweerhouden?

15 Zie, mijn hart roept uit: Wee
dit volk. Treed in het gericht,
o God, en verberg hun zonden
en goddeloosheid en gruwelen
voor uw aangezicht!

16 En voorts, mijn zoon, zijn er
vele aweduwen en hun dochters
die in Sherrizah zijn gebleven;
en zie, wat de Lamanieten niet
aan voorraad hebben wegge-
voerd, dat heeft het leger van
Zenephi weggevoerd, en zij
werden aan hun lot overgelaten
om overal rond te zwerven op
zoek naar voedsel; en vele oude
vrouwen bezwijmen onderweg
en sterven.

17 En het leger dat bij mij is, is
zwak; en de legers der Lama-
nieten liggen tussen Sherrizah
en mij; en zovelen als er naar

het leger van aAäron zijn ge-
vlucht, zijn het slachtoffer
geworden van hun vreselijke
onmenselijkheid.

18 O, de verdorvenheid van
mijn volk! Zij zijn zonder orde
en zonder barmhartigheid. Zie,
ik ben slechts een mens en ik
heb slechts de kracht van een
mens en ik kan mijn bevelen
niet langer afdwingen.

19 En zij zijn sterk geworden
in hun ontaarding; en zij zijn
allen even onmenselijk en spa-
ren niemand, oud noch jong; en
zij scheppen behagen in alles
behalve het goede; en het lijden
van onze vrouwen en onze kin-
deren op het gehele oppervlak
van dit land overtreft alles;
ja, het is met geen tong te ver-
tellen; evenmin laat het zich
opschrijven.

20 En nu, mijn zoon, sta ik niet
langer stil bij dit afgrijselijke
toneel. Zie, gij kent de godde-
loosheid van dit volk; gij weet
dat zij beginselloos zijn en geen
gevoel meer hebben; en hun
goddeloosheid aovertreft die
der Lamanieten.

21 Zie, mijn zoon, ik kan hen
niet aanbevelen bij God uit
vrees dat Hij mij zal slaan.

22 Doch zie, mijn zoon, u
beveel ik wél bij God aan, en
ik vertrouw in Christus dat gij
zult worden gered; en ik bid
God dat Hij uw leven zal aspa-
ren om getuige te zijn van de
terugkeer van zijn volk tot Hem,
of van hun volslagen vernieti-
ging; want ik weet dat zij moe-

14a Alma 10:23.
16a gs Weduwe.

17a Mrm. 2:9.
20a Hel. 6:34–35.

22a Mrm. 8:3.
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ten omkomen, tenzij zij zich
bbekeren en tot Hem terugkeren.

23 En indien zij omkomen, zal
het zijn zoals met de Jaredieten,
wegens de weerspannigheid
van hun hart, dat adorst naar
bloed en bwraak.
24 En indien zij omkomen, dan

weten wij dat velen van onze
broeders naar de Lamanieten
zijn aovergelopen, en er zullen
er ook nog velen meer naar hen
overlopen; welnu, schrijf nog
het een en ander, indien gij
gespaard blijft en ik omkom en
u niet zie; maar ik vertrouw
erop u binnenkort te zullen zien,
want ik heb heilige kronieken
die ik aan u wil boverdragen.
25 Mijn zoon, wees getrouw

in Christus; en mogen de din-
gen die ik heb geschreven u
niet bedroeven, zodat ze u tot
stervens toe terneerdrukken;
maar moge Christus u verhef-
fen, en mogen zijn alijden en
dood, en de verschijning van
zijn lichaam aan onze vaderen,
en zi jn barmhartigheid en
lankmoedigheid, en de hoop
op zijn heerlijkheid en op het
beeuwige leven, u voor eeuwig
cbijblijven.
26 En moge de genade van

God de Vader, wiens troon hoog
in de hemelen is, en van onze
Heer Jezus Christus, die ter
arechterhand van zijn macht zit
totdat alle dingen Hem onder-

worpen zullen zijn, voor eeuwig
bij u zijn en bij u verblijven.
Amen.

HOOFDSTUK 10

Het getuigenis van het Boek van
Mormon komt door de macht van
de Heilige Geest — De gaven van
de Geest vallen de getrouwen ten
deel — Geloof gaat altijd vergezeld
van geestelijke gaven — Moroni’s
woorden spreken uit het stof —
Komt tot Christus, wordt in Hem
vervolmaakt en heiligt uw ziel.
Ongeveer 421 n.C.

Nu schrijf ik, Moroni, het een
en ander naar het mij goed-
dunkt; en ik schrijf aan mijn
broeders, de aLamanieten; en
ik wil dat zij weten dat er meer
dan vierhonderdtwintig jaar
zijn verstreken sinds het teken
van de komst van Christus
werd gegeven.

2 En ik averzegel deze kronie-
ken, nadat ik enkele woorden
tot u heb gesproken bij wijze
van aansporing.

3 Zie, ik wil u aansporen
dat wanneer gij deze dingen
leest — indien het wijsheid is
in het bestel Gods dat gij ze
leest — gij zult bedenken hoe
barmhartig de Heer jegens de
mensenkinderen is geweest
vanaf de schepping van Adam
tot op het tijdstip dat gij deze

22b Mal. 3:7; Hel. 13:11;
3 Ne. 10:6; 24:7.

23a Mrm. 4:11–12.
b Ether 15:15–31.

24a Alma 45:14.
b Mrm. 6:6.

25a gs Verzoenen,

verzoening.
b gs Eeuwig leven.
c gs Verstand.

26a Luc. 22:69;
Hand. 7:55–56;
Mos. 5:9;
Alma 28:12.

10 1a LV 10:48.
2a Mrm. 8:4, 13–14.

gs Schriften,
Schriftuur—Het
tevoorschijn komen
van Schriftuur
geprofeteerd.
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dingen ontvangt, en het in uw
ahart zult boverwegen.
4 En wanneer gij deze dingen

ontvangt, spoor ik u aan God,
de eeuwige Vader, in de naam
van Christus te avragen of deze
dingen bniet waar zijn; en indien
gij vraagt met een coprecht hart,
met een deerlijke bedoeling en
met egeloof in Christus, zal
Hij de fwaarheid ervan aan u
gopenbaren door de macht van
de Heilige Geest.
5 En door de macht van de

Heilige Geest kunt gij de awaar-
heid van alle dingen bkennen.

6 En alles wat goed is, is juist
en waar; daarom, niets wat goed
is, verloochent de Christus,
maar bevestigt dat Hij is.

7 En door de macht van de
Heilige Geest kunt gij weten
dat Hij is; daarom spoor ik u
aan de macht Gods niet te
verloochenen; want Hij werkt
door macht, avolgens het ge-
loof der mensenkinderen, de-
zelfde heden en morgen en
voor eeuwig.
8 En voorts spoor ik u aan,

mijn broeders, de agaven Gods
niet te verloochenen, want het
zijn er vele; en ze komen van
dezelfde God. En er zijn bver-
schillende wijzen waarop die
gaven worden verleend; doch

het is dezelfde God die alles in
allen werkt; en zij worden door
de openbaringen van de Geest
Gods aan de mensen gegeven
om hun van nut te zijn.

9 Want zie, aaan de een wordt
het door de Geest Gods gegeven
om in het woord van wijsheid
te bonderwijzen;

10 en aan een ander om in het
woord van kennis te onderwij-
zen door dezelfde Geest;

11 en aan een ander buitenge-
woon groot ageloof; en aan een
ander de gaven van bgenezing
door dezelfde Geest;

12 en voorts, aan een ander
om machtige awonderen te ver-
richten;

13 en voorts, aan een ander
om aangaande alle dingen te
profeteren;

14 en voorts, aan een ander
het aanschouwen van engelen
en dienende geesten;

15 en voorts, aan een ander
allerlei tongen;

16 en voorts, aan een ander
het uitleggen van talen en van
verschillende soorten atongen.
17 En al deze gaven komen

door de Geest van Christus;
en zij komen tot ieder mens
afzonderlijk, zoals Hij het wil.

18 En ik spoor u aan, mijn
geliefde broeders, in gedachte

3a Deut. 6:6–7.
b Deut. 11:18–19.

gs Overwegen.
4a gs Gebed.

b 1 Ne. 13:39; 14:30;
Mos. 1:6;
Ether 4:10–11; 5:3.

c gs Eerlijk, eerlijkheid.
d Jakobus 1:5–7;

Mro. 7:9.

e gs Geloof, geloven.
f gs Waarheid.
g gs Openbaring.

5a Joh. 8:32.
b LV 35:19.

gs Getuigenis;
Onderscheid,
gave van.

7a 1 Ne. 10:17–19.
8a gs Gaven van

de Geest.
b LV 46:15.

9a 1 Kor. 12:8–11;
LV 46:8–29.

b LV 88:77–79, 118.
11a gs Geloof, geloven.

b gs Genezen,
genezingen.

12a gs Wonder.
16a gs Tongen, gave van.
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te houden dat aiedere goede
gave van Christus komt.
19 En ik spoor u aan, mijn

geliefde broeders, in gedachte
te houden dat Hij adezelfde
is gisteren, heden en voor
eeuwig, en dat al deze gaven
waarover ik gesproken heb, die
geestelijk zijn, nooit zullen wor-
den weggedaan, ja, zolang de
wereld zal bestaan, dan alleen
overeenkomstig het bongeloof
der mensenkinderen.
20 Daarom moet er ageloof

zijn; en indien er geloof moet
zijn, moet er ook hoop zijn; en
indien er hoop moet zijn, moet
er ook naastenliefde zijn.

21 En tenzij gij anaastenliefde
hebt, kunt gij geenszins behou-
den worden in het koninkrijk
Gods; evenmin kunt gij behou-
den worden in het koninkrijk
Gods indien gij geen geloof
hebt; evenmin indien gij geen
hoop hebt.
22 En indien gij geen hoop

hebt, moet gij u wel in wanhoop
bevinden; en wanhoop komt
door ongerechtigheid.

23 En Christus heeft waar-
lijk tot onze vaderen gezegd:
aIndien gij geloof hebt, kunt
gij alle dingen doen die Ik
raadzaam acht.

24 En nu spreek ik tot alle
einden der aarde — dat indien
de dag komt dat de kracht en

gaven Gods uit uw midden
worden weggedaan, het awe-
gens bongeloof zal zijn.

25 En wee de mensenkinderen
als dat het geval is; want er zal
aniemand onder u zijn die goed
doet, neen, niet één. Want in-
dien er één onder u is die goed
doet, zal hij werken door de
kracht en gaven Gods.

26 En wee hun die deze dingen
wegdoen en sterven, want zij
asterven in hun bzonden, en zij
kunnen niet behouden worden
in het koninkrijk Gods; en ik
zeg dit volgens de woorden
van Christus; en ik lieg niet.

27 En ik spoor u aan deze
dingen in gedachte te houden;
want de tijd komt spoedig dat
gij zult weten dat ik niet lieg,
want gij zult mij zien voor het
gerecht Gods; en de Here God
zal tot u zeggen: Heb Ik u niet
mijn awoorden verkondigd, die
door deze man zijn geschreven
zoals iemand die vanuit de
doden broept, ja, zoals iemand
die spreekt uit het cstof?

28 Ik verkondig deze dingen
ter vervulling van de profetieën.
En zie, zij zullen voortgaan uit
de mond van de eeuwige God;
en zijn woord zal avoortsissen
van geslacht tot geslacht.

29 En God zal u tonen dat het-
geen ik heb geschreven, waar is.

30 En voorts wil ik u aansporen

18a Jakobus 1:17.
19a Hebr. 13:8.

b Mro. 7:37.
20a Ether 12:3–37.
21a 1 Kor. 13:1–13;

Mro. 7:1, 42–48.
gs Naastenliefde.

23a Mro. 7:33.

24a Mro. 7:37.
b gs Ongeloof.

25a bjs, Ps. 14:1–7;
Rom. 3:10–12.

26a Ez. 18:26–27;
1 Ne. 15:32–33;
Mos. 15:26.

b Joh. 8:21.

27a 2 Ne. 33:10–11.
b 2 Ne. 3:19–20; 27:13;

33:13;
Mrm. 9:30.

c Jes. 29:4.
28a 2 Ne. 29:2.
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atot Christus te komen en iedere
goede gave aan te grijpen en de
kwade gave bniet aan te roeren,
noch het onreine.

31 En aontwaak en verhef u uit
het stof, o Jeruzalem; ja, en
bekleed u met uw pronkgewa-
den, o dochter van bZion; en
csla uw dpinnen vast en breid
uw gebied voor eeuwig uit,
opdat gij eniet meer verward
wordt, opdat de verbonden van
de eeuwige Vader, die Hij met
u, o huis Israëls, heeft gesloten,
zullen worden vervuld.

32 Ja, akomt tot Christus en
wordt bvervolmaakt in Hem en
onthoudt u van alle goddeloos-
heid; en indien gij u van alle
goddeloosheid onthoudt en
God cliefhebt met al uw macht,
verstand en kracht, dan is zijn
genade u genoeg, opdat gij door
zijn genade volmaakt kunt zijn
in Christus; en indien gij door

de dgenade Gods volmaakt zijt
in Christus, kunt gij de macht
Gods geenszins verloochenen.

33 En voorts, indien gij door
de genade Gods volmaakt zijt in
Christus en zijn macht niet ver-
loochent, dan zijt gij ageheiligd
in Christus door de genade
Gods, wegens het vergieten van
het bbloed van Christus, dat in
het verbond van de Vader tot
cvergeving van uw zonden
dient, opdat gij dheilig wordt,
zonder smet.

34 En nu zeg ik allen vaarwel.
Spoedig ga ik arusten in het
bparadijs van God, totdat mijn
cgeest en lichaam zich wederom
dverenigen en ik zegevierend
door de elucht word gevoerd om
u te ontmoeten voor het faan-
gename gerecht van de grote
gJehova, de eeuwige hRechter
van zowel de levenden als de
doden. Amen.

30a 1 Ne. 6:4;
Mrm. 9:27;
Ether 5:5.

b Alma 5:57.
31a Jes. 52:1–2.

b gs Zion.
c Jes. 54:2.
d gs Ring.
e Ether 13:8.

32a Matt. 11:28;
2 Ne. 26:33;

Jakob 1:7;
Omni 1:26.

b Matt. 5:48;
3 Ne. 12:48.
gs Volmaakt.

c LV 4:2; 59:5–6.
d 2 Ne. 25:23.

33a gs Heiliging.
b gs Verzoenen,

verzoening.
c gs Vergeving

van zonden.
d gs Heiligheid.

34a gs Rust, rusten.
b gs Paradijs.
c gs Geest.
d gs Opstanding.
e 1 Tess. 4:17.
f Jakob 6:13.
g gs Jehova.
h gs Jezus Christus—

Rechter.
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III

INLEIDING

De Leer en Verbonden is een verzameling goddelijke openba-
ringen en geïnspireerde verklaringen die gegeven zijn voor

de vestiging en regulering van het koninkrijk Gods op aarde in
de laatste dagen. Hoewel de meeste afdelingen zijn gericht aan
leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen, zijn de boodschappen, waarschuwingen en aansporingen
voor het welzijn van de gehele mensheid; zij bevatten een uitnodi-
ging aan alle mensen overal om de stem van de Heer Jezus
Christus te horen, die tot hen spreekt voor hun aardse welzijn
en hun eeuwig heil.

De meeste openbaringen in deze bundel zijn ontvangen door
Joseph Smith jr., de eerste profeet en president van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Andere zijn
uitgegeven door enkelen van zijn opvolgers in het presidium. (Zie
de inleiding van de afdelingen 135, 136 en 138 en de Officiële
Verklaringen 1 en 2.)

Het boek Leer en Verbonden is een van de standaardwerken
van de kerk, samen met de Bijbel, het Boek van Mormon en de
Parel van grote waarde. De Leer en Verbonden is echter uniek
omdat het geen vertaling is van een document uit de oudheid,
maar van hedendaagse oorsprong is, door God gegeven door
middel van zijn uitverkoren profeten voor de herstelling van zijn
heilig werk en de vestiging van het koninkrijk Gods op aarde in
deze dagen. Wij horen in de openbaringen de milde doch resolute
stem van de Heer Jezus Christus, die opnieuw spreekt in de bedeling
van de volheid der tijden; en het werk dat hierin wordt ingeleid
dient ter voorbereiding op zijn wederkomst, ter vervulling van en
in overeenstemming met de woorden van alle heilige profeten
vanaf het begin der wereld.

Joseph Smith jr. is geboren op 23 december 1805 te Sharon,
Windsor County (Vermont). In zijn kinderjaren verhuisde hij met
het gezin naar Manchester in het westen van de staat New York. In
de tijd dat hij bij Manchester woonde, ontving hij in het voorjaar
van 1820, toen hij veertien jaar was, zijn eerste visioen, waarin hij
een persoonlijk bezoek ontving van God, de eeuwige Vader, en
zijn Zoon Jezus Christus. In dat visioen werd hem gezegd dat de
ware kerk van Jezus Christus, die in de tijd van het Nieuwe
Testament was gesticht en die de volheid van het evangelie had
bediend, niet meer op aarde was. Er volgden nog andere goddelijke
verschijningen waarbij hij door vele engelen werd onderwezen;
het werd hem te kennen gegeven dat God hem een bijzonder werk
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op aarde wilde laten verrichten en dat de kerk van Jezus Christus
door hem op aarde zou worden hersteld.

Mettertijd werd Joseph Smith met goddelijke hulp in staat gesteld
om het Boek van Mormon te vertalen en te publiceren. Intussen
waren hij en Oliver Cowdery in mei 1829 door Johannes de Doper
tot het Aäronisch priesterschap geordend (zie LV 13), en kort
daarop werden zij ook tot het Melchizedeks priesterschap geordend
door de apostelen vanouds, Petrus, Jakobus en Johannes (zie LV
27:12). Nog andere ordeningen volgden, waarbij priesterschaps-
sleutels aan hen werden verleend door Mozes, Elia, Elias en vele
andere profeten vanouds (zie LV 110; 128:18, 21). Die ordeningen
vormden in feite een herstelling van het goddelijk gezag aan de
mens op aarde. Op 6 april 1830 organiseerde de profeet Joseph
Smith de kerk op aanwijzing vanuit de hemel, en aldus is de ware
kerk van Jezus Christus wederom als instelling werkzaam onder de
mensen, met het gezag om het evangelie te onderwijzen en de ver-
ordeningen van het heil te bedienen. (Zie de Parel van grote waarde,
Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–75 en LV 20.)

Deze heilige openbaringen zijn ontvangen in antwoord op gebed,
als er behoefte aan bestond, en zijn voortgekomen in toenmalige
situaties waar bestaande mensen bij betrokken waren. De profeet
en zijn metgezellen zochten goddelijke leiding en deze openbarin-
gen vormen het bewijs dat zij die hebben ontvangen. In de
openbaringen zien wij de herstelling en de ontvouwing van het
evangelie van Jezus Christus en de inluiding van de bedeling van
de volheid der tijden. Tevens wordt in de openbaringen de west-
waartse trek van de kerk vanuit New York en Pennsylvania naar
Ohio, naar Missouri, naar Illinois en uiteindelijk naar het Grote
Bekken van westelijk Amerika uiteengezet, alsmede de intense
worstelingen van de heiligen in hun streven Zion in de huidige tijd
op aarde op te bouwen.

Verschillende vroege afdelingen gaan over zaken die te maken
hebben met de vertaling en publicatie van het Boek van Mormon
(zie de afdelingen 3, 5, 10, 17 en 19). Een aantal latere afdelingen
weerspiegelt het werk van de profeet Joseph Smith bij het maken
van een geïnspireerde vertaling van de Bijbel, een periode waarin
veel van de grootse leerstellige afdelingen zijn ontvangen. (Zie bij-
voorbeeld de afdelingen 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 en 132, die alle enig
rechtstreeks verband houden met de bijbelvertaling.)

In de openbaringen worden de leringen van het evangelie
uiteengezet met toelichtingen over fundamentele zaken zoals het
wezen van de Godheid, de oorsprong van de mens, de realiteit van
Satan, het doel van de sterfelijkheid, de vereiste van gehoor-
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zaamheid, de noodzaak van bekering, de werkingen van de Heilige
Geest, de verordeningen en verrichtingen die verband houden
met het heil, de bestemming van de aarde, de toestand van de
mens na de opstanding en het oordeel, de eeuwigheid van de
huwelijksband en het eeuwige karakter van het gezin. Daarnaast
wordt de geleidelijke ontvouwing van de bestuurlijke structuur
van de kerk getoond, met de roeping van bisschoppen, het Eerste
Presidium, de Raad der Twaalf en de Zeventig, en de instelling
van andere presiderende functies en quorums. En ten slotte maakt
het getuigenis dat gegeven wordt van Jezus Christus — van zijn
goddelijkheid, zijn majesteit, zijn volmaaktheid, zijn liefde en zijn
verlossingsmacht — dit tot een boek van grote waarde voor het
mensdom, ja, van grotere waarde dan de rijkdommen van de
gehele aarde.

Een aantal openbaringen is in 1833 in Zion (Independence) in de
staat Missouri uitgegeven onder de titel A Book of Commandments
for the Government of the Church of Christ (Een boek met geboden
voor het besturen van de Kerk van Christus). De ouderlingen van
de kerk gaven ten aanzien van die publicatie hun plechtige getuige-
nis dat de Heer tot hun ziel had getuigd dat deze openbaringen waar
waren. Daar de Heer bleef communiceren met zijn dienstknechten,
werd er twee jaar later te Kirtland (Ohio) een uitgebreidere bundel
uitgegeven onder de titel Doctrine and Covenants of the Church of the
Latter Day Saints ( Leer en Verbonden van de Kerk van de heiligen
der laatste dagen). Aan deze publicatie, daterend uit 1835, werd
het volgende schriftelijke getuigenis van de Twaalf Apostelen
toegevoegd:

HET GETUIGENIS DER
TWAALF APOSTELEN VAN DE WAARHEID VAN HET

BOEK DER LEER EN VERBONDEN
Het getuigenis der getuigen van het Boek van de geboden des Heren,

welke geboden Hij aan zijn kerk heeft gegeven bij monde van Joseph
Smith jr., die door de stem van de kerk voor dat doel was aangesteld:

Wij voelen ons daarom bereid om te getuigen tot de mensheid in
de gehele wereld, tot elk schepsel op het oppervlak der aarde, dat
de Heer tot onze ziel heeft getuigd, door de Heilige Geest die op
ons is uitgestort, dat deze geboden zijn gegeven door inspiratie
van God, en voor alle mensen nuttig zijn en voorzeker waar zijn.

Wij geven dit getuigenis aan de wereld, waarbij de Heer onze
hulp is; en het is door de genade van God de Vader en zijn Zoon
Jezus Christus dat ons het voorrecht wordt vergund om dit getui-
genis aan de wereld te geven, waarin wij ons buitengewoon
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verheugen, en wij bidden de Heer steeds dat het de mensenkinderen
van nut zal zijn.

De namen van de Twaalf waren:
Thomas B. Marsh Orson Hyde William Smith
David W. Patten Wm. E. McLellin Orson Pratt
Brigham Young Parley P. Pratt John F. Boynton
Heber C. Kimball Luke S. Johnson Lyman E. Johnson

Aan latere uitgaven van de Leer en Verbonden zijn verdere
openbaringen of andere zaken van historisch belang toegevoegd,
naarmate ze werden ontvangen, en naarmate ze door bevoegde
vergaderingen of conferenties van de kerk werden aanvaard.

Te beginnen met de uitgave van 1835, werd er ook een serie van
zeven theologische lessen aan toegevoegd; deze waren getiteld
Lectures on Faith (Lezingen over geloof). Ze waren samengesteld
ten behoeve van de School der profeten te Kirtland (Ohio) tussen
1834 en 1835. Hoewel die lezingen nuttig waren vanwege hun
leerstellige inhoud en als instructiemateriaal, zijn ze na de uitgave
van 1921 uit de Leer en Verbonden weggelaten omdat ze niet als
openbaringen aan de gehele kerk waren gegeven of voorgelegd.

Het is duidelijk dat er in vorige Engelstalige uitgaven bij herhaling
een aantal fouten voorkwamen, met name in de historische
gegevens in de inleiding van de afdelingen. Bijgevolg bevat deze
uitgave een aantal gecorrigeerde datums en plaatsnamen, alsmede
enkele andere kleine correcties waar dat gepast leek. Die verande-
ringen zijn aangebracht om de inhoud in overeenstemming te
brengen met de historische documenten. Verdere bijzonderheden
van deze nieuwe uitgave zijn onder andere verbeteringen in de
verwijzingen, de inleidingen en de samenvattingen van de afde-
lingen, die alle tot doel hebben de lezers de boodschap van de
Heer, zoals die gegeven is in de Leer en Verbonden, te laten
begrijpen en zich erin te laten verheugen.

De inleidingen tot de verschillende afdelingen van de Leer
en Verbonden bevatten verwijzingen naar de History of the Church
(Geschiedenis van de kerk). De History of the Church is een
zevendelige geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen vanaf 1820 tot en met 1848. Aangezien
dit werk niet is vertaald en dus alleen in het Engels beschikbaar is,
slaan verwijzingen naar de History of the Church in deze uitgave
van de Leer en Verbonden op het Engelstalige werk.
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LOGISCHE VOLGORDE VAN DE INHOUD
Tijd Plaats Afdeling
1823 september Manchester (New York) . . . . . . . 2
1828 juli Harmony (Pennsylvania) . . . . . . . 3

zomer Harmony (Pennsylvania) . . . . . . . 10
1829 februari Harmony (Pennsylvania) . . . . . . . 4

maart Harmony (Pennsylvania) . . . . . . . 5
april Harmony (Pennsylvania) . . . . . 6, 7, 8, 9
mei Harmony (Pennsylvania) . . . . . 11, 12, 13
juni Fayette (New York) . . . . 14, 15, 16, 17, 18

1830 maart Manchester (New York) . . . . . . . 19
april Fayette (New York) . . . . . . . . 20*, 21
april Manchester (New York) . . . . . . 22, 23
juli Harmony (Pennsylvania) . . . . . 24, 25, 26
augustus Harmony (Pennsylvania) . . . . . . . 27
september Fayette (New York) . . . . . 28, 29, 30, 31
oktober Fayette (New York) . . . . . . . . 32*, 33
november Fayette (New York) . . . . . . . . . 34
december Fayette (New York) . . . . . . . 35, 36, 37

1831 januari Fayette (New York) . . . . . . . 38, 39, 40
februari Kirtland (Ohio) . . . . . . 41, 42, 43, 44
maart Kirtland (Ohio) . . . . . 45, 46, 47, 48, 49
mei Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 50
mei Thompson (Ohio) . . . . . . . . . 51
juni Kirtland (Ohio) . . . . . 52, 53, 54, 55, 56
juli Zion, Jackson County (Missouri) . . . . 57
augustus Zion, Jackson County (Missouri) . . 58, 59, 60
augustus bij de rivier de Missouri (Missouri) . . 61, 62
augustus Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 63
september Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 64
oktober Hiram (Ohio) . . . . . . . . . . . 65
oktober Orange (Ohio) . . . . . . . . . . . 66
november Hiram (Ohio) . . . . . . 1, 67, 68, 69, 133
november Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 70
december Hiram (Ohio) . . . . . . . . . . . 71
december Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 72

1832 januari Hiram (Ohio) . . . . . . . . . . 73, 74
januari Amherst (Ohio) . . . . . . . . . . 75
februari Hiram (Ohio) . . . . . . . . . . . 76
maart Hiram (Ohio) . . . . . . 77, 78, 79, 80, 81
april Jackson County (Missouri) . . . . . 82, 83
april Independence (Missouri) . . . . . . . 83

* in of bij de genoemde plaats
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Tijd Plaats Afdeling
1832 augustus Hiram (Ohio) . . . . . . . . . . . 99

september Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 84
november Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 85
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maart Kirtland (Ohio) . . . . . . . . 90, 91, 92
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april Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . 104*
juni Fishing River (Missouri) . . . . . . . 105
november Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 106

1835 maart Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 107
augustus Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 134
december Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 108

1836 januari Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 137
maart Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 109
april Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 110
augustus Salem (Massachusetts) . . . . . . . . 111

1837 juli Kirtland (Ohio) . . . . . . . . . . 112
1838 maart Far West (Missouri) . . . . . . . . 113*

april Far West (Missouri) . . . . . . . 114, 115
mei Spring Hill, Daviess County (Missouri) . . 116
juli Far West (Missouri) . . . . 117, 118, 119, 120

1839 maart gevangenis te Liberty,
Clay County (Missouri) . . . 121, 122, 123

1841 januari Nauvoo (Illinois) . . . . . . . . . . 124
maart Nauvoo (Illinois) . . . . . . . . . . 125
juli Nauvoo (Illinois) . . . . . . . . . . 126

1842 september Nauvoo (Illinois) . . . . . . . . 127, 128
1843 februari Nauvoo (Illinois) . . . . . . . . . . 129

april Ramus (Illinois) . . . . . . . . . . 130
mei Ramus (Illinois) . . . . . . . . . . 131
juli Nauvoo (Illinois) . . . . . . . . . . 132

1844 juni Nauvoo (Illinois) . . . . . . . . . . 135
1847 januari Winter Quarters (nu Nebraska) . . . . . 136
1890 oktober Salt Lake City (Utah) . Officiële Verklaring 1
1918 oktober Salt Lake City (Utah) . . . . . . . . 138
1978 juni Salt Lake City (Utah) . Officiële Verklaring 2
* in of bij de genoemde plaats



De Leer en Verbonden

AFDELING 1

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith tijdens een
bijzondere conferentie van ouderlingen van de kerk, gehouden op 1
november 1831 te Hiram (Ohio). (History of the Church [Geschiedenis
van de kerk] , 1:221–224.) Er waren voordien reeds vele openbaringen
van de Heer ontvangen; de bundeling daarvan om ze in boekvorm uit te
geven, was een van de hoofdpunten die op de conferentie werd goedge-
keurd. Deze afdeling vormt het voorwoord van de Heer op de leerstellingen,
verbonden en geboden die in deze bedeling zijn gegeven.

1–7: de waarschuwende stem is
tot alle mensen gericht; 8–16: afval
en goddeloosheid gaan aan de
wederkomst vooraf; 17–23: Joseph
Smith is geroepen om de waarheden
en de machten van de Heer op aarde
te herstellen; 24–33: het Boek van
Mormon is tevoorschijn gebracht
en de ware kerk is gesticht; 34–36:
vrede zal van de aarde worden
weggenomen; 37–39: onderzoekt
deze geboden.

LUISTER, o gij volk van amijn
kerk, zegt de stem van Hem

die woont in den hoge en wiens
bogen op alle mensen rusten;
ja, voorwaar, Ik zeg: cLuister,
gij volk van verre; en gij die op
de eilanden der zee zijt, luistert
allen.
2 Want voorwaar, de astem des

Heren is tot alle mensen gericht,
en er zal bniemand ontkomen;
en er is geen oog dat niet zal
zien, noch een oor dat niet zal

horen, noch een chart dat niet
zal worden doordrongen.

3 En de aweerspannigen zul-
len met veel smart worden
doorboord; want hun ongerech-
tigheden zullen van de daken
worden bverkondigd, en hun
geheime handelingen zullen
worden onthuld.

4 En de waarschuwende astem
zal tot alle mensen zijn gericht,
bij monde van mijn discipelen
die Ik heb gekozen in deze
blaatste dagen.

5 En zij zullen uitgaan en
niemand zal hen weerhouden,
want Ik, de Heer, heb hun
geboden.

6 Zie, dit is mijn agezag, en het
gezag van mijn dienstknechten,
en mijn voorwoord op het boek
van mijn geboden, die Ik hun
heb gegeven om voor u buit te
geven, o bewoners der aarde.

7 Welnu, avrees en beef, o gij
volk, want wat Ik, de Heer,

1 1a 3 Ne. 27:3; LV 20:1.
gs Kerk van Jezus
Christus.

b LV 38:7–8.
gs God, Godheid.

c Deut. 32:1.
2a LV 133:16.

b Phil. 2:9–11.
c gs Hart.

3a gs Opstand.
b Luc. 8:17; 12:3;

2 Ne. 27:11; Mrm. 5:8.
4a Ez. 3:17–21; LV 63:37.

gs Waarschuwen,

waarschuwing;
Zendingswerk.

b gs Laatste dagen.
6a gs Jezus Christus —

Gezag.
b LV 72:21.

7a Deut. 5:29; Pred. 12:13.
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daarin heb besloten, zal worden
bvervuld.

8 En voorwaar, Ik zeg u dat zij
die uitgaan en deze tijdingen
aan de bewoners der aarde
brengen, dat aan hen macht
wordt gegeven om de ongelo-
vigen en de aweerspannigen te
bverzegelen, zowel op aarde als
in de hemel;
9 ja, voorwaar, om hen te

verzegelen voor de dag dat de
averbolgenheid Gods mateloos
op de bgoddelozen zal worden
uitgestort —

10 voor de adag dat de Heer
zal komen om ieder mens te
bvergelden naar zijn cwerken, en
ieder mens toe te dmeten vol-
gens de maat waarmede hij zijn
medemens heeft toegemeten.
11 Welnu, de stem des Heren is

gericht tot de einden der aarde,
opdat allen die willen horen,
mogen horen:

12 Bereidt u voor, bereidt u
voor op hetgeen zal komen,
want de Heer is nabij;

13 en de atoorn des Heren is
ontbrand, en zijn bzwaard is in
de hemel ontbloot en het zal op
de bewoners der aarde vallen.

14 En de aarm des Heren zal
worden geopenbaard; en de
dag komt dat zij die de stem
des Heren niet willen bhoren,
noch de stem van zijn dienst-
knechten, noch cacht willen
slaan op de woorden van de
profeten en apostelen, uit het
midden des volks dafgesneden
zullen worden;

15 want zij zijn aafgedwaald
van mijn bverordeningen, en
hebben mijn ceeuwigdurend
verbond dverbroken;
16 zij azoeken niet de Heer om

zijn gerechtigheid te vestigen,
maar ieder mens wandelt op
zijn beigen cweg, en naar het
dbeeld van zijn eigen god, wiens
beeld naar de gelijkenis der we-
reld is en wiens wezen dat van
een afgod is, die eoud wordt en
in Babylon zal vergaan, ja, het
fgrote Babylon, dat zal vallen.
17 Welnu, omdat Ik, de Heer,

de rampspoed kende die de
abewoners der aarde zou over-
komen, heb Ik mij gericht tot
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. en heb tot hem gesproken
vanuit de hemel en hem gebo-
den gegeven;

7b LV 1:38.
8a gs Verzegelen,

verzegeling.
b gs Opstand.

9a Op. 19:15–16;
1 Ne. 22:16–17.

b Mos. 16:2;
MJS 1:31, 55.

10a gs Wederkomst van
Jezus Christus.

b Ez. 7:4; LV 56:19.
gs Jezus Christus —
Rechter.

c Spr. 24:12;
Alma 9:28; 41:2–5;

LV 6:33.
d Matt. 7:2.

13a LV 63:6.
b Ez. 21:3; LV 35:14.

14a Jes. 53:1.
b 2 Ne. 9:31;

Mos. 26:28.
c LV 11:2.
d Hand. 3:23;

Alma 50:20;
LV 50:8; 56:3.

15a Jozua 23:16;
Jes. 24:5.

b gs Verordeningen.
c gs Nieuw en

eeuwigdurend
verbond.

d gs Afval.
16a Matt. 6:33.

b Jes. 53:6.
c LV 82:6.
d Ex. 20:4;

3 Ne. 21:17. gs
Afgoderij.

e Jes. 50:9.
f LV 64:24; 133:14.

gs Babel, Babylon;
Werelds,
wereldsgezindheid.

17a Jes. 24:1–6.
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18 en ook geboden aan an-
deren gegeven, opdat zij die
dingen aan de wereld zouden
verkondigen; en dit alles, opdat
zou worden vervuld wat ge-
schreven is door de profeten —

19 de azwakke dingen der
wereld zullen tevoorschijn tre-
den en de machtige en sterke
afbreken, opdat de mens zijn
medemens niet zal raden, noch
bvertrouwen op de arm van het
vlees —
20 maar opdat ieder mens zou

kunnen aspreken in de naam
van God, de Heer, ja, de Heiland
der wereld;

21 opdat ook geloof kon toe-
nemen op aarde;

22 opdat mijn eeuwigdurend
averbond kon worden gevestigd;
23 opdat de volheid van mijn

aevangelie door de bzwakken
en eenvoudigen zou worden
cverkondigd aan de einden der
wereld en voor koningen en
heersers.
24 Zie, Ik ben God en heb

het gesproken; deze ageboden
zi jn van Mij , en zi jn mi jn
dienstknechten gegeven in hun
zwakheid, naar de wijze van

hun btaal, opdat zij tot cinzicht
konden komen.

25 En voor zoverre zij dwaal-
den, het bekendgemaakt kon
worden;

26 en voor zoverre zij awijsheid
zochten, zij onderricht konden
worden;

27 en voor zoverre zij zon-
digden, zij agekastijd konden
worden, opdat zij zich zouden
bbekeren;

28 en voor zoverre zij aootmoe-
dig waren, zij sterk gemaakt
zouden worden en gezegend
worden uit den hoge, en van
tijd tot tijd bkennis zouden
ontvangen.

29 En opdat, ja, mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr., na
de kroniek der Nephieten te
hebben ontvangen, macht zou
hebben om door de genade
Gods, met de macht Gods, het
aBoek van Mormon te vertalen.
30 En opdat ook zij aan wie

deze geboden werden gegeven,
amacht zouden hebben om het
fundament te leggen van deze
bkerk, en haar tevoorschijn te
brengen uit de cdonkerheid en
uit de duisternis, de enige ware

19a Hand. 4:13;
1 Kor. 1:27;
LV 35:13; 133:58–59.
gs Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.

b 2 Ne. 28:31.
gs Vertrouwen.

20a gs Getuigen.
22a LV 39:11.

gs Nieuw en
eeuwigdurend
verbond; Verbond.

23a gs Evangelie.
b gs Zendingswerk.

c 1 Kor. 1:26–29.
24a 2 Ne. 33:10–11;

Mro. 10:27–28.
b 2 Ne. 31:3;

Ether 12:39.
c LV 50:12.

gs Begrijpen, begrip.
26a Jak. 1:5;

LV 42:68.
gs Wijsheid.

27a gs Kastijden,
kastijding.

b gs Bekeren (zich),
bekering.

28a gs Nederig,
nederigheid,
vernederen.

b gs Kennis.
29a gs Boek van

Mormon.
30a LV 1:4–5, 17–18.

b gs Herstelling van
het evangelie; Kerk
van Jezus Christus
van de Heiligen der
Laatste Dagen, De.

c gs Duisternis,
geestelijke.
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en levende dkerk op het opper-
vlak der gehele aarde, waarin
Ik, de Heer, ewelbehagen heb,
waarbij Ik tot de kerk als geheel
spreek en niet tot de leden
afzonderlijk —

31 want Ik, de Heer, kan de
azonde niet met de geringste
mate van toelating aanschou-
wen;
32 niettemin, hij die zich be-

keert en de geboden des Heren
doet, zal avergeving ontvangen.

33 En hij die zich niet abe-
keert, hem zal zelfs het licht
worden b ontnomen dat hi j
heeft ontvangen; want mijn
cGeest zal niet blijven dinwer-
ken op de mens, zegt de Heer
der heerscharen.

34 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u, o bewoners der aarde: Ik,
de Heer, ben gewillig deze din-
gen bekend te maken aan aalle
vlees;

35 want Ik ben geen aaannemer
des persoons, en wil dat alle
mensen zullen weten dat de
bdag spoedig komt; de ure is
nog niet, maar is wél nabij,

waarop cvrede van de aarde zal
worden weggenomen en de
dduivel macht zal hebben over
zijn eigen rijk.

36 En ook de Heer zal macht
hebben over zijn aheiligen en
zal in hun bmidden cregeren en
zal ten doordeel neerkomen op
eIdumea, ofwel de wereld.
37 Onderzoekt deze ageboden,

want ze zijn waar en betrouw-
baar, en de profetieën en bbelof-
ten die erin staan, zullen alle
worden vervuld.

38 Wat Ik, de Heer, heb ge-
sproken, heb Ik gesproken,
en Ik verontschuldig Mijzelf
niet; en al gaan de hemelen
en de aarde voorbij , mijn
awoord zal niet voorbijgaan
maar zal geheel worden bver-
vuld, hetzij door mijn eigen
c stem, hetzi j door de stem
van mijn ddienstknechten, dat
is ehetzelfde.
39 Want zie, ja, zie, de Heer

is God, en de aGeest getuigt, en
het getuigenis is waar, en de
bwaarheid blijft voor eeuwig en
altijd. Amen.

30d Ef. 4:5, 11–14.
gs Kerk, tekenen van
de ware.

e LV 38:10.
31a Alma 45:16; LV 24:2.

gs Zonde.
32a LV 58:42–43.

gs Vergeven.
33a Mos. 26:32.

b Alma 24:30;
LV 60:2–3.

c gs Heilige Geest.
d Gen. 6:3; 2 Ne. 26:11;

Mrm. 5:16;
Ether 2:15; Mro. 9:4.

34a Matt. 28:19;
LV 1:2; 42:58.

35a Deut. 10:17;
Hand. 10:34;
Mro. 8:12; LV 38:16.

b gs Laatste dagen.
c LV 87:1–2.

gs Tekenen der
tijden; Vrede.

d gs Duivel.
36a gs Heilige.

b Zach. 2:10–11;
LV 29:11; 84:118–119.

c gs Jezus Christus—
Christus’
heerschappij in het
millennium.

d gs Oordeel, oordelen.
e gs Wereld.

37a gs Schriften,
Schriftuur.

b LV 58:31; 62:6; 82:10.
38a 2 Kon. 10:10;

Matt. 5:18; 24:35;
2 Ne. 9:16;
MJS 1:35.

b LV 101:64.
c Deut. 18:18;

LV 18:33–38; 21:5.
gs Openbaring; Stem.

d gs Profeet.
e gs Gezag; Steunen

van kerkleiders.
39a 1 Joh. 5:6;

LV 20:27; 42:17.
b gs Waarheid.
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AFDELING 2

Een gedeelte van de woorden van de engel Moroni aan de profeet Joseph
Smith ten huize van de vader van de profeet te Manchester (New York)
op de avond van 21 september 1823. (History of the Church, 1:12).
Moroni was de laatste van een lange rij geschiedschrijvers die de kroniek
hadden geschreven, die de wereld nu voor zich heeft als het Boek van
Mormon. (Vergelijk Maleachi 4:5–6; alsmede afdeling 27:9; 110:13–16
en 128:18.)

1: Elia zal het priesterschap open-
baren; 2–3: de aan de vaderen
gedane beloften worden in het hart
van de kinderen geplant.

ZIE, Ik zal u het priester-
schap openbaren, door de

hand van de profeet aElia,
voordat de bgrote en geduchte
dag des Heren komt.

2 En ahij zal in het hart der
kinderen de aan de vaderen
gedane bbeloften planten, en het
hart der kinderen zal zich tot
hun vaderen wenden.

3 Indien het niet zo ware,
zou de gehele aarde bij zijn
komst volkomen worden ver-
woest.

AFDELING 3

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith in juli 1828 te Harmony
(Pennsylvania) met betrekking tot het verlies van 116 met de hand
geschreven bladzijden uit het eerste gedeelte van het Boek van Mormon,
dat het boek Lehi heette. De profeet had deze bladzijden met tegenzin uit
zijn hoede laten overgaan in die van Martin Harris, die voor een korte
periode als schrijver had gefungeerd bij het vertalen van het Boek van
Mormon. De openbaring werd gegeven door middel van de Urim en
Tummim. (History of the Church, 1:21–23.) (Zie afdeling 10.)

1–4: de gang van de Heer is één
eeuwige ronde; 5–15: Joseph Smith
moet zich bekeren, anders zal hij
de gave om te vertalen verliezen;
16–20: het Boek van Mormon komt
tevoorschijn om de nakomelingen
van Lehi te redden.

DE awerken en de plannen
en de doeleinden van God

kunnen niet worden verijdeld,
noch kunnen ze mislukken.

2 Want aGod wandelt niet op
kromme paden, noch wendt Hij
Zich ter rechter- of ter linker-

2 1a Mal. 4:5–6;
3 Ne. 25:5–6;
LV 110:13–15; 128:17;
GJS 1:38–39.
gs Elia; Sleutels van

het priesterschap.
b LV 34:6–9; 43:17–26.

2a LV 27:9; 98:16–17.
b gs Heil voor de

doden; Verzegelen,

verzegeling.
3 1a Ps. 8:3–9;

LV 10:43.
2a Alma 7:20.

gs God, Godheid.
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hand, noch wijkt Hij af van
hetgeen Hij heeft gezegd; daar-
om zijn zijn paden recht, en is
zijn bgang één eeuwige ronde.

3 Bedenk, bedenk dat het niet
het awerk van God is dat wordt
verijdeld, maar het werk van
mensen;

4 want al ontvangt een mens
vele openbaringen, en bezit hij
de macht om vele machtige
werken te doen, toch moet hij
vallen en zich de awraak van
een rechtvaardig God op de
hals halen, indien hij broemt op
zijn eigen kracht en de craadge-
vingen van God als niets acht,
en de stem van zijn eigen wil en
dvleselijke begeerten najaagt.
5 Zie, deze dingen zijn u

toevertrouwd, maar hoe streng
waren de u gegeven geboden;
en denk ook aan de beloften die
u werden gedaan indien u ze
niet overtrad.

6 En zie, hoe dikwijls hebt
u de geboden en de wetten
van God aovertreden en bleef
u gehoor geven aan de bover-
redingen van mensen.

7 Welnu, zie, u had de mens
niet meer moeten avrezen dan
God. Want hoewel de mensen
de raadgevingen van God als
niets achten en zijn woorden
bverachten —

8 toch had u getrouw moeten
zijn; en Hij zou zijn arm hebben
uitgestrekt en u hebben be-
schermd tegen al de brandende
apijlen van de btegenstander; en
Hij zou in alle tijden van cnood
bij u zijn geweest.

9 Zie, gij zijt Joseph, en gij
werdt gekozen om het werk des
Heren te doen, maar wegens
overtreding zult gij, indien gij
niet waakzaam zijt, vallen.

10 Maar bedenk dat God barm-
hartig is; daarom, bekeer u
van hetgeen gij hebt gedaan
dat in tegenstrijd is met het
gebod dat Ik u heb gegeven,
en dan zijt gij nog steeds geko-
zen, en zijt wederom tot het
werk geroepen;

11 tenzij gij dat doet, zult gij
worden overgeleverd en gelijk
andere mensen worden, en geen
gave meer hebben.

12 En toen gij datgene over-
handigde waarvoor God u het
zicht en de macht ter avertaling
had gegeven, hebt gij hetgeen
heilig was in handen van een
goddeloos bman gegeven,

13 die de raadgevingen van
God als niets heeft geacht, en
de heiligste beloften die voor het
aangezicht van God waren ge-
daan, heeft verbroken en op zijn
eigen oordeel heeft vertrouwd

2b 1 Ne. 10:18–19;
LV 35:1.

3a Hand. 5:38–39;
Mrm. 8:22;
LV 10:43.

4a LV 84:73.
gs Hoogmoed.

b Jakob 4:10;
Alma 37:37.
gs Geboden van

God; Raad.
c gs Vleselijk.
d gs Wraak.

6a LV 5:21;
GJS 1:28–29.

b LV 45:29; 46:7.
7a Ps. 27:1; Luc. 9:26;

LV 122:9.
gs Moed, moedig;
Vrees.

b Lev. 26:42–43;
1 Ne. 19:7;
Jakob 4:8–10.

8a Ef. 6:16;
1 Ne. 15:24;
LV 27:17.

b gs Duivel.
c Alma 38:5.

12a LV 1:29; 5:4.
b LV 10:6–8.
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en op zijn eigen wijsheid heeft
ageroemd.
14 En dat is de reden dat gij

uw voorrechten voor enige tijd
hebt verloren —

15 want gij hebt toegelaten
dat de raad van uw aLeidsman
vanaf het begin werd vertrapt.
16 Niettemin zal mijn werk

voortgaan, want zoals de kennis
van een aHeiland tot de wereld
is gekomen door het bgetuigenis
van de Joden, zo zal ook de
ckennis van een Heiland tot
mijn volk komen —
17 en tot de aNephieten en

de Jakobieten en de Jozefieten
en de Zoramieten door het
getuigenis van hun vaderen —

18 en dat agetuigenis zal ter
kennis komen van de bLama-
nieten en de Lemuëlieten en de
Ismaëlieten, die in ongeloof
zijn cverkommerd wegens de

ongerechtigheid van hun vade-
ren, van wie de Heer geduld
heeft dat zij hun broeders,
de Nephieten, dvernietigden
wegens hun ongerechtigheden
en hun gruwelen.

19 En juist voor dit adoel zijn
deze bplaten, die deze kronie-
ken bevatten, bewaard: dat de
cbeloften des Heren, die Hij
zijn volk heeft gedaan, zullen
worden vervuld;

20 en dat de aLamanieten
kennis omtrent hun vaderen
zullen krijgen en dat zij de be-
loften des Heren zullen kennen
en dat zij het evangelie zullen
bgeloven en cvertrouwen op de
verdiensten van Jezus Christus
en worden dverheerlijkt door
het geloof in zijn naam, en dat
zij door hun bekering zullen
worden gered. Amen.

AFDELING 4

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan zijn
vader, Joseph Smith sr., in februari 1829 te Harmony (Pennsylvania).
(History of the Church, 1:28.)

1–4: kloekmoedig dienstbetoon redt
de dienaren van de Heer; 5–6:
goddelijke eigenschappen maken
hen geschikt voor de bediening; 7:
de dingen Gods moeten worden
nagestreefd.

NU, zie, een awonderbaar
werk staat op het punt

onder de mensenkinderen te-
voorschijn te komen.

2 Daarom, o gij die u in adienst
van God begeeft, ziet toe dat

13a gs Hoogmoed.
15a i.e. de Heer.
16a gs Heiland.

b 1 Ne. 13:23–25;
2 Ne. 29:4–6.

c Mos. 3:20.
17a 2 Ne. 5:8–9.
18a gs Boek van Mormon.

b 2 Ne. 5:14;

Enos 1:13–18.
c 2 Ne. 26:15–16.
d Mrm. 8:2–3.

19a 1 Ne. 9:3, 5.
b gs Gouden Platen.
c 3 Ne. 5:14–15;

LV 10:46–50.
20a 2 Ne. 30:3–6;

LV 28:8; 49:24.

b Mrm. 3:19–21.
c 2 Ne. 31:19; Mro. 6:4.
d Mro. 7:26, 38.

4 1a Jes. 29:14;
1 Ne. 14:7; 22:8;
LV 6:1; 18:44.
gs Herstelling van
het evangelie.

2a gs Dienstbetoon.
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gij Hem met geheel uw bhart,
macht, verstand en kracht
cdient, opdat gij ten laatsten
dage dschuldeloos voor God
zult staan.
3 Daarom, indien gij verlan-

gens hebt om God te dienen,
zijt gij tot het werk ageroepen;

4 want zie, het aveld is reeds
wit om te boogsten; en zie, hij die
zijn sikkel met zijn macht in-
slaat, die legt een cvoorraad aan,
zodat hij niet verloren gaat maar
redding brengt voor zijn ziel;

5 en ageloof, bhoop, cmensen-
min en dliefde, met het eoog
alleen gericht op de feer van
God, maken hem geschikt voor
het werk.

6 Houdt geloof, adeugd, kennis,
matigheid, bgeduld, broeder-
lijkheid, godsvrucht, naasten-
liefde, cootmoed en dijver in
gedachte.

7 aVraagt en gij zult ontvangen;
klopt en u zal worden openge-
daan. Amen.

AFDELING 5

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart
1829 te Harmony (Pennsylvania) op verzoek van Martin Harris. (History
of the Church, 1:28–31.)

1–10: dit geslacht zal het woord
des Heren ontvangen bij monde van
Joseph Smith; 11–18: drie getuigen
zullen van het Boek van Mormon
getuigen; 19–20: het woord des
Heren zal net als in vroegere tijden
worden bewaarheid; 21–35: Martin
Harris kan zich bekeren en een
van de getuigen zijn.

ZIE, Ik zeg u dat aangezien
mijn dienstknecht aMartin

Harris van Mij een getuigenis
heeft verlangd dat u, mijn

dienstknecht Joseph Smith jr.,
de bplaten hebt waarvan u hebt
getuigd en bevestigd dat u ze
van Mij hebt ontvangen;

2 en nu, zie, dit zult u tot hem
zeggen: Hij die tot u heeft
gesproken, heeft tot u gezegd:
Ik, de Heer, ben God, en heb
deze dingen aan u, mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr., gege-
ven en heb u geboden dat u als
agetuige van deze dingen zult
staan;

3 en Ik heb u een verbond

2b Jozua 22:5;
1 Sam. 7:3;
LV 20:19; 76:5.

c gs Hart; Verstand.
d 1 Kor. 1:8; Jakob 1:19;

3 Ne. 27:20.
3a LV 11:4, 15; 36:5;

63:57.
gs Roepen, roeping,
door God geroepen.

4a Joh. 4:35;
Alma 26:3–5;

LV 11:3; 33:3, 7.
b gs Oogst.
c 1 Tim. 6:19.

5a gs Geloof, geloven.
b gs Hoop.
c gs Naastenliefde.
d gs Liefde.
e Ps. 141:8; Matt. 6:22;

Mrm. 8:15.
f gs Heerlijkheid.

6a gs Deugd,
deugdzaam,

deugdzaamheid.
b gs Geduld.
c gs Nederig, nederig-

heid, vernederen.
d gs IJver.

7a Matt. 7:7–8;
2 Ne. 32:4.
gs Gebed.

5 1a LV 5:23–24;
GJS 1:61.

b gs Gouden Platen.
2a gs Getuige, getuigen.
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met Mij laten aangaan dat u ze
niet zult tonen, behalve aan die
apersonen die Ik u heb geboden;
en u hebt er geen bmacht over
tenzij Ik u die schenk.
4 En u hebt een gave om

de platen te vertalen; en dat is
de eerste gave die Ik u heb
verleend; en Ik heb u geboden
op geen andere gave aanspraak
te maken totdat mijn oogmerk
in dezen is bereikt; want Ik zal
u geen andere gave schenken
voordat het is voltooid.

5 Voorwaar, Ik zeg u dat er
wee over de bewoners der aarde
zal komen indien zij niet naar
mijn woorden aluisteren;
6 want hierna zult u worden

ageordend en zult u uitgaan en
mijn bwoorden overbrengen aan
de mensenkinderen.

7 Zie, indien zij mijn woorden
niet ageloven, zouden zij u,
mijn dienstknecht Joseph, niet
geloven, al kon u hun al die
dingen tonen die Ik aan u heb
overgedragen.

8 O, dit aongelovig en bhalsstar-
rig geslacht — mijn toorn is
tegen hen ontbrand.
9 Zie, voorwaar, Ik zeg u: Ik

heb die dingen die Ik u, mijn
dienstknecht Joseph, heb toever-
trouwd, met een wijs doel in

mijn bestel abewaard, en het zal
toekomstige geslachten worden
bekendgemaakt;

10 maar dit geslacht zal mijn
woord door u ontvangen;

11 en benevens uw getuigenis
het agetuigenis van drie van
mijn dienstknechten, die Ik zal
roepen en ordenen, aan wie Ik
deze dingen zal tonen, en zij
zullen uitgaan met mijn woor-
den die door u worden gegeven.

12 Ja, zij zullen zeker weten
dat deze dingen waar zijn, want
Ik zal het hun vanuit de hemel
verkondigen.

13 Ik zal hun macht geven,
zodat zij deze dingen kunnen
zien en aanschouwen zoals ze
zijn;

14 en aan aniemand anders
zal Ik deze macht schenken,
om ditzelfde getuigenis onder
dit geslacht te ontvangen bij
dit begin van de opkomst en de
verschijning van mijn bkerk
uit de wildernis — helder als
de cmaan en mooi als de zon
en geducht als een leger met
banieren.

15 En het getuigenis van drie
agetuigen van mijn woord zal
Ik uitzenden.

16 En zie, wie in mijn woorden
ageloven, die zal ik bbezoeken

3a 2 Ne. 27:13.
Zie ook Het
getuigenis van drie
getuigen en Het
getuigenis van acht
getuigen voorin het
Boek van Mormon.

b 2 Ne. 3:11.
5a Jer. 26:4–5;

Alma 5:37–38;
LV 1:14.

6a LV 20:2–3.
gs Ordenen, ordening.

b 2 Ne. 29:7.
7a Luc. 16:27–31;

LV 63:7–12.
8a gs Ongeloof.

b Mrm. 8:33.
gs Hoogmoed.

9a Alma 37:18.
11a 2 Ne. 27:12;

Ether 5:3–4;

LV 17:1–5.
14a 2 Ne. 27:13.

b gs Herstelling van
het evangelie; Kerk
van Jezus Christus.

c LV 105:31; 109:73.
15a LV 17:1–20.

gs Getuigen van het
Boek van Mormon.

16a Ether 4:11.
b 1 Ne. 2:16.
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met de cmanifestatie van mijn
dGeest; en zij zullen uit Mij
worden egeboren, ja, uit water
en uit de Geest —

17 en u moet nog een korte tijd
wachten, want gij zijt nog niet
ageordend —
18 en hun getuigenis zal even-

eens uitgaan ter averoordeling
van dit geslacht indien het zijn
hart tegen hen verstokt;

19 want er zal een verwoesten-
de agesel onder de bewoners
der aarde uitgaan, en herhaal-
delijk worden uitgestort van
tijd tot tijd, indien zij zich niet
bbekeren, totdat de aarde cleeg
is en de bewoners ervan weg-
geteerd en volkomen vernie-
tigd zijn door de lichtglans van
mijn dkomst.
20 Zie, Ik vertel u deze dingen

zoals Ik het volk ook heb
averteld van de verwoesting
van Jeruzalem; en mijn bwoord
zal in deze tijd worden bewaar-
heid zoals het tot nu toe is
bewaarheid.
21 En nu gebied Ik u, mijn

dienstknecht Joseph, u te beke-
ren, en oprechter voor mijn
aangezicht te wandelen en niet
meer voor de overredingen van
mensen te zwichten;

22 en onwrikbaar te zijn in het

aonderhouden van de geboden
waarmee Ik u heb geboden; en
indien u dat doet, zie, dan
schenk Ik u het eeuwige leven,
ook al zou u worden bgedood.
23 En nu, voorts spreek Ik tot

u, mijn dienstknecht Joseph,
aangaande de aman die het
getuigenis verlangt —

24 zie, Ik zeg hem dat hij
zich verhoogt en zich niet vol-
doende voor mijn aangezicht
verootmoedigt; maar indien
hij zich voor mijn aangezicht
wil neerbuigen, en zichzelf
verootmoedigen in krachtig
gebed en geloof, in de oprecht-
heid van zijn hart, dan zal Ik
hem een aaanblik vergunnen
van de dingen die hij verlangt
te zien.

25 En dan zal hij tot de mensen
van dit geslacht zeggen: Zie, ik
heb de dingen gezien die de
Heer aan Joseph Smith jr. heeft
getoond, en ik aweet zeker dat
ze waar zijn, want ik heb ze
gezien, want ze zijn mij getoond
door de macht van God en niet
door die van de mens.

26 En Ik, de Heer, gebied hem,
mijn dienstknecht Martin Harris,
dat hij niets meer tot hen zal
zeggen aangaande deze dingen,
behalve dat hij zal zeggen: Ik

16c LV 8:1–3.
d gs Heilige Geest.
e gs Doop, dopen;

Gave van de Heilige
Geest; Wedergeboren,
uit God geboren.

17a gs Gezag; Ordenen,
ordening.

18a 1 Ne. 14:7;
LV 20:13–15.

19a LV 29:8; 35:11;
43:17–27.

gs Laatste dagen;
Tekenen der tijden.

b gs Bekeren (zich),
bekering.

c Jes. 24:1, 5–6.
d Jes. 66:15–16;

LV 133:41.
gs Wederkomst van
Jezus Christus.

20a 1 Ne. 1:18;
2 Ne. 25:9.

b LV 1:38.

22a gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

b Alma 60:13;
LV 6:30; 135:1–7.

23a LV 5:1.
24a Zie Het getuigenis

van drie getuigen
voorin het Boek van
Mormon.

25a Ether 5:3.
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heb ze gezien, en ze zijn mij
getoond door de macht van
God; en dat zijn de woorden
die hij zal zeggen.
27 Maar indien hij dit loochent,

verbreekt hij het verbond waar-
toe hij zich eerder jegens Mij
heeft verbonden, en zie, dan
staat hij onder veroordeling.

28 En nu, tenzij hij zich ver-
ootmoedigt en de dingen die
hij heeft gedaan en die verkeerd
waren aan Mij bekent, en zich
jegens Mij verbindt dat hij mijn
geboden zal onderhouden, en
geloof in Mij zal oefenen, zie, Ik
zeg hem dat hij dan een der-
gelijke inzage niet zal krijgen,
want Ik zal hem geen inzage
vergunnen van de dingen waar-
van Ik heb gesproken.

29 En indien dat het geval is,
gebied Ik u, mijn dienstknecht
Joseph, tot hem te zeggen dat
hij niets meer zal doen, noch
Mij verder lastig zal vallen
aangaande deze zaak.

30 En indien dat het geval
is, zie, Ik zeg u, Joseph, dat gij,
wanneer gij nog enkele bladzij-
den hebt vertaald, voor enige

tijd zult ophouden, ja, totdat Ik
u wederom gebied; dan moogt
gij wederom vertalen.

31 En tenzij gij dat doet, zie,
zult gij geen gave meer hebben
en zal Ik de dingen wegnemen
die Ik u heb toevertrouwd.

32 En nu, omdat Ik voorzie
hoe men op de loer zal liggen
om u te vernietigen, ja, voorzie
Ik dat mijn dienstknecht Martin
Harris, als hij zich niet ver-
ootmoedigt en een getuigenis
ontvangt uit mijn hand, hij tot
overtreding zal vervallen.

33 En velen zijn er die op de
loer liggen om u van het opper-
vlak der aarde aweg te vagen;
en om die reden, dat uw dagen
zullen worden verlengd, heb Ik
u deze geboden gegeven.

34 Ja, om die reden heb Ik ge-
zegd: Houd op en wacht totdat
Ik u gebied, en Ik zal amiddelen
verschaffen waardoor gij dat-
gene kunt volbrengen wat Ik u
heb geboden.

35 En indien gij agetrouw zijt
in het onderhouden van mijn
geboden, zult gij bten laatsten
dage worden verhoogd. Amen.

AFDELING 6

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery in
april 1829 te Harmony (Pennsylvania). (History of the Church, 1:32–
35.) Oliver Cowdery was op 7 april 1829 begonnen aan zijn arbeid als
schrijver bij de vertaling van het Boek van Mormon. Hij had reeds een
goddelijke manifestatie ontvangen aangaande de waarheid van het getui-
genis van de profeet met betrekking tot de platen waarop de kroniek van
het Boek van Mormon was gegraveerd. De profeet deed navraag bij de
Heer door middel van de Urim en Tummim en ontving dit antwoord.

33a LV 10:6; 38:13, 28.
34a 1 Ne. 3:7.
35a Ex. 15:26;

LV 11:20.
b Joh. 6:39–40;

1 Tess. 4:17;

3 Ne. 15:1;
LV 9:14; 17:8; 75:16, 22.
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1–6: arbeiders in het veld des Heren
verkrijgen het heil; 7–13: geen
enkele gave is groter dan de gave
van het heil; 14–27: een getuige-
nis van de waarheid komt door
de macht van de Geest; 28–37:
vertrouwt op Christus en doet
voortdurend goed.

EEN groot en awonderbaar
werk staat op het punt voor

de mensenkinderen tevoorschijn
te komen.
2 Zie, Ik ben God; slaat acht

op mijn awoord, dat levend
en krachtig is, bscherper dan
een tweesnijdend zwaard, om
vaneen te scheiden zowel
gewrichten als merg; slaat
daarom acht op mijn woorden.
3 Zie, het aveld is reeds wit

om te oogsten; daarom, wie
verlangt te maaien, laat hem
zijn sikkel inslaan met zijn
macht en maaien zolang de dag
duurt, opdat hij voor zijn ziel
eeuwigdurend heil zal vergaren
in het koninkrijk Gods.

4 Ja, wie zijn asikkel zal inslaan
en maaien, die wordt door God
geroepen.
5 Daarom, indien u Mij avraagt,

zult u ontvangen; indien u klopt,
zal u worden opengedaan.

6 Welnu, omdat u hebt ge-
vraagd, zie, Ik zeg u: Onder-
houdt mijn geboden en astreeft
ernaar de zaak van bZion voort
te brengen en te vestigen;

7 azoekt niet naar brijkdom,
maar naar cwijsheid, en zie, de
dverborgenheden Gods zullen u
worden ontvouwd, en dan zult
u rijk worden gemaakt. Zie, wie
het eeeuwige leven heeft, is rijk.

8 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Gelijk u het van Mij verlangt,
zo zal het u geschieden, en in-
dien u het verlangt, zult u het
middel zijn om in dit geslacht
veel goeds te doen.

9 Spreek enkel over abekering
tot dit geslacht; onderhoud mijn
geboden en help mee om mijn
werk voort te brengen, volgens
mijn geboden, en u zult worden
gezegend.

10 Zie, gij hebt een gave, en
gezegend zijt gij wegens uw
gave. Bedenk dat zij aheilig is
en van omhoog komt —

11 en indien gij avraagt, zult
gij bverborgenheden kennen die
groot en wonderbaar zijn; daar-
om zult gij uw cgave oefenen,
opdat gij verborgenheden zult
ontdekken, zodat gij velen tot de
kennis der waarheid zult bren-

6 1a Jes. 29:14;
LV 4:1–7; 18:44.

2a Hebr. 4:12; Op. 1:16;
LV 27:1.

b Hel. 3:29; LV 33:1.
3a Joh. 4:35;

LV 31:4; 33:3; 101:64.
4a Op. 14:15–19;

Alma 26:5;
LV 11:3–4, 27.

5a Matt. 7:7–8.
6a 1 Ne. 13:37.

b gs Zion.

7a Alma 39:14;
LV 68:31.

b 1 Kon. 3:10–13;
Matt. 19:23;
Jakob 2:18–19.
gs Rijkdom; Werelds,
wereldsgezindheid.

c gs Wijsheid.
d LV 42:61, 65.

gs Verborgenheden
van God.

e LV 14:7.
9a Alma 29:9;

LV 15:6; 18:14–15;
34:6.
gs Bekeren (zich),
bekering;
Zendingswerk.

10a LV 63:64.
11a LV 102:23;

GJS 1:18, 26.
b Matt. 11:25;

13:10–11;
Alma 12:9.

c gs Gave; Gaven van
de Geest.
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gen, ja, hen zult dovertuigen
van de dwaling van hun wegen.

12 Maak uw gave aan niemand
bekend, behalve aan hen die van
uw geloof zijn. Ga niet lichtvaar-
dig om met aheilige dingen.
13 Indien gij goed doet, ja, en

atot het beinde cgetrouw blijft,
zult gij behouden worden in
het koninkrijk Gods, hetgeen de
grootste van alle gaven Gods
is; want er is geen grotere gave
dan de gave van het dheil.

14 Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Gezegend zijt gij voor wat
gij hebt gedaan; want gij hebt
Mij agevraagd, en zie, zo dik-
wijls als gij hebt gevraagd,
hebt gij onderricht van mijn
Geest ontvangen. Indien dat niet
zo was geweest, zoudt gij niet
tot de positie zijn gekomen
waarin gij u op dit moment
bevindt.
15 Zie, gij weet dat gij Mij hebt

gevraagd en Ik uw averstand
heb verlicht; en nu zeg Ik u deze
dingen opdat gij zult weten dat
gij verlicht zijt geweest door de
Geest der waarheid;
16 ja, Ik zeg het u, opdat gij

zult weten dat er buiten God
niemand is die uw gedachten
en de overleggingen van uw
ahart bkent.

17 Ik zeg u deze dingen als

een getuigenis tot u — dat
de woorden ofwel het werk
welke gij hebt geschreven,
awaar zijn.
18 Daarom, wees a i jverig;

bsta mijn dienstknecht Joseph
getrouw terzijde, in wat voor
moeilijke omstandigheden hij
zich ook zal bevinden omwille
van het woord.

19 Vermaan hem inzake zijn
fouten en aanvaard ook verma-
ning van hem. Wees geduldig;
wees ernst ig ; wees matig ;
heb geduld, geloof, hoop en
naastenliefde.

20 Zie, gij zijt Oliver, en Ik
heb tot u gesproken wegens
uw verlangens; abewaar daarom
deze woorden in uw hart als
een schat. Wees getrouw en
nauwgezet in het onderhouden
van de geboden Gods en Ik zal
u in de armen van mijn liefde
sluiten.

21 Zie, Ik ben Jezus Christus,
de aZoon van God. Ik ben het
die tot de bmijnen kwam, en de
mijnen hebben Mij niet aange-
nomen. Ik ben het clicht dat in
de dduisternis schijnt, en de
duisternis begrijpt het niet.

22 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Indien u een verder getuige-
nis verlangt, denk dan terug aan
de nacht toen u Mij in uw hart

11d Jak. 5:20; Alma 62:45;
LV 18:44.

12a Matt. 7:6.
13a 1 Ne. 15:24.

b Mos. 2:41; Ether 4:19;
LV 51:19; 63:47.

c gs Volharden.
d gs Heil.

14a gs Gebed.
15a gs Verstand.

16a 1 Kron. 28:9;
Matt. 12:25;
Hebr. 4:12;
Mos. 24:12;
3 Ne. 28:6.
gs Alwetend.

b 1 Kon. 8:39.
17a LV 18:2.
18a gs IJver.

b LV 124:95–96.

20a Ether 3:21; LV 84:85.
21a gs Jezus Christus.

b Joh. 1:10–12;
Hand. 3:13–17;
3 Ne. 9:16; LV 45:8.

c Joh. 1:5; LV 10:58.
gs Licht, licht van
Christus.

d gs Duisternis,
geestelijke.
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aanriep om de waarheid van
deze dingen te mogen aweten.
23 Heb Ik u daarover geen

avrede in uw gemoed geschon-
ken? Welk groter bgetuigenis
kunt u hebben dan van God?

24 En nu, zie, u hebt een getui-
genis ontvangen; want als Ik u
dingen heb verteld die geen
mens weet, hebt u dan niet een
getuigenis ontvangen?

25 En zie, Ik schenk u een gave,
indien u die van Mij verlangt,
om te avertalen, evenals mijn
dienstknecht Joseph.
26 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg

u dat er akronieken zijn die veel
van mijn evangelie bevatten, die
wegens de bgoddeloosheid der
mensen zijn achtergehouden;
27 en nu gebied Ik u, dat indien

u goede verlangens hebt —
een verlangen om schatten in
de hemel voor uzelf te verza-
melen — u dan zult meehelpen
om, met uw gave, die gedeel-
ten van mijn aSchriften aan het
licht te brengen die wegens
ongerechtigheid verborgen zijn
geweest.

28 En nu, zie, Ik geef u, en ook
mijn dienstknecht Joseph, de
sleutels van deze gave, die deze
bediening aan het licht zal
brengen; en door de mond van

twee of drie agetuigen zal ieder
woord vaststaan.

29 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Indien zij mijn woorden en
dit deel van mijn evangelie en
bediening verwerpen, gezegend
zijt gij, want zij kunnen u niet
meer aandoen dan Mij.

30 En zel fs indien zi j u
aaandoen wat zij Mij hebben
aangedaan, gezegend zijt gij,
want gij zult bij Mij bwonen in
cheerlijkheid.
31 Maar indien zij mijn woor-

den, die zullen vaststaan door
het agetuigenis dat zal worden
gegeven, niet bverwerpen, geze-
gend zijn zij, en dan zult gij
vreugde hebben in de vrucht
van uw arbeid.

32 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u, zoals Ik tot mijn discipelen
heb gezegd: Waar twee of drie
aangaande een bepaalde zaak
avergaderd zijn in mijn naam,
zie, daar zal Ik in hun bmidden
zijn — aldus ben Ik in uw
midden.

33 aVreest niet om het goede
te doen, mijn zonen, want
wat gij ook bzaait, dat zult gij
eveneens oogsten; indien gij
dus het goede zaait, zult gij
eveneens als uw loon het goede
oogsten.

22a gs Onderscheid,
gave van.

23a gs Vrede.
b 1 Joh. 5:9; LV 18:2.

25a Mos. 8:13;
LV 5:4; 9:1–5, 10.

26a LV 8:1; 9:2.
gs Schriften,
Schriftuur — Het
tevoorschijn komen
van Schriftuur
geprofeteerd.

b gs Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.

27a LV 35:20.
28a Deut. 19:15;

2 Kor. 13:1;
2 Ne. 27:12–14;
LV 128:3.

30a LV 5:22; 135:1–7.
gs Martelaar,
martelaarschap.

b Op. 3:21.

c gs Heerlijkheid.
31a 3 Ne. 16:10–14;

LV 20:8–15.
b gs Getuigenis.

32a Matt. 18:19–20.
gs Een, eenheid.

b LV 29:5; 38:7.
33a gs Moed, moedig.

b Gal. 6:7–8;
Mos. 7:30–31;
Alma 9:28;
LV 1:10.
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34 Vrees dus niet, kleine kud-
de; doe het goede; laten aarde
en hel tegen u samenspannen,
want indien gij zijt gebouwd op
mijn arots, vermogen zij niets.

35 Zie, Ik veroordeel u niet;
ga heen en azondig niet meer;
verricht in alle ernst het werk
dat Ik u heb geboden.

36 aVertrouw op Mij bij iedere
gedachte; twijfel niet, vrees niet.

37 aZie de wonden waar mijn
zij werd doorstoken, en ook
de tekenen van de bnagels in
mijn handen en voeten; wees
getrouw, onderhoud mijn gebo-
den en gij zult het ckoninkrijk
van de hemel dbeërven. Amen.

AFDELING 7

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery in
april 1829 te Harmony (Pennsylvania), toen zij door middel van de
Urim en Tummim vroegen of Johannes, de geliefde discipel, nog in het
vlees verbleef of gestorven was. De openbaring is een vertaalde versie
van het door Johannes op perkament geschreven en vervolgens verborgen
verslag. (History of the Church, 1:35–36.)

1–3: Johannes de geliefde zal leven
totdat de Heer komt; 4–8: Petrus,
Jakobus en Johannes bezitten sleu-
tels van het evangelie.

EN de Heer zeide tot mij:
aJohannes, mijn geliefde,

wat bverlangt gij? Want indien
u vraagt wat u wilt, zal het u
worden gegeven.

2 En ik zeide tot Hem: Heer,
geef mij macht over de adood,
opdat ik zal leven en zielen tot
U zal brengen.

3 En de Heer zeide tot mij:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:

Omdat gij dat verlangt, zult gij
ablijven totdat Ik kom in mijn
bheerlijkheid, en gij zult cprofe-
teren voor natiën, geslachten,
talen en volken.

4 En om die reden zeide de
Heer tot Petrus: Indien Ik wil
dat hij blijft totdat Ik kom, wat
gaat dat u aan? Want hij heeft
van Mij verlangd dat hij zielen
tot Mij zou kunnen brengen,
maar gij hebt verlangd dat gij
spoedig tot Mij zoudt kunnen
komen in mijn akoninkrijk.

5 Ik zeg u, Petrus, dat was
een goed verlangen; maar mijn

34a Ps. 71:3;
Matt. 7:24–25;
1 Kor. 10:1–4;
Hel. 5:12;
LV 10:69; 18:4,
17; 33:13;
Moz. 7:53.
gs Rots.

35a Joh. 8:3–11.
36a Jes. 45:22;

LV 43:34.
37a gs Jezus Christus —

Verschijningen
van Christus na
zijn dood.

b gs Kruisiging.
c gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

d Matt. 5:3, 10;
3 Ne. 12:3, 10.

7 1a gs Johannes, zoon
van Zebedeüs.

b 3 Ne. 28:1–10.

2a Luc. 9:27.
gs Dood, lichamelijke.

3a Joh. 21:20–23.
gs Opgenomen
mensen.

b gs Heerlijkheid;
Wederkomst van
Jezus Christus.

c Op. 10:11.
4a gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.
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geliefde heeft verlangd dat hij
meer zou kunnen doen, ofwel
een nog groter werk onder de
mensen dan wat hij al heeft
gedaan.
6 Ja, hij heeft een groter werk

ondernomen; daarom zal Ik hem
als een laaiend vuur maken, en
een adienende engel; hij zal
dienen ten behoeve van hen die
berfgenaam van het heil zullen
zijn, die op caarde wonen.

7 En Ik zal u laten dienen ten
behoeve van hem en van uw
broeder Jakobus; en u drieën zal
Ik deze macht en de asleutels
van deze bediening geven totdat
Ik kom.

8 Voorwaar, Ik zeg u: Gij
beiden zult naar uw verlangens
ontvangen, want gij averheugt
u beiden in hetgeen gij hebt
verlangd.

AFDELING 8

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Oliver
Cowdery in april 1829 te Harmony (Pennsylvania). (History of the
Church, 1:36–37.) Tijdens het vertalen van het Boek van Mormon
verlangde Oliver, die nog steeds fungeerde als schrijver van hetgeen de
profeet dicteerde, met de gave van vertaling te worden begiftigd. De Heer
gaf gehoor aan zijn smeekbede met deze openbaring.

1–5: openbaring komt door de
macht van de Heilige Geest; 6–
12: kennis van de verborgen-
heden Gods en de macht om oude
kronieken te vertalen komen door
geloof.

aOLIVER Cowdery, voor-
waar, voorwaar, Ik zeg u

dat zo zeker als de Heer leeft,
die uw God en uw Verlosser is,
even zo zeker zult u bkennis
ontvangen van alle dingen die
u cin geloof vraagt, met een
oprecht hart, in de overtuiging
dat u kennis zult ontvangen

aangaande de graveersels van
oude dkronieken, ja, eeuwen-
oude, die de gedeelten van
mijn Schriften bevatten waar-
over door de emanifestatie van
mijn Geest gesproken is.

2 Ja, zie, Ik zal in uw gedachten
en in uw ahart tot u bspreken
door de cHeilige Geest, die op u
zal komen en die in uw hart zal
wonen.

3 Welnu, zie, dat is de geest
van openbaring; zie, dat is de
geest waardoor Mozes de kinde-
ren van Israël op het droge door
de aRode Zee heeft gebracht.

6a LV 130:5.
b LV 76:86–88.
c Joh. 10:8–11;

LV 77:14.
7a Matt. 16:19;

Hand. 15:7; GJS 1:72.
gs Sleutels van het
priesterschap.

8a gs Vreugde.
8 1a GJS 1:66.

gs Kind, kinderen.
b gs Kennis.
c gs Gebed.
d LV 6:26–27; 9:2.
e LV 5:16.

2a LV 9:7–9.

gs Openbaring.
b gs Hart.
c gs Heilige Geest.

3a Ex. 14:13–22;
Deut. 11:4;
1 Ne. 4:2;
Mos. 7:19.
gs Rode Zee.
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4 Welnu, dat is uw gave; leg u
erop toe, en gezegend zijt gij,
want zij zal u uit de handen
van uw vijanden redden, terwijl
die u, indien het niet zo was,
zouden doden en uw ziel tot de
ondergang voeren.

5 O, denk aan deze awoorden
en onderhoud mijn geboden.
Bedenk: dat is uw gave.

6 Nu is dat niet uw enige gave;
want u hebt nog een andere
gave, die de gave van Aäron
is; zie, die heeft u vele dingen
bekendgemaakt;

7 zie, er is geen andere macht
dan de macht Gods die deze
gave van Aäron bij u kan laten
zijn.

8 Daarom, twijfel niet, want
het is de gave Gods; en u zult
haar in uw handen houden, en
wonderbare werken doen; en
geen enkele macht zal in staat
zijn haar uit uw handen weg te

nemen, want zij is het werk
Gods.

9 En nu, wat u Mij ook zult
vragen om door middel daarvan
aan u te zeggen, dat zal Ik u
schenken, en u zult er kennis
van hebben.

10 Bedenk dat u zonder ageloof
niets kunt doen; vraag daarom
in geloof. Ga niet lichtvaardig
met deze dingen om; bvraag
niet om datgene waar u niet om
behoort te vragen.

11 Vraag om de verborgen-
heden Gods te mogen weten,
en om te mogen avertalen en
kennis te verkrijgen uit al die
eeuwenoude kronieken die
verborgen waren, die heilig
zijn; en naar uw geloof zal het u
geschieden.

12 Zie, Ik ben het die het heeft
gesproken; en Ik ben dezelfde
die vanaf het begin tot u heeft
gesproken. Amen.

AFDELING 9

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Oliver
Cowdery in april 1829 te Harmony (Pennsylvania). (History of the
Church, 1:37–38.) Oliver wordt gemaand om geduldig te zijn en aange-
spoord er voorlopig tevreden mee te zijn te schrijven wat de vertaler
dicteert, in plaats van te proberen te vertalen.

1–6: er zullen nog andere eeuwen-
oude kronieken moeten worden ver-
taald; 7–14: het Boek van Mormon
wordt vertaald door studie en door
geestelijke bevestiging.

ZIE, Ik zeg u, mijn zoon: Om-
dat u niet hebt avertaald

volgens hetgeen u van Mij
verlangde, en wederom bent
begonnen te bschrijven voor
mijn dienstknecht Joseph Smith
j r . , daarom wil Ik dat g i j
doorgaat totdat u die kroniek,
die Ik hem heb toevertrouwd,
hebt voltooid.

5a Deut. 11:18–19.
10a gs Geloof, geloven.

b LV 88:63–65.
11a LV 9:1, 10.

9 1a LV 8:1, 11.
b GJS 1:67.
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2 En dan, zie, heb Ik nog
aandere bkronieken waarvoor Ik
u macht zal geven zodat u mag
helpen vertalen.

3 Wees geduldig, mijn zoon,
want het is wijsheid in mijn
bestel, en het is niet raadzaam
dat u op dit moment vertaalt.

4 Zie, het werk dat u geroepen
bent te doen, is om te schrijven
voor mijn dienstknecht Joseph.

5 En zie, het is doordat u niet
bent doorgegaan zoals u was
begonnen toen u ging vertalen,
dat Ik u dat voorrecht heb
ontnomen.
6 aMor niet, mijn zoon, want

het is wijsheid in mijn bestel dat
Ik aldus met u heb gehandeld.
7 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.

8 Maar zie, Ik zeg u dat u
het in uw gedachten moet
auitvorsen; daarna moet u Mij
bvragen of het juist is, en indien
het juist is, zal Ik uw cboezem
in u doen dbranden; bijgevolg
zult u evoelen dat het juist is.

9 Maar indien het niet juist
is, zult u zulke gevoelens niet
hebben, maar zult u een aver-
doving van gedachten hebben
die u hetgeen verkeerd is zal
doen vergeten; daarom kunt u
hetgeen heilig is niet schrijven
tenzij het u van Mij wordt
gegeven.

10 Welnu, indien u dat had
geweten, had u kunnen averta-
len; het is echter niet raadzaam
dat u nu vertaalt.

11 Zie, het was wél raadzaam
toen u begon; maar u avreesde,
en de tijd is voorbij, en nu is het
niet raadzaam;

12 want ziet u niet dat Ik mijn
dienstknecht aJoseph voldoende
kracht heb gegeven waardoor
het is goedgemaakt? En geen
van u beiden heb Ik veroordeeld.

13 Doe hetgeen Ik u heb gebo-
den, en u zult voorspoedig zijn.
Wees getrouw, en zwicht voor
geen enkele averzoeking.

14 Houd stand in het awerk
waartoe Ik u heb bgeroepen, en
geen haar van uw hoofd zal ver-
loren gaan, en u zult ten laatsten
dage worden cverhoogd. Amen.

AFDELING 10

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith in de zomer van 1828 te
Harmony (Pennsylvania). (History of the Church, 1:20–23.) Hierin

2a Een toespeling op
verder vertaalwerk,
waaronder de
Bijbelvertaling van
Joseph Smith en het
Boek Abraham,
waarbij Oliver
Cowdery heeft
geholpen als
schrijver.
gs Bijbelvertaling

van Joseph Smith
(bjs).

b LV 6:26; 8:1.
6a gs Morren.
8a gs Overwegen.

b gs Gebed.
c Luc. 24:32.
d gs Getuigenis;

Inspiratie, inspireren.
e LV 8:2–3.

9a LV 10:2.

10a LV 8:11.
11a gs Vrees.
12a LV 18:8.
13a gs Verzoeken,

verzoeking.
14a 1 Kor. 16:13.

b gs Roepen, roeping,
door God geroepen.

c Alma 13:29;
LV 17:8.
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stelt de Heer Joseph op de hoogte van veranderingen die goddeloze
mensen hebben aangebracht in de 116 met de hand geschreven bladzijden
van de vertaling van het boek Lehi in het Boek van Mormon. Martin
Harris, aan wie die bladzijden tijdelijk waren toevertrouwd, had ze
verloren. (Zie de inleiding van afdeling 3.) Het boze plan was om de
verwachte hervertaling van de stof op de gestolen bladzijden af te wachten,
en vervolgens de vertaler te schande te maken door te wijzen op tegen-
strijdigheden die door de veranderingen waren ontstaan. Dat dit goddeloze
plan door de boze was bedacht en de Heer bekend was zelfs toen
Mormon, de Nephitische geschiedschrijver van weleer, zijn samenvatting
van de verzamelde platen maakte, blijkt uit het Boek van Mormon. (Zie
Woorden van Mormon 1:3–7.)

1–26: Satan hitst goddeloze men-
sen op om het werk des Heren te
bestrijden; 27–33: hij tracht de
ziel van de mensen te vernietigen;
34–52: het evangelie zal door
het Boek van Mormon tot de
Lamanieten en tot alle natiën
gaan; 53–63: de Heer zal zijn kerk
en zijn evangelie onder de mensen
vestigen; 64–70: Hij zal wie zich
bekeren in zijn kerk vergaderen en
de gehoorzamen redden.

WELNU, zie, Ik zeg u: Om-
dat u die geschriften,

waarvoor u macht werd gege-
ven om ze door middel van de
aUrim en Tummim te vertalen,
aan een bgoddeloos mens hebt
overhandigd, hebt u ze verloren.

2 En tegeli jkerti jd hebt u
ook uw gave verloren, en uw
averstand werd verduisterd.
3 Niettemin is zij u nu we-

derom ateruggegeven; daarom,
zie toe dat u getrouw bent en
doorgaat teneinde de rest van

het vertaalwerk te voltooien
zoals u bent begonnen.

4 Loop niet aharder, of werk
niet meer, dan u bkracht en
middelen worden verschaft om
u in staat te stellen te vertalen;
maar wees cijverig tot het einde.

5 aBid altijd, opdat u de over-
winnaar zult worden; ja, opdat
u Satan zult overwinnen, en
opdat u zult ontkomen aan de
handen van de dienstknechten
van Satan, die zijn werk steunen.

6 Zie, zij hebben getracht u
te avernietigen; ja, zelfs de
bman in wie u vertrouwen hebt
gesteld, heeft getracht u te
vernietigen.

7 En om die reden heb Ik
gezegd dat hij een goddeloos
mens is, want hij heeft getracht
de dingen die u zijn toever-
trouwd weg te nemen; en hij
heeft ook getracht uw gave te
vernietigen.

8 En omdat u de geschriften
aan hem hebt overhandigd,

10 1a gs Urim en
Tummim.

b LV 3:1–15.
2a gs Verstand.
3a LV 3:10.

4a Mos. 4:27.
b Ex. 18:13–26.
c Matt. 10:22.

gs IJver.
5a 3 Ne. 18:15–21.

gs Gebed.
6a LV 5:32–33; 38:13.

b LV 5:1–2.
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zie, hebben goddeloze mensen
ze u ontnomen.
9 Daarom hebt u ze overgele-

verd, ja, dat wat heilig was, aan
goddeloosheid.

10 En zie, aSatan heeft het hun
in het hart gegeven de woorden
te veranderen die u hebt laten
opschri jven, of die u hebt
vertaald en die u uit handen
hebt gegeven.

11 En zie, Ik zeg u: Omdat zij
de woorden hebben veranderd,
zijn zij in tegenspraak met
hetgeen u hebt vertaald en hebt
laten opschrijven;

12 en op die wijze heeft de
duivel getracht een geslepen
plan te smeden, opdat hij dit
werk zou kunnen vernietigen;

13 want hij heeft het hun in
het hart gegeven dat te doen,
zodat zij, door te liegen, kun-
nen zeggen dat zij u hebben
agevangen in de woorden die u
hebt voorgegeven te vertalen.
14 Voorwaar, Ik zeg u dat Ik

niet zal dulden dat Satan zijn
boze plan in deze aangelegen-
heid verwezenlijkt.

15 Want zie, hij heeft het hun
in het hart gegeven u ertoe te
bewegen de Heer, uw God, te
verzoeken door te vragen het
opnieuw te mogen vertalen.

16 En dan, zie, zeggen en den-
ken zij in hun hart: Wij zullen
zien of God hem macht heeft
gegeven om te vertalen; zo ja,

dan zal Hij hem ook wederom
macht geven;

17 en indien God hem weder-
om macht geeft, of indien hij
wederom vertaalt, of met ande-
re woorden, indien hij dezelfde
woorden voortbrengt, zie, die
hebben wij bi j ons, en wij
hebben ze veranderd;

18 daarom zullen ze niet
overeenstemmen, en wij zullen
zeggen dat hij in zijn woorden
heeft gelogen, en dat hij geen
gave heeft, en dat hij geen
macht heeft;

19 daarom zullen wij hem
vernietigen, en ook het werk;
en dat zullen wij doen, opdat
wij aan het eind niet beschaamd
zullen staan en opdat wij de eer
der wereld zullen verkrijgen.

20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat Satan veel vat heeft op
hun hart; hij ahitst hen op tot
bongerechtigheid tegen hetgeen
goed is;

21 en hun hart is averdorven en
vol bgoddeloosheid en gruwe-
len; en zij hebben de cduisternis
meer dlief dan het licht, want
hun ewerken zijn boos; daarom
willen zij Mij niet vragen.

22 aSatan hitst hen op, opdat
hij hun ziel tot vernietiging zal
kunnen bvoeren.

23 En aldus heeft hi j een
geslepen plan gesmeed met de
gedachte het werk van God te
vernietigen; maar Ik zal hun

10a gs Duivel.
13a Jer. 5:26.
20a 2 Ne. 28:20–22.

b gs Zonde.
21a LV 112:23–24.

b gs Goddeloos,

goddeloosheid,
goddelozen.

c Moz. 5:13–18.
d Mos. 15:26.

gs Duisternis,
geestelijke.

e Joh. 3:18–21;
LV 29:45.

22a 2 Ne. 2:17–18.
b gs Verzoeken,

verzoeking.
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daarvan rekenschap vragen, en
op de dag des aoordeels zal het
zich tot hun schande en veroor-
deling keren.

24 Ja, hij hitst hun hart op tot
toorn tegen dit werk.

25 Ja, hij zegt tot hen: Bedriegt
en ligt op de loer om te vangen,
opdat gij zult vernietigen; zie,
daarin steekt geen kwaad. En
aldus vleit hij hen en zegt hun
dat het geen zonde is te aliegen
om iemand op een leugen te
kunnen betrappen, zodat zij
hem kunnen vernietigen.
26 En aldus vleit hij hen, en

aleidt hen verder totdat hij hun
ziel meesleurt tot in de bhel;
en aldus brengt hij hen ertoe
zichzelf in hun eigen cvalstrik
te vangen.
27 En aldus gaat hij op aarde

op en neer en aheen en weer, en
tracht hij de zielen der mensen
te bvernietigen.
28 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg

u: Wee hem die liegt om te abe-
driegen, omdat hij veronderstelt
dat een ander liegt om te bedrie-
gen, want zodanigen ontlopen
de bgerechtigheid Gods niet.

29 Welnu, zie, zi j hebben
die woorden veranderd omdat
Satan tot hen zegt: Hij heeft
u bedrogen — en aldus haalt
hij hen met vleitaal over om
ongerechtigheid te bedrijven,
om u ertoe te bewegen de Heer,
uw God, te averzoeken.

30 Zie, Ik zeg u dat u die
woorden die u uit handen hebt
gegeven, niet opnieuw zult
vertalen;

31 want zie, zij zullen hun boze
plannen om tegen die woorden
te liegen, niet volbrengen. Want
zie, indien u dezelfde woorden
zou voortbrengen, zullen zij
zeggen dat u hebt gelogen
en dat u hebt voorgegeven te
vertalen, maar dat u zichzelf
hebt tegengesproken.

32 En zie, zij zullen dat be-
kendmaken, en Satan zal het
hart der mensen verstokken
om hen tot toorn tegen u op te
hitsen, zodat zij mijn woorden
niet zullen geloven.

33 Aldus denkt aSatan uw
getuigenis in dit geslacht te
overweldigen, zodat het werk
niet in dit geslacht tevoorschijn
zal komen.

34 Maar zie, hier is wijsheid,
en omdat Ik u awijsheid toon en
u geboden geef aangaande deze
dingen, wat u zult doen, toon
die niet aan de wereld totdat u
het vertaalwerk hebt voltooid.

35 Verwonder u niet dat Ik tot
u heb gezegd: Hier is wijsheid,
toon die niet aan de wereld —
want Ik heb gezegd: Toon die
niet aan de wereld, opdat u
bewaard zult blijven.

36 Zie, Ik zeg niet dat u die
niet aan de rechtvaardigen zult
tonen;

23a Hel. 8:25;
LV 121:23–25.

25a 2 Ne. 2:18; 28:8–9;
Alma 10:17;
Moz. 4:4.
gs Liegen.

26a gs Afval.

b gs Hel.
c Spr. 29:5–6;

1 Ne. 14:3.
27a Job 1:7.

b 2 Ne. 28:19–23;
LV 76:28–29.

28a gs Misleiden,

misleiding.
b Rom. 2:3.

gs Gerechtigheid.
29a Matt. 4:7.
33a gs Duivel.
34a gs Wijsheid.
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37 maar omdat u niet altijd kunt
abeoordelen wie rechtvaardig is,
ofwel omdat u de goddelozen
niet altijd van de rechtvaardigen
kunt onderscheiden, daarom
zeg Ik tot u: bZwijg totdat het
Mij goeddunkt de wereld alle
dingen dienaangaande bekend
te maken.

38 Welnu, voorwaar, Ik zeg u
dat een verslag van die adingen
die u hebt geschreven, die u uit
handen hebt gegeven, op de
bplaten van Nephi is gegraveerd.

39 Ja, en u herinnert zich dat er
in die geschriften werd gezegd
dat er een uitvoeriger verslag
van die zaken was gegeven op
de platen van Nephi.

40 En nu, omdat het verslag dat
op de platen van Nephi is gegra-
veerd uitvoeriger is aangaande
de dingen die Ik de mensen, in
mijn wijsheid, ter kennis wil
brengen in dit verslag —

41 daarom zult u de graveer-
sels die op de aplaten van Nephi
staan vertalen, tot u bij de rege-
ring van koning Benjamin komt,
ofwel tot u komt bij hetgeen
u hebt vertaald, dat u hebt
behouden;
42 en zie, u zult het uitgeven als

de kroniek van Nephi; en aldus
zal Ik hen overtroeven die mijn
woorden hebben veranderd.

43 Ik zal niet dulden dat zij

mijn werk vernietigen; ja, Ik zal
hun tonen dat mijn wijsheid
groter is dan de geslepenheid
van de duivel.

44 Zie, zij hebben slechts een
gedeelte of een samenvatting
van het verslag van Nephi.

45 Zie, er staan vele dingen op
de platen van Nephi gegraveerd
die meer zicht op mijn evangelie
werpen; daarom is het wijsheid
in mijn bestel dat u dit eerste
gedeelte van de graveersels
van Nephi vertaalt en in dit
werk laat uitgaan.

46 En zie, de gehele rest van
adit werk bevat al die delen van
mijn bevangelie waarvan mijn
heilige profeten, ja, en ook mijn
discipelen, in hun gebeden
hebben cverlangd dat zij tot dit
volk zouden komen.

47 En Ik heb hun gezegd dat
het hun zou worden agegeven
volgens hun bgeloof in hun
gebeden;

48 ja, en dit was hun geloof:
dat mijn evangelie, dat Ik hun
had gegeven, opdat zij in hun
dagen zouden kunnen prediken,
mocht komen tot hun broeders,
de aLamanieten, en ook tot allen
die Lamaniet waren geworden
wegens hun onenigheden.

49 Welnu, dit is niet alles: hun
geloof in hun gebeden was dat
dit evangelie ook zou worden

37a Matt. 23:28.
b Ex. 14:14.

38a In het voorwoord
van de eerste uitgave
van het Boek van
Mormon legt de
profeet uit dat de
inhoud van de 116
bladzijden die

verloren waren
gegaan, vertaald was
uit een deel van de
platen dat het ‘Boek
Lehi’ heet.

b gs Platen.
41a WvM 1:3–7.
46a gs Boek van Mormon.

b gs Evangelie.

c Enos 1:12–18;
Mrm. 8:24–26;
9:34–37.

47a 3 Ne. 5:13–15;
LV 3:19–20.

b gs Geloof, geloven.
48a Mro. 10:1–5;

LV 109:65–66.
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bekendgemaakt als mogelijker-
wijs andere natiën dit land
zouden bezitten;
50 en aldus hebben zij in hun

gebeden een zegen op dit land
achtergelaten, dat wie ook in
dit land in dit evangelie zou
geloven, het eeuwige leven zou
hebben;

51 ja, dat het vrij zou zijn
voor allen, van welke natie,
geslacht, taal of volk zij ook
mochten zijn.

52 En nu, zie, naar hun geloof
in hun gebeden zal Ik mijn volk
tot de kennis van dit deel van
mijn evangelie brengen. Zie, Ik
breng het niet om hetgeen zij
hebben ontvangen af te breken,
maar om het op te bouwen.

53 En om die reden heb Ik
gezegd: Indien dit geslacht zijn
hart niet verstokt, zal Ik mijn
kerk onder hen vestigen.

54 Nu zeg Ik dat niet om mijn
kerk af te breken, maar Ik zeg
het om mijn kerk op te bouwen;

5 5 d a a r o m , w i e t o t m i j n
kerk behoren, behoeven niet
te avrezen, want die zullen
het bkoninkrijk van de hemel
cbeërven.
56 Maar het zijn zij die Mij niet

avrezen, noch mijn geboden on-
derhouden, maar voor zichzelf
bkerken opbouwen uit cwinst-
bejag, ja, en allen die goddeloos
handelen en het koninkrijk van
de duivel opbouwen — ja,

voorwaar, voorwaar, Ik zeg u
dat zij het zijn die Ik zal veront-
rusten en tot in hun binnenste
doen beven en sidderen.

57 Zie, Ik ben Jezus Christus,
de aZoon van God. Ik kwam tot
de mijnen, en de mijnen hebben
Mij niet aangenomen.

58 Ik ben het alicht dat in de
duisternis schijnt, en de duis-
ternis begrijpt het niet.

59 Ik ben het die tot mijn disci-
pelen heeft gezegd: Nog aandere
bschapen heb Ik, die niet van
deze stal zijn — en er waren er
velen die Mij cniet begrepen.
60 En Ik zal dit volk tonen dat

Ik nog andere schapen had, en
dat zij een tak waren van het
ahuis van Jakob;
61 en Ik zal hun wonderbare

werken, die zij in mijn naam
hebben gedaan, aan het licht
brengen;

62 ja , en Ik zal ook mijn
evangelie, dat hun is bediend,
aan het licht brengen, en zie, zij
zullen niet verloochenen wat
u hebt ontvangen, maar zij
zullen het opbouwen en de ware
punten van mijn aleer, ja, en de
enige leer die uit Mij is, aan het
licht brengen.

63 En dat doe Ik opdat Ik mijn
evangelie zal vestigen, opdat
er niet zoveel twist zal zijn;
ja, aSatan hitst het hart der
mensen op tot btwist over de
punten van mijn leer; en in die

55a gs Vrees.
b Matt. 5:10.
c gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

56a Pred. 12:13–14.
b gs Duivel—De kerk

van de duivel.
c 4 Ne. 1:26.

57a Rom. 1:4.
58a LV 6:21.
59a Joh. 10:16.

b gs Goede herder.
c 3 Ne. 15:16–18.

60a gs Wijngaard des
Heren.

62a 3 Ne. 11:31–40.
63a gs Duivel.

b gs Twist.
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dingen dwalen zij, want zij
cverdraaien de Schriften en
verstaan ze niet.

64 Daarom zal Ik hun deze gro-
te verborgenheid ontvouwen;

65 want zie, Ik zal hen aver-
gaderen zoals een hen haar
kuikens onder haar vleugels
vergadert, indien zij hun hart
niet verstokken;

66 ja, indien zij willen komen,
mogen zij komen en om niet van
de awateren des levens nemen.

67 Zie, dit is mijn leer: Wie
zich bekeert en atot Mij komt,
die is mijn bkerk.

68 Wie ameer of minder ver-
kondigt dan dit, die is niet van
Mij, maar is btegen Mij; daarom
is hij niet van mijn kerk.

69 En nu, zie, wie van mijn
kerk is en in mijn kerk volhardt
tot het einde, die zal Ik op
mijn a rots vest igen, en de
bpoorten der hel zullen hen niet
overweldigen.

70 En nu, denk aan de woor-
den van Hem die het leven
en het alicht der wereld is, uw
Verlosser, uw bHeer en uw
God. Amen.

AFDELING 11

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan zijn
broeder Hyrum Smith in mei 1829 te Harmony (Pennsylvania). (History
of the Church, 1:39–46.) Deze openbaring werd ontvangen door middel
van de Urim en Tummim in antwoord op Josephs smeekbede en vraag.
Volgens History of the Church zou deze openbaring zijn ontvangen na
de herstelling van het Aäronisch priesterschap.

1–6: arbeiders in de wijngaard
zullen het heil verkrijgen; 7–14:
zoek wijsheid, verkondig bekering,
vertrouw op de Geest; 15–22:
onderhoud de geboden en bestudeer
het woord des Heren; 23–27:
verloochen niet de geest van open-
baring en van profetie; 28–30: wie
Christus ontvangen, worden de
zonen van God.

EEN groot en awonderbaar
werk staat op het punt onder

de mensenkinderen tevoorschijn
te komen.

2 Zie, Ik ben God; sla aacht
op mijn bwoord, dat levend
en ckrachtig is, dscherper dan
een tweesnijdend zwaard, om
vaneen te scheiden zowel
gewrichten als merg; sla daarom
acht op mijn woord.

63c 2 Pet. 3:16.
65a Luc. 13:34;

3 Ne. 10:4–6;
LV 43:24.

66a gs Levend water.
67a Matt. 11:28–30.

b gs Kerk van Jezus
Christus.

68a 3 Ne. 11:40.

b Luc. 11:23.
69a gs Rots.

b Matt. 16:18;
2 Ne. 4:31–32;
LV 17:8; 128:10.

70a gs Licht, licht van
Christus.

b gs Jezus Christus.
11 1a Jes. 29:14; LV 4.

gs Herstelling van
het evangelie.

2a 1 Ne. 15:23–25;
LV 1:14; 84:43–45.

b Hebr. 4:12.
c Alma 4:19; 31:5.
d Hel. 3:29–30;

LV 6:2.
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3 Zie, het veld is reeds awit om
te oogsten; daarom, laat wie
verlangt te maaien, zijn sikkel
inslaan met zi jn macht en
maaien zolang de dag duurt,
opdat hij voor zijn ziel beeu-
wigdurend heil zal cvergaren
in het koninkrijk Gods.

4 Ja, wie zijn asikkel zal in-
slaan en maaien, die wordt
door God geroepen.

5 Daarom, indien u Mij avraagt,
zult u ontvangen; indien u klopt,
zal u worden opengedaan.
6 Welnu, omdat u hebt ge-

vraagd, zie, Ik zeg u: Onder-
houd mijn geboden, en streef
ernaar de zaak van aZion voort
te brengen en te vestigen.
7 Zoek niet naar arijkdom, maar

naar bwijsheid; en zie, de verbor-
genheden Gods zullen u wor-
den ontvouwd, en dan zult u
rijk worden gemaakt. Zie, hij die
het eeuwige leven heeft, is rijk.

8 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Gelijk u het van Mij verlangt,
zo zal het u geschieden, en
indien u het verlangt, zult u het
middel zijn om in dit geslacht
veel goeds te doen.

9 aSpreek enkel over bbekering
tot dit geslacht. Onderhoud
mijn geboden en help mee om

mijn werk voort te brengen,
cvolgens mijn geboden, en u
zult worden gezegend.

10 Zie, gij hebt een agave, ofwel
gij zult een gave hebben, indien
gij die in geloof van Mij zult
verlangen, met een boprecht
hart, gelovende in de macht
van Jezus Christus, ofwel in
mijn macht, die tot u spreekt;

11 want zie, Ik ben het die
spreekt; zie, Ik ben het alicht
dat in de duisternis schijnt, en
door mijn bmacht geef Ik u deze
woorden.

12 En nu, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Stel uw avertrouwen
in die bGeest die ertoe beweegt
goed te doen — ja, recht te
doen, cootmoedig te dwandelen,
rechtvaardig te eoordelen; en
dat is mijn Geest.

13 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Ik zal u van mijn Geest
meedelen, die uw averstand zal
bverlichten, die uw ziel met
cvreugde zal vervullen.
14 En dan zult gij alle dingen

weten, ofwel hierdoor zult u alle
dingen weten die u maar van
Mij verlangt, die verband hou-
den met de dingen der agerech-
tigheid, vol geloof vertrouwend
op Mij dat u zult ontvangen.

3a LV 12:3.
b Luc. 18:22; Hel. 5:8.
c 1 Tim. 6:19.

4a Op. 14:15;
LV 14:3–4.

5a gs Gebed.
6a Jes. 52:7–8; LV 66:11.

gs Zion.
7a 1 Kon. 3:11–13;

2 Ne. 26:31;
Jakob 2:17–19;
LV 38:39.

b gs Wijsheid.

9a LV 19:21–22.
b gs Bekeren (zich),

bekering.
c LV 105:5.

10a LV 46:8–12.
b Luc. 8:15.

11a gs Licht, licht van
Christus.

b gs Macht.
12a LV 84:116.

gs Vertrouwen.
b Rom. 8:1–9;

1 Joh. 4:1–6.

c gs Wandelen,
wandelen met God.

d gs Nederig,
nederigheid,
vernederen.

e Matt. 7:1–5;
Alma 41:14–15.

13a LV 76:12.
b gs Verstand.
c gs Vreugde.

14a gs Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
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15 Zie, Ik gebied u dat u niet
hoeft te veronderstellen dat u
geroepen bent om te prediken
alvorens u ageroepen wordt.

16 Wacht nog wat langer,
totdat u mijn woord, mijn arots,
mijn kerk en mijn evangelie
hebt, zodat u mijn leer met
zekerheid zult kennen.

17 En dan, zie, zal het u naar
uw verlangens, ja, namelijk naar
uw geloof, geschieden.

18 Onderhoud mijn geboden;
zwijg; wend u tot mijn Geest;

19 ja, akleef Mij aan met uw
gehele hart, opdat u kunt mee-
helpen die dingen het licht te
doen zien waarover gesproken
is — ja, de vertaling van mijn
werk; wees geduldig totdat u
het volbrengt.
20 Zie, dit is uw werk: mijn

geboden te aonderhouden, ja,
met geheel uw macht, verstand
en kracht.

21 Tracht niet mijn woord te
verkondigen, maar tracht eerst
mijn woord te averkrijgen, en
dan zal uw tong worden losge-
maakt; dan, indien u dat ver-
langt, zult u mijn Geest en mijn
woord hebben, ja, de macht
Gods om mensen te overtuigen.

22 Doch zwijg nu; bestudeer
mijn a woord dat onder de

mensenkinderen is uitgegaan,
en bbestudeer ook cmijn woord
dat onder de mensenkinderen
tevoorschijn zal komen, ofwel
dat nu wordt vertaald, ja, tot-
dat u alles hebt verkregen wat
Ik de mensenkinderen in dit
geslacht zal dtoestaan, en dan
zullen alle dingen daaraan wor-
den toegevoegd.

23 Zie, gij zijt aHyrum, mijn
zoon; b zoek het koninkrijk
Gods, en alle dingen zullen
worden toegevoegd naar het-
geen rechtvaardig is.

24 aBouw op mijn rots, die
mijn bevangelie is;

25 verloochen niet de geest
van aopenbaring, noch de geest
van bprofetie, want wee hem
die deze dingen verloochent;

26 daarom, abewaar het in
uw hart als een schat tot de tijd
dat u volgens mijn wijsheid
zult uitgaan.

27 Zie, Ik spreek tot allen die
goede verlangens hebben en
hun asikkel hebben ingeslagen
om te maaien.

28 Zie, Ik ben aJezus Christus,
de Zoon van God. Ik ben het
leven en het blicht der wereld.
29 Ik ben het die tot de mijnen

kwam, en de mijnen hebben
Mij niet aanvaard;

15a Art. 1:5.
gs Gezag; Roepen,
roeping, door God
geroepen.

16a LV 6:34.
gs Rots.

19a Jakob 6:5; LV 98:11.
20a gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

21a Alma 17:2–3;

LV 84:85.
22a i.e. de Bijbel.

b gs Schriften,
Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

c i.e. het Boek van
Mormon.

d Alma 29:8.
23a GJS 1:4.

b Matt. 6:33.
24a Matt. 7:24–27.

b gs Evangelie.
25a gs Openbaring.

b Op. 19:10.
gs Profeteren, profetie.

26a Deut. 11:18;
LV 6:20; 43:34;
MJS 1:37.

27a gs Zendingswerk.
28a gs Jezus Christus.

b gs Licht, licht van
Christus.
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30 maar voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u dat zovelen als Mij wél
aanvaarden, hun zal Ik amacht

geven om bzonen van God te
worden, ja, aan hen die geloven
in mijn naam. Amen.

AFDELING 12

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Joseph
Knight sr. in mei 1829 te Harmony (Pennsylvania). (History of the
Church, 1:47–48.) Joseph Knight geloofde de verklaringen van Joseph
Smith dat hij de platen met het Boek van Mormon in bezit had en dat het
vertaalwerk voortgang vond, en had Joseph Smith en zijn schrijver
verschillende keren stoffelijke hulp gegeven, wat hen in staat had gesteld
het vertaalwerk voort te zetten. Op verzoek van Joseph Knight deed de
profeet navraag bij de Heer en ontving deze openbaring.

1–6: arbeiders in de wijngaard
zullen het heil verkrijgen; 7–9:
allen die verlangend en geschikt
zijn mogen in het werk des Heren
meehelpen.

aEEN groot en wonderbaar
werk staat op het punt

onder de mensenkinderen te-
voorschijn te komen.
2 Zie, Ik ben God; sla acht

op mijn woord, dat levend
en krachtig is, scherper dan
een tweesnijdend zwaard, om
vaneen te scheiden zowel
gewrichten als merg; sla daarom
acht op mijn woord.

3 Zie, het veld is reeds wit om
te oogsten; daarom, laat wie
verlangt te maaien, zijn sikkel
inslaan met al zijn macht en
maaien zolang de dag duurt,
opdat hij voor zijn ziel eeuwig-
durend heil zal vergaren in het
koninkrijk Gods.

4 Ja, wie zijn sikkel zal inslaan

en maaien, die wordt door God
geroepen.

5 Daarom, indien u Mij vraagt,
zult u ontvangen; indien u klopt,
zal u worden opengedaan.

6 Welnu, omdat u hebt ge-
vraagd, zie, Ik zeg u: Onderhoud
mijn geboden en streef ernaar de
zaak van Zion voort te brengen
en te vestigen.

7 Zie, Ik spreek tot u, en ook tot
allen die het verlangen hebben
om dit werk tevoorschijn te
brengen en te vestigen;

8 en niemand kan aan dit
werk meewerken tenzij hij
aootmoedig en vol bliefde is,
cgeloof, dhoop en enaastenliefde
heeft, en beheerst is in alle
dingen, wat er ook aan zijn
zorg zal worden toevertrouwd.

9 Zie, Ik ben het licht en het
leven der wereld, die deze
woorden spreekt; daarom, sla
acht met geheel uw macht, en
dan wordt u geroepen. Amen.

30a Joh. 1:12.
b gs Zonen en

dochters van God.
12 1a Zie LV 11:1–6 voor

soortgelijke
verwijzingen.

8a gs Nederig, nederig-
heid, vernederen.

b gs Liefde.
c gs Geloof, geloven.
d gs Hoop.
e gs Naastenliefde.
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AFDELING 13

De ordening van Joseph Smith en Oliver Cowdery tot het Aäronisch
priesterschap aan de oever van de Susquehanna op 15 mei 1829 bij
Harmony (Pennsylvania). (History of the Church, 1:39–42.) De orde-
ning vond plaats onder de handen van een engel die zich bekendmaakte als
Johannes, hij die in het Nieuwe Testament Johannes de Doper wordt ge-
noemd. De engel legde uit dat hij handelde in opdracht van Petrus, Jakobus
en Johannes, de apostelen van weleer, die de sleutels droegen van het hoge
priesterschap, dat het priesterschap van Melchizedek werd genoemd. Joseph
en Oliver ontvingen de belofte dat het priesterschap van Melchizedek
hun te zijner tijd zou worden verleend. (Zie afdeling 27:7, 8, 12.)

De sleutels en bevoegdheden van
het Aäronisch priesterschap worden
uiteengezet.

AAN u, mijn mededienst-
knechten, averleen ik, in

naam van de Messias , het
bpriesterschap van Aäron, dat
de sleutels omvat van de bedie-

ning van cengelen en van het
evangelie van dbekering en van
de edoop door onderdompe-
ling tot vergeving van zonden;
en dit zal nimmermeer van
de aarde worden weggenomen,
totdat de zonen van fLevi de
Heer wederom een offer offeren
in ggerechtigheid.

AFDELING 14

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan David
Whitmer in juni 1829 te Fayette (New York). (History of the Church,
1:48–50.) De familie Whitmer had grote belangstelling gekregen voor de
vertaling van het Boek van Mormon. De profeet nam zijn intrek bij Peter
Whitmer sr., waar hij woonde totdat het vertaalwerk was voltooid en het
auteursrecht op het te verschijnen boek was verkregen. Drie van de
zonen uit de familie Whitmer, die ieder een getuigenis hadden ontvangen
van de authenticiteit van het werk, werden zeer bezorgd ten aanzien van
hun persoonlijke plicht. Deze openbaring en de twee volgende (de afde-
lingen 15 en 16) werden in antwoord op een vraag gegeven door middel
van de Urim en Tummim. David Whitmer is later een van de drie
getuigen van het Boek van Mormon geworden.

13 1a GJS 1:68–75.
gs Ordenen,
ordening.

b LV 27:8; 84:18–34.
gs Aäronisch
priesterschap.

c gs Engelen.
d gs Bekeren (zich),

bekering.
e gs Doop, dopen.
f Zie het verslag van

Oliver Cowdery over
de herstelling van
het Aäronisch
priesterschap aan
het eind van de

Geschiedenis van
Joseph Smith.
Deut. 10:8;
1 Kron. 6:48;
LV 128:24.

g gs Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
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1–6: arbeiders in de wijngaard
zullen het heil verkrijgen; 7–8:
het eeuwige leven is de grootste
van Gods gaven; 9–11: Christus
heeft de hemelen en de aarde
geschapen.

EEN groot en awonderbaar
werk staat op het punt voor

de mensenkinderen tevoorschijn
te komen.
2 Zie, Ik ben God; sla acht

op mijn woord, dat levend
en krachtig is, scherper dan
een tweesnijdend zwaard, om
vaneen te scheiden zowel ge-
wrichten als merg; sla daarom
acht op mijn woord.

3 Zie, het veld is reeds wit om
te oogsten; daarom, laat wie
verlangt te maaien, zijn sikkel
inslaan met al zijn macht en
maaien zolang de dag duurt,
opdat hij voor zijn ziel eeu-
wigdurend heil zal vergaren in
het koninkrijk Gods.

4 Ja, wie zijn sikkel zal inslaan
en maaien, die wordt door God
geroepen.

5 Daarom, indien u Mij vraagt,
zult u ontvangen; indien u klopt,
zal u worden opengedaan.

6 Streef ernaar mijn Zion voort
te brengen en te vestigen. On-

derhoud mi jn geboden in
alle dingen.

7 En indien u mijn ageboden
onderhoudt en bvolhardt tot het
einde, zult u het ceeuwige leven
hebben, welke gave de grootste
van alle gaven Gods is.

8 En het zal geschieden dat u,
indien u de Vader in mijn naam
zult vragen, in geloof vertrou-
wende, de aHeilige Geest zult
ontvangen, die doet spreken,
opdat u als bgetuige zult staan
van de dingen die u zowel zult
choren als zien, en ook opdat u
bekering zult verkondigen aan
dit geslacht.

9 Zie, Ik ben aJezus Christus,
de bZoon van de clevende God,
die de hemelen en de daarde
heeft egeschapen, een f licht
dat niet in de gduisternis kan
worden verborgen;

10 welnu, Ik moet de avolheid
van mijn evangelie brengen van
de bandere volken tot het huis
van Israël.

11 En zie, gij zijt David, en
gij zijt geroepen om mee te
helpen; en indien gij dat doet
en getrouw zijt, zult gij zowel
geestelijk als stoffelijk worden
gezegend, en groot zal uw loon
zijn. Amen.

14 1a Zie LV 11:1–6 voor
soortgelijke
verwijzingen.

7a Lev. 26:3–12;
Joh. 15:10;
Mos. 2:22, 41;
LV 58:2.

b gs Volharden.
c 2 Ne. 31:20;

LV 6:13.
gs Eeuwig leven.

8a gs Heilige Geest.

b Mos. 18:8–10.
gs Getuige, getuigen.

c Zie Het getuigenis
van drie getuigen
voorin het Boek van
Mormon.

9a Mos. 4:2;
LV 76:20–24.

b Rom. 1:4.
c Dan. 6:26; Alma 7:6;

LV 20:19.
d Joh. 1:1–3, 14;

3 Ne. 9:15; LV 45:1.
gs Scheppen,
schepping.

e Abr. 4:12, 24–25.
f 2 Sam. 22:29.

gs Licht, licht van
Christus.

g gs Duisternis,
geestelijke.

10a LV 20:8–9;
GJS 1:34.

b gs Andere volken.
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AFDELING 15

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan John
Whitmer in juni 1829 te Fayette (New York). (History of the Church,
1:50.) (Zie de inleiding van afdeling 14.) De boodschap is op indrukwek-
kende wijze zeer persoonlijk doordat de Heer iets noemt wat alleen Hem
en John Whitmer bekend was. John Whitmer is later een van de acht
getuigen van het Boek van Mormon geworden.

1–2: de arm des Heren is over de
gehele aarde; 3–6: het evangelie
prediken en zielen redden is het
waardevolst.

LUISTER, mijn dienstknecht
John, en hoor naar de woor-

den van Jezus Christus, uw
Heer en uw Verlosser.
2 Want zie, Ik spreek tot u met

indringendheid en met amacht,
want mijn arm is over de gehele
aarde.

3 En Ik zal u datgene zeggen
wat geen mens weet dan alleen
Ik en u —

4 want vele malen hebt u van
Mij verlangd te weten wat voor
u de meeste waarde zou hebben.
5 Zie, daarvoor bent u geze-

gend, en voor het spreken
van mijn woorden die Ik u heb
gegeven volgens mijn geboden,

6 en nu, zie, Ik zeg u dat het-
geen voor u de meeste waarde
zal hebben, zal zijn om abeke-
ring te verkondigen aan dit
volk, opdat u zielen tot Mij zult
brengen, zodat u met hen kunt
brusten in het ckoninkrijk van
mijn dVader. Amen.

AFDELING 16

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Peter
Whitmer jr. in juni 1829 te Fayette (New York). (History of the
Church, 1:51.) (Zie de inleiding van afdeling 14.) Peter Whitmer jr. is
later een van de acht getuigen van het Boek van Mormon geworden.

1–2: de arm des Heren is over de
gehele aarde; 3–6: het evangelie
prediken en zielen redden is het
waardevolst.

aLUISTER, mijn dienstknecht
Peter, en hoor naar de

woorden van Jezus Christus,
uw Heer en uw Verlosser.

2 Want zie, Ik spreek tot u met
indringendheid en met macht,
want mijn arm is over de gehele
aarde.

3 En Ik zal u datgene zeggen

15 2a Hel. 3:29–30.
gs Macht.

6a LV 18:15–16.
gs Zendingswerk.

b gs Rust, rusten.

c gs Koninkrijk van
God of Koninkrijk
van de hemel.

d gs Vader in de
hemel.

16 1a Zie LV 15:1–6
voor soortgelijke
verwijzingen.
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wat geen mens weet dan alleen
Ik en u —
4 want vele malen hebt u van

Mij verlangd te weten wat voor
u de meeste waarde zou hebben.
5 Zie, daarvoor bent u geze-

gend, en voor het spreken van
mijn woorden die Ik u heb
gegeven volgens mijn geboden.

6 En nu, zie, Ik zeg u dat
hetgeen voor u de meeste
waarde zal hebben, zal zijn om
bekering te verkondigen aan
dit volk, opdat u zielen tot Mij
zult brengen, zodat u met hen
kunt rusten in het koninkrijk
van mijn Vader. Amen.

AFDELING 17

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Oliver
Cowdery, David Whitmer en Martin Harris in juni 1829 te Fayette
(New York), vóór zij de gegraveerde platen aanschouwden die de kroniek
van het Boek van Mormon bevatten. (History of the Church, 1:52–57.)
Joseph en zijn schrijver, Oliver Cowdery, hadden door de vertaling van
de platen van het Boek van Mormon vernomen dat er drie bijzondere
getuigen zouden worden aangewezen. (Zie Ether 5:2–4; 2 Nephi 11:3;
27:12.) Oliver Cowdery, David Whitmer en Martin Harris werden door
een geïnspireerd verlangen ertoe bewogen de drie bijzondere getuigen te
willen zijn. De profeet deed navraag bij de Heer, waarna deze openbaring
ten antwoord werd gegeven door middel van de Urim en Tummim .

1–4: door geloof zullen de drie
getuigen de platen en andere heilige
voorwerpen zien; 5–9: Christus
getuigt van de goddelijke oorsprong
van het Boek van Mormon.

ZIE, Ik zeg u dat u moet ver-
trouwen op mijn woord, en

indien u dat doet met een vol-
maakt voornemen des harten,
zult u de aplaten bzien, en ook
de borstplaat, het czwaard van
Laban, de dUrim en Tummim,
die aan de ebroeder van Jared

werden gegeven op de berg,
toen hij van f aangezicht tot
aangezicht met de Heer sprak,
en de gwonderbaarlijke weg-
wijzers die aan Lehi werden
gegeven toen hij in de wilder-
nis was in de kuststreek van de
hRode Zee.
2 En het is door uw geloof

dat u ze krijgt te zien, ja, door
dat geloof dat de profeten van
weleer hadden.

3 En nadat u geloof hebt
verkregen en ze met eigen ogen

17 1a 2 Ne. 27:12;
Ether 5:2–4; LV 5:15.
Zie ook Het
getuigenis van drie
getuigen voorin het
Boek van Mormon.

b Mrm. 6:6; GJS 1:52.

gs Platen.
c 1 Ne. 4:8–9;

2 Ne. 5:14;
Jakob 1:10;
Mos. 1:16.

d gs Urim en
Tummim.

e Ether 3:1–28.
f Gen. 32:30;

Ex. 33:11;
Moz. 1:2.

g 1 Ne. 16:10, 16, 26–29;
Alma 37:38–47.

h 1 Ne. 2:5.
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hebt gezien, zult u ervan
agetuigen door de macht Gods;
4 en dat zult u doen, opdat

mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. niet vernietigd wordt, opdat
Ik mijn rechtvaardige doelein-
den aangaande de mensenkin-
deren door dit werk teweeg
kan brengen.

5 En gij zult getuigen dat u
ze hebt gezien, evenals mijn
dienstknecht Joseph Smith jr.
ze heeft gezien; want het is
door mijn macht dat hij ze heeft
gezien, en het is omdat hij
geloof had.
6 En hij heeft het aboek ver-

taald, ja, dat bgedeelte dat Ik
hem heb geboden, en zowaar

uw Heer en uw God leeft, het is
waar.

7 Welnu, u hebt dezelfde
macht en hetzelfde geloof
en dezelfde gave ontvangen
als hij;

8 en indien u deze laatste
van mijn geboden, die Ik u heb
gegeven, doet, zullen de apoor-
ten der hel u niet overweldigen;
want mijn bgenade is u genoeg,
en u zult ten laatsten dage
worden cverhoogd.

9 En Ik, Jezus Christus, uw
aHeer en uw God, heb het tot u
gesproken, opdat Ik mijn recht-
vaardige doelen aangaande de
mensenkinderen zal kunnen
teweegbrengen. Amen.

AFDELING 18

Openbaring aan de profeet Joseph Smith, Oliver Cowdery en David
Whitmer, gegeven in juni 1829 te Fayette (New York). (History of the
Church, 1:60–64.) Bij de verlening van het Aäronisch priesterschap
werd het Melchizedeks priesterschap beloofd. (Zie de inleiding van afdeling
13.) In antwoord op de smeekbede om kennis hierover, gaf de Heer deze
openbaring.

1–5: de Schriften geven aan hoe de
kerk moet worden opgebouwd; 6–8:
de wereld rijpt in ongerechtigheid;
9–16: de waarde van zielen is groot;
17–25: om het heil te verkrijgen,
moeten de mensen de naam van
Christus op zich nemen; 26–36:
de roeping en zending der Twaalf
geopenbaard; 37–39: Oliver Cow-
dery en David Whitmer moeten de
Twaalf uitzoeken; 40–47: om het

heil te verkrijgen moeten de mensen
zich bekeren, zich laten dopen en
de geboden onderhouden.

WELNU, zie, wegens het-
geen u, mijn dienstknecht

Oliver Cowdery, van Mij hebt
verlangd te weten, geef Ik u
deze woorden:

2 Zie, Ik heb u geopenbaard,
bij vele gelegenheden door mijn

3a gs Getuige, getuigen;
Getuigen.

6a gs Boek van
Mormon.

b 2 Ne. 27:22;

3 Ne. 26:7–10.
8a Matt. 16:18;

3 Ne. 11:39;
LV 10:69.

b gs Genade.

c 1 Ne. 13:37;
3 Ne. 27:14–15, 22;
LV 9:14.

9a gs Heer.
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Geest, dat de dingen die u hebt
geschreven awaar zijn; daarom
weet u dat ze waar zijn.
3 En indien u weet dat ze

waar zijn, zie, geef Ik u een
gebod dat u op de dingen die
ageschreven staan, vertrouwt;
4 want daarin staan alle din-

gen geschreven aangaande de
grondlegging van mijn kerk,
mijn aevangelie en mijn brots.
5 Welnu, indien u mijn kerk

opbouwt op de grondslag van
mijn evangelie en mijn rots,
zullen de poorten der hel u niet
overweldigen.

6 Zie, de awereld rijpt in onge-
rechtigheid; en het is nodig dat
de mensenkinderen tot bekering
worden bewogen, zowel de
bandere volken als het huis van
Israël.
7 Welnu, aangezien gij onder de

handen van mijn dienstknecht
Joseph Smith jr. zijt agedoopt,
overeenkomstig hetgeen Ik hem
heb geboden, heeft hij volbracht
wat Ik hem had geboden.

8 En nu, verwonder u niet dat
Ik hem heb geroepen voor mijn
eigen oogmerk, welk oogmerk
Mij bekend is; welnu, indien
hij mijn ageboden bnauwgezet
onderhoudt, zal hij met het

eeuwige leven worden cgeze-
gend; en zijn naam is dJoseph.
9 En nu, Oliver Cowdery,

spreek Ik tot u, en ook tot David
Whitmer, bij wijze van gebod;
want zie, Ik gebied alle mensen
overal zich te bekeren, en Ik
spreek tot u zoals tot mijn
aapostel Paulus, want u bent
geroepen met dezelfde roeping
als waarmee hij was geroepen.

10 Bedenkt dat de awaarde van
bzielen groot is in de ogen van
God;

11 want zie, de Heer, uw
aVerlosser, heeft de bdood in
het vlees ondergaan; aldus heeft
Hij de cpijn van alle mensen
dgeleden, opdat alle mensen
zich zouden kunnen bekeren
en tot Hem komen.

12 En Hij is uit de doden
aweder opgestaan, opdat Hij
alle mensen tot Zich zou kunnen
brengen, op de voorwaarden
van bbekering.
13 En hoe groot is zijn avreugde

over de ziel die zich bekeert!
14 Welnu, u bent geroepen om

dit volk bekering toe te aroepen.
15 En al ware het zo dat u

al uw dagen arbeidde om dit
volk bekering toe te roepen, en
slechts één aziel tot Mij bracht,

18 2a LV 6:15–17.
3a LV 98:11.

gs Schriften,
Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

4a gs Evangelie.
b gs Rots.

6a gs Wereld.
b gs Andere volken.

7a GJS 1:70–71.
8a gs IJver.

b gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,

gehoorzamen.
c gs Zegen, zegenen,

zegening.
d 2 Ne. 3:14–15.

gs Smith jr., Joseph.
9a Rom. 1:1.

10a gs Ziel—Waarde
van zielen.

b gs Ziel.
11a gs Verlosser.

b gs Kruisiging.
c gs Verlossen,

verlossing, verlost.

d Jes. 53:4–5.
gs Verzoenen,
verzoening.

12a gs Opstanding.
b LV 19:4–18.

gs Bekeren (zich),
bekering.

13a Luc. 15:7.
14a Alma 29:1–2;

LV 34:5–6; 63:57.
15a gs Ziel—Waarde

van zielen.
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hoe groot zal dan uw vreugde
met hem zijn in het koninkrijk
van mijn Vader!
16 En nu, indien uw vreugde

groot zal zijn met één ziel die
u tot Mij hebt gebracht in
het akoninkrijk van mijn Vader,
hoe groot zal dan uw bvreugde
zijn indien u cvele zielen tot Mij
brengt!

17 Zie, u hebt mijn evangelie
vóór u, en mijn rots, en mijn
aheil.
18 a Bidt de Vader in mijn

bnaam, in vertrouwen geloven-
de dat u zult ontvangen, en u
zult de Heilige Geest hebben,
die alle dingen openbaart die de
mensenkinderen cnodig hebben.

19 En indien u geen ageloof,
bhoop en cnaastenliefde hebt,
kunt u niets doen.

20 aBestrijdt geen enkele kerk,
behalve de bkerk van de duivel.
2 1 N e e m t d e a n a a m v a n

Christus op u en bspreekt de
waarheid in cernst.

22 En zovelen als er zich beke-
ren en zich laten adopen in mijn
naam, die Jezus Christus is, en
tot het einde bvolharden, zullen
worden behouden.
23 Zie, Jezus Christus is de

anaam die door de Vader is
gegeven, en er is geen andere

naam gegeven waardoor de
mens kan worden behouden;

24 daarom moeten alle mensen
de naam op zich nemen die door
de Vader is gegeven, want met
die naam zullen zij ten laatsten
dage worden genoemd;

25 daarom, indien zij de anaam
niet kennen waarmee zij wor-
den genoemd, kunnen zij geen
woonplaats hebben in het
bkoninkrijk van mijn Vader.

26 En nu, zie, er zijn anderen
die geroepen zijn om mijn evan-
gelie te verkondigen, zowel
aan de aandere volken als aan
de Joden;

27 ja, namelijk twaalf; en de
aTwaalf zullen mijn discipelen
zijn, en zij zullen mijn naam
op zich nemen; en de Twaalf
zijn zij die het verlangen zullen
hebben mijn bnaam op zich
te nemen met een volmaakt
voornemen des harten.

28 En indien zij het verlangen
hebben mijn naam op zich
te nemen met een volmaakt
voornemen des harten, zijn zij
geroepen om uit te gaan in
de gehele awereld om mijn
bevangelie tot cieder schepsel te
prediken.

29 En zij zijn het die door
Mij worden geordend om in

16a gs Koninkrijk van
God of Koninkrijk
van de hemel.

b Alma 26:11.
gs Vreugde.

c gs Zendingswerk.
17a gs Heil.
18a gs Gebed.

b Joh. 15:16.
c LV 88:63–65.

19a gs Geloof, geloven.
b gs Hoop.

c gs Naastenliefde.
20a 2 Tim. 2:23–24;

3 Ne. 11:29–30.
b gs Duivel—De kerk

van de duivel.
21a 2 Ne. 31:13; Mos. 5:8;

3 Ne. 27:5; LV 20:37.
b LV 100:5–8.
c Rom. 12:3.

22a gs Doop, dopen.
b gs Volharden.

23a Mal. 1:11;

Hand. 4:12;
Mos. 3:17;
Hel. 3:28–29.

25a Mos. 5:9–14.
b gs Celestiale

heerlijkheid.
26a LV 90:8–9; 112:4.
27a gs Apostel.

b LV 27:12.
28a Marc. 16:15–16.

b gs Evangelie.
c LV 1:2; 42:58.
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mijn naam te adopen, volgens
hetgeen geschreven staat;

30 en u hebt hetgeen geschre-
ven staat vóór u; daarom moet
u het verrichten volgens de
woorden die geschreven staan.

31 En nu spreek Ik tot u, de
aTwaalf: Zie, mijn genade is u
genoeg; u moet in oprechtheid
voor mijn aangezicht wandelen
en niet zondigen.
32 En zie, u bent het die door

Mij geordend zijn om priesters
en leraren te aordenen; om mijn
evangelie te verkondigen bvol-
gens de macht van de Heilige
Geest die in u is, en volgens de
croepingen en gaven van God
aan de mens;
33 en Ik, Jezus Christus, uw

Heer en uw God, heb het ge-
sproken.

34 Deze awoorden zijn niet
van mensen, noch van de mens,
maar van Mij; daarom zult u
getuigen dat ze van Mij zijn en
niet van de mens;

35 want het is mijn astem die ze
tot u spreekt; want ze worden
u door mijn Geest gegeven,
en door mijn macht kunt u ze
elkaar voorlezen; en anders
dan door mijn macht zou u ze
niet kunnen hebben;
36 daarom kunt u agetuigen

dat u mijn stem hebt gehoord
en mijn woorden kent.

37 En nu, zie, Ik geef het u,
Oliver Cowdery, en ook David
Whitmer, de Twaalf uit te
zoeken, die de verlangens zul-
len hebben waarover Ik heb
gesproken;

38 en aan hun verlangens
en hun awerken zult u hen
kennen.

39 En wanneer u hen hebt
gevonden, zult u deze dingen
aan hen tonen.

40 En u zult zich neerwerpen
en de Vader aaanbidden in mijn
naam.

41 En u moet tot de wereld
prediken, zeggende: U moet
zich bekeren en zich laten
dopen, in de naam van Jezus
Christus;

42 want alle mensen moeten
zich bekeren en zich laten
dopen, en niet alleen mannen,
maar ook vrouwen, en kinderen
die de jaren van averantwoor-
delijkheid hebben bereikt.

43 En nu, nadat u dit hebt ont-
vangen, moet u in alle dingen
mijn ageboden onderhouden;
44 en door uw handen zal Ik

een awonderbaar werk onder
de mensenkinderen werken, om
velen van hun zonden te bover-
tuigen, opdat zij tot bekering
kunnen komen, en opdat zij tot
het koninkrijk van mijn Vader
kunnen komen.

29a 3 Ne. 11:21–28;
LV 20:72–74.

31a LV 107:23–35.
32a Mro. 3:1–4;

LV 20:60; 107:58.
gs Ordenen,
ordening.

b 2 Pet. 1:21;
LV 68:3–4.

c LV 20:27.
34a gs Schriften,

Schriftuur.
35a LV 1:38.

gs Stem.
36a gs Getuigen.
38a gs Werken.
40a gs Aanbidden,

aanbidding.

42a LV 20:71; 29:47; 68:27.
gs Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

43a gs Geboden van God.
44a Jes. 29:14;

LV 4:1.
b Alma 36:12–19; 62:45.
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45 Welnu, de zegeningen die
Ik u geef, gaan alle dingen ate
boven.

46 En indien u, nadat u dit
hebt ontvangen, mijn geboden
niet aonderhoudt, kunt u niet

behouden worden in het ko-
ninkrijk van mijn Vader.

47 Zie, Ik, Jezus Christus, uw
Heer en uw God, en uw Verlos-
ser, heb het door de macht van
mijn Geest gesproken. Amen.

AFDELING 19

Openbaring gegeven bij monde van Joseph Smith in maart 1830 te
Manchester (New York). (History of the Church, 1:72–74.) In zijn
geschiedenis leidde de profeet deze in als ‘een gebod van God en niet van
de mens, aan Martin Harris, gegeven door Hem die Eeuwig is’. (History
of the Church, 1:72.)

1–3: Christus bezit alle macht; 4–5:
alle mensen moeten zich bekeren
of lijden; 6–12: eeuwige straf is
Gods straf; 13–20: Christus heeft
voor allen geleden, opdat zij niet
behoeven te lijden als zij zich beke-
ren; 21–28: predik het evangelie
van bekering; 29–41: verkondig
blijde tijdingen.

IK ben de aAlfa en de Omega,
bChristus de Heer; ja, Ik ben

het, het begin en het einde, de
Verlosser der wereld.

2 Ik heb de wil van Hem van
wie Ik ben, namelijk de Vader,
aangaande Mij auitgevoerd en
volbracht — en heb dat gedaan,
opdat Ik alle dingen aan Mij
zou kunnen bonderwerpen —

3 en Ik behoud alle amacht, ja,
om Satan en zijn werken te

bvernietigen bij de cvoleinding
der wereld en op de laatste grote
dag van het oordeel dat Ik over
de bewoners ervan zal uitspre-
ken, waarbij Ik ieder mens zal
doordelen naar zijn ewerken en
de daden die hij heeft verricht.

4 En voorzeker moet ieder
mens zich abekeren of blijden,
want Ik, God, ben ceindeloos.
5 Daarom a herroep Ik de

oordelen die Ik zal vellen niet,
maar er zullen weeën uitgaan,
geween, bgeweeklaag en tand-
engeknars, ja, naar hen die zich
aan mijn clinkerhand bevinden.

6 Evenwel staat er aniet ge-
schreven dat er aan die kwel-
ling geen eind zal komen, maar
er staat geschreven beindeloze
kwelling.

7 Voorts staat er geschreven

45a LV 84:35–38.
46a LV 82:3.
19 1a Op. 1:8, 11;

3 Ne. 9:18;
LV 35:1; 61:1.
gs Alfa en Omega.

b gs Jezus Christus.
2a Joh. 17:4; 3 Ne. 11:11.

b Fil. 3:21.

3a gs Macht.
b Jes. 14:12–17;

1 Joh. 3:8; 1 Ne. 22:26;
LV 88:111–115.

c gs Wereld—Einde
van de wereld.

d gs Oordeel, laatste.
e gs Werken.

4a gs Bekeren (zich),

bekering.
b Luc. 13:3; Hel. 14:19.
c Moz. 1:3.

5a LV 56:4; 58:32.
b Matt. 13:42.
c Matt. 25:41–43.

6a LV 76:105–106;
138:59.

b LV 76:33, 44–45.
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aeeuwige verdoemenis; welnu, het
is uitdrukkelijker dan andere
schriftgedeelten, opdat het zal
kunnen inwerken op het hart
van de mensenkinderen, geheel
ter verheerlijking van mijn
naam.
8 Welnu, Ik zal u deze verbor-

genheid uitleggen, want het is
gepast dat u dit weet, evenals
mijn apostelen.

9 Ik spreek tot u die bent
gekozen dienaangaande, als één
lichaam, opdat u tot mijn arust
mag ingaan.

10 Want zie, de averborgen-
heid der goddelijkheid, hoe
groot is die! Want zie, Ik ben
eindeloos, en de straf die van
mijn hand uitgaat, is eindeloze
straf, want bEindeloos is mijn
naam. Daarom —
11 aeeuwige straf is Gods straf.
12 Eindeloze straf is Gods straf.
13 Welnu, Ik gebied u zich

te bekeren en de ageboden te
onderhouden die u door de
hand van mijn dienstknecht
Joseph Smith jr. hebt ontvan-
gen, in mijn naam;
14 en het is door mijn almacht

dat u ze hebt ontvangen;
15 daarom gebied Ik u zich te

bekeren — bekeer u, opdat Ik
u niet sla met de roede van mijn
mond, en met mijn verbolgen-
heid, en met mijn toorn, en uw

alijden hevig zij — hoe hevig
weet u niet, hoe intens weet u
niet, ja, hoe zwaar te dragen
weet u niet.

16 Want zie, Ik, God, heb deze
dingen voor allen ageleden, op-
dat zij niet behoeven te blijden
als zij zich cbekeren;

17 maar als zij zich niet beke-
ren, moeten zij alijden zoals Ik;

18 welk lijden Mij, ja, God, de
grootste van allen, van pijn deed
sidderen en uit iedere porie
bloeden, en naar lichaam en
geest deed lijden — en Ik wilde
dat Ik de bittere beker aniet
behoefde te drinken, en kon
terugdeinzen —

19 niettemin, ere zij de Vader,
en Ik dronk en avolbracht mijn
voorbereidingen voor de men-
senkinderen.

20 Welnu, Ik gebied u weder-
om zich te bekeren, opdat Ik
u niet verootmoedig met mijn
almacht; en dat u uw zonden
abelijdt, opdat u die straffen
waarvan Ik heb gesproken en
waarvan u in de minste, ja, in de
geringste mate hebt geproefd
toen Ik mijn Geest wegnam,
niet zult ondergaan.

21 En Ik gebied u niets dan
bekering te aprediken, en deze
dingen bniet aan de wereld te
tonen totdat het wijsheid is in
mijn bestel.

7a Hel. 12:25–26;
LV 29:44.

9a gs Rust, rusten.
10a Jakob 4:8;

LV 76:114–116.
b Moz. 1:3; 7:35.

gs Eindeloos.
11a Matt. 25:46.
13a LV 5:2; 10:6–7; 17:1–9.

15a Alma 36:11–19.
16a Alma 11:40–41.

gs Verzoenen,
verzoening.

b gs Barmhartig,
barmhartigheid.

c gs Vergeving van
zonden.

17a LV 29:17.

18a Luc. 22:42–44.
19a Joh. 17:4; 19:30.
20a Num. 5:6–7;

Mos. 26:29;
LV 58:43; 64:7.
gs Belijden, belijdenis.

21a LV 11:9.
b GJS 1:42.
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22 Want zij kunnen nu geen
vast voedsel averdragen, maar
bmelk moeten zij krijgen; daar-
om moeten zij deze dingen niet
weten, opdat zij niet verloren
gaan.
23 Leer van Mij en luister

naar mijn woorden; awandel in
de bzachtmoedigheid van mijn
Geest, en u zult cvrede hebben
in Mij.
24 Ik ben aJezus Christus; Ik

ben gekomen volgens de wil
van de Vader, en Ik doe zijn wil.

25 En voorts, Ik gebied u dat
gij de avrouw van uw naaste
niet zult bbegeren; noch uw
naaste naar het leven zult staan.

26 En voorts, Ik gebied u dat
gij uw eigen bezit niet zult
begeren, maar mildelijk ervan
zult geven voor het drukken
van het Boek van Mormon, dat
de awaarheid en het woord
Gods bevat —

27 dat mijn woord is aan
de aandere volken, opdat het
spoedig tot de bJoden zal gaan,
van wie de Lamanieten een
coverblijfsel zijn, opdat zij het
evangelie zullen geloven, en
niet zullen uitzien naar de komst
van een dMessias die reeds is
gekomen.

28 En voorts, Ik gebied u dat
gij zowel aoverluid als in uw
hart zult bbidden; ja, zowel ten
overstaan van de wereld als in
het verborgen, zowel in het
openbaar als in afzondering.

29 En gij zult ablijde tijdin-
gen verkondigen, ja, maak ze
bekend op de bergen, en op
iedere hoge plaats, en onder
ieder volk dat u wordt toege-
staan te zien.

30 En gij zult dat doen in alle
ootmoed, avertrouwend op Mij,
niet smadend de smaders.

31 En over aleerstukken zult gij
niet spreken, maar gij zult be-
kering en bgeloof in de Heiland
verkondigen, en cvergeving van
zonden door de ddoop, en door
evuur, ja, de fHeilige Geest.
32 Zie, dit is een groot agebod,

en het laatste, dat Ik u betref-
fende deze aangelegenheid geef;
want dit zal genoeg zijn voor
uw dagelijkse wandel, ja, tot
het eind van uw leven.

33 En ellende zal u ten deel
vallen indien gij deze araad-
gevingen geringschat, ja, de
vernietiging van uzelf en van
uw bezit.

34 aGeef een gedeelte van uw
bezit weg, ja, een gedeelte van

22a LV 78:17–18.
b Hebr. 5:11–14;

LV 50:40.
23a Mro. 7:3–4.

b gs Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.

c gs Vrede.
24a gs Jezus Christus.
25a Ex. 20:17;

1 Kor. 7:2–4.
gs Echtbreuk.

b gs Begeerte, begeren,
begerig.

26a gs Waarheid.
27a gs Andere volken.

b gs Joden.
c Omni 1:14–19;

Mos. 25:2–4;
Hel. 8:21;
3 Ne. 2:12–16.

d gs Messias.
28a 1 Tim. 2:8.

gs Gebed.
b LV 20:47, 51; 23:6.

29a gs Zendingswerk.
30a gs Vertrouwen.

31a 2 Tim. 2:23–24.
b gs Geloof, geloven.
c gs Vergeving van

zonden.
d gs Doop, dopen.
e Matt. 3:11.
f gs Gave van de

Heilige Geest.
32a LV 58:26–29.
33a gs Geboden van God.
34a Hand. 4:34–35.
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uw land, en alles behalve de
levensbehoeften van uw gezin.
35 Betaal de aschuld die gij

zijt baangegaan bij de drukker.
Bevrijd u van cknechtschap.

36 aVerlaat uw huis en haard,
behalve wanneer gij uw gezin
wilt zien;

37 en aspreek vrijelijk tot allen;
ja, predik, spoor aan, verkondig
de bwaarheid, ja, met luide stem,
met vreugdeklanken, roepende:
Hosanna, hosanna, gezegend
de naam van de Here God!

38 aBid altijd, en Ik zal mijn

Geest op u buitstorten, en groot
zal uw zegen zijn — ja, groter
dan wanneer u aardse schatten
zou verkrijgen en alle vergan-
kelijkheid van dien.

39 Zie, kunt gij dit lezen zon-
der u te verheugen en uw hart
van blijdschap te verheffen?

40 Of kunt gij blijven rondlo-
pen als een blinde leidsman?

41 Of kunt gij aootmoedig en
zachtmoedig zijn, en u wijs
gedragen voor mijn aangezicht?
Ja, bkom tot Mij, uw Heiland.
Amen.

AFDELING 20

Openbaring betreffende de organisatie en het bestuur van de kerk, gegeven
bij monde van de profeet Joseph Smith in april 1830. (History of the
Church, 1:64–70.) Voorafgaande aan zijn verslag van deze openbaring
schreef de profeet: ‘Wij verkregen het volgende van Hem [Jezus Christus],
door de geest van profetie en openbaring; dit verschafte ons niet alleen
veel kennis, maar liet ons ook de exacte dag weten waarop wij, volgens
zijn wil en gebod, ertoe moesten overgaan zijn kerk opnieuw hier op
aarde te organiseren’. (History of the Church, 1:64.)

1–16: het Boek van Mormon
bewijst de goddelijke aard van het
werk der laatste dagen; 17–28: de
leerstellingen omtrent de schep-
ping, de val, de verzoening en de
doop bevestigd; 29–37: wetten
uiteengezet waaraan de bekering,
de rechtvaardiging, de heiliging en
de doop onderworpen zijn; 38–67:
plichten van ouderlingen, priesters,
leraren en diakenen samengevat;

68–74: plichten van leden, zegenen
van kinderen en de wijze van
dopen geopenbaard; 75–84: avond-
maalsgebeden en regels voor het
lidmaatschap in de kerk gegeven.

DE aopkomst van de bkerk
van Christus in deze laatste

dagen, en wel achttienhonderd-
dertig jaar na de komst van onze
Heer en Heiland Jezus Christus

35a gs Schuld.
b i.e. te betalen voor

het publiceren van de
eerste uitgave van het
Boek van Mormon.

c Spr. 22:7.
36a Matt. 19:29.
37a LV 58:47; 68:8; 71:7.

b LV 75:4.
38a Luc. 18:1; 2 Ne. 32:9;

LV 10:5.
b Spr. 1:23;

Hand. 2:17.
41a gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

b Matt. 11:28–30.
20 1a GJS 1:2.

b 3 Ne. 27:1–8.
gs Kerk, naam van;
Kerk van Jezus
Christus van de
Heiligen der Laatste
Dagen, De.
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in het vlees, op de juiste wijze
cgeorganiseerd en gesticht over-
eenkomstig de wetten van ons
land, door de wil en geboden
van God, in de vierde maand en
op de zesde dag van de maand
die april wordt genoemd —
2 welke geboden zijn gegeven

aan Joseph Smith jr., die door
God is ageroepen en tot bapostel
van Jezus Christus is geordend
om de eerste couderling van
deze kerk te zijn;

3 en aan Oliver Cowdery, die
eveneens door God is geroepen,
een apostel van Jezus Christus,
om de tweede ouderling van
deze kerk te zijn, en onder zijn
hand geordend;
4 en dit volgens de genade van

onze Heer en Heiland Jezus
Christus; Hem zij alle heerlijk-
heid, nu en voor eeuwig. Amen.

5 Nadat het waarli jk was
geopenbaard aan deze eerste
ouderling dat hij vergeving van
zijn zonden had ontvangen,
raakte hij opnieuw averstrikt in
de ijdelheden der wereld;
6 maar nadat hij zich had

bekeerd en oprecht verootmoe-
digd, door geloof, onderrichtte
God hem bij monde van een
heilige aengel, wiens bgelaat
als de bliksem was en wiens

klederen rein en wit waren
boven alle andere witheid;

7 en gaf hem geboden die hem
inspireerden;

8 en gaf hem macht uit den
hoge, door de amiddelen die van
tevoren waren bereid, om het
Boek van Mormon te vertalen;

9 dat een kroniek bevat van een
gevallen volk, en de avolheid
van het bevangelie van Jezus
Christus voor de andere volken
en ook voor de Joden;

10 dat door inspiratie is gege-
ven, en door de bediening van
engelen aan aanderen wordt
bevestigd en door hen aan de
wereld wordt bverkondigd —

11 de wereld bewijzende dat
de heilige Schriften awaar zijn,
en dat God inderdaad mensen
binspireert en hen tot zijn cheili-
ge werk roept, zowel in deze
tijd en in dit geslacht als in de
geslachten vanouds;

12 waardoor Hij aantoont dat
Hij adezelfde God is, gisteren,
heden en voor eeuwig. Amen.

13 Daarom zal de wereld, met
zulke grote getuigen, door hen
worden geoordeeld, ja, zovelen
als er hierna tot de kennis van
dit werk komen.

14 En zij die het in geloof
ontvangen en agerechtigheid

1c LV 21:3.
2a gs Gezag; Roepen,

roeping, door God
geroepen.

b gs Apostel.
c gs Ouderling.

5a GJS 1:28–29.
6a GJS 1:30–35.

gs Engelen.
b Matt. 28:2–3.

8a gs Urim en Tummim.
9a GJS 1:34.

b gs Evangelie.
10a Mro. 7:29–32;

LV 5:11.
b Zie Het getuigenis

van drie getuigen en
Het getuigenis van
acht getuigen voorin
het Boek van
Mormon.

11a gs Schriften,
Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

b gs Inspiratie,
inspireren.

c gs Heilig.
12a Hebr. 13:8;

1 Ne. 10:18–19;
Mrm. 9:9–10;
LV 35:1; 38:1–4.

14a gs Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
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bewerken, zullen een bkroon
van eeuwig leven ontvangen;
15 maar zij die hun hart in

aongeloof verstokken en het
verwerpen, tot hun eigen ver-
oordeling zal het zich keren —
16 want de Here God heeft

het gesproken; en wij, de ou-
derlingen van de kerk, hebben
de woorden van de luisterrijke
Majesteit in den hoge gehoord
en geven er getuigenis van;
Hem zij de heerlijkheid voor
eeuwig en altijd. Amen.

17 Dankzij deze dingen aweten
wij dat er een bGod in de hemel
is, die oneindig en eeuwig is,
van eeuwigheid tot eeuwigheid
dezelfde onveranderlijke God,
de Maker van de hemel en de
aarde, en van alle dingen die
daarin zijn;

18 en dat Hij de mens heeft
ageschapen, man en vrouw;
naar zijn eigen bbeeld en naar
zijn eigen gelijkenis heeft Hij
hen geschapen;
19 en hun geboden heeft ge-

geven dat zij Hem, de enige
levende en waarachtige God,
moeten aliefhebben en bdienen,
en dat Hij het enige wezen is
dat zij moeten caanbidden.
20 Maar door de overtreding

van deze heilige wetten is de
mens azinnelijk en bduivels
geworden, en is de cgevallen
mens geworden.

21 Daarom heeft de almachtige
God zijn aeniggeboren Zoon
gegeven, gelijk geschreven staat
in die Schriften die over Hem
gegeven zijn.

22 Hij onderging averzoekin-
gen, maar sloeg er geen acht op.

23 Hij werd agekruisigd, stierf,
en bherrees op de derde dag;
24 en avoer op naar de hemel

om zich te zetten aan de rech-
terhand van de bVader, om met
almacht te regeren volgens de
wil van de Vader;

25 opdat zovelen als er zou-
den ageloven en zich laten do-
pen in zijn heilige naam, en in
geloof bvolharden tot het einde,
zouden worden behouden —

26 niet alleen zij die geloofden
nadat Hij in het amidden des
tijds was gekomen, in het vlees,
maar allen vanaf het begin, ja,
zovelen als er zijn geweest
vóórdat Hij kwam, die geloof-
den in de woorden van de
bheilige profeten, die spraken
zoals het hun werd ingegeven
door de cgave van de Heilige
Geest, die waarlijk van Hem

14b gs Eeuwig leven;
Verhoging.

15a gs Ongeloof.
17a LV 76:22–23.

b Jozua 2:11.
gs God, Godheid.

18a gs Scheppen,
schepping.

b Gen. 1:26–27;
Mos. 7:27;
Ether 3:14–17.

19a Deut. 11:1;
Matt. 22:37;

Mro. 10:32;
LV 59:5–6.

b Deut. 6:13–15.
gs Dienstbetoon.

c gs Aanbidden,
aanbidding.

20a gs Zinnelijk,
zinnelijkheid.

b gs Duivel.
c gs Natuurlijke mens.

21a gs Eniggeborene.
22a Matt. 4:1–11; 27:40.
23a gs Kruisiging.

b gs Opstanding.
24a gs Hemelvaart.

b gs God, Godheid —
God de Vader;
Vader in de hemel.

25a LV 35:2; 38:4; 45:5, 8;
68:9; 76:51–53.

b gs Volharden.
26a LV 39:1–3.

b Jakob 4:4; 7:11;
Mos. 13:33.

c Moz. 5:58.
gs Heilige Geest.
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dgetuigden in alle dingen, zou-
den het eeuwige leven hebben,
27 evenals zij die nadien zou-

den komen, die zouden geloven
in de agaven en roepingen
van God door de Heilige Geest,
die bgetuigt van de Vader en
van de Zoon;
28 welke Vader, Zoon en

Heilige Geest aéén God zijn,
onbeperkt en eeuwig, zonder
eind. Amen.

29 En wi j weten dat a l le
mensen zich moeten abekeren
en moeten geloven in de naam
van Jezus Christus , en de
Vader in zijn naam aanbidden,
en in b geloof in zijn naam
volharden tot het einde, anders
kunnen zij niet c behouden
worden in het koninkrijk Gods.
30 En wij weten dat arecht-

vaardiging door de bgenade
van onze Heer en Heiland
Jezus Christus juist en waar is;

31 en wij weten ook dat aheili-
ging door de genade van onze
Heer en Heiland Jezus Christus
juist en waar is, voor allen die
God met al hun macht, verstand
en kracht bliefhebben en dienen.

32 Maar er is een mogelijkheid
dat de mens abuiten de genade
komt te staan en zich afkeert
van de levende God;

33 daarom, laten de kerkleden
altijd opletten en bidden, opdat
zij niet in averzoeking vallen;

34 ja, en laten zelfs zij die
geheiligd zijn, ook opletten.

35 En wij weten dat deze
dingen waar zijn en overeen-
komstig de openbaringen van
Johannes , en dat z i j noch
atoevoegen aan, noch afnemen
van de profetie van zijn boek,
de heilige bSchriften, of de
openbaringen van God die
hierna zullen komen door de
gave en macht van de Heilige
Geest, de cstem van God, of de
bediening van engelen.

36 En de Here God heeft het
gesproken; en ere, macht en
heerlijkheid zij zijn heilige naam,
nu en voor eeuwig. Amen.

37 En voorts, bij wijze van gebod
aan de kerk aangaande de manier
van dopen — Allen die zich
voor het aangezicht van God
verootmoedigen, en verlangen
zich te laten adopen, en naar
voren treden met een bgebro-
ken hart en een verslagen
geest, en aan de kerk laten
blijken dat zij zich waarlijk van
al hun zonden hebben bekeerd,
en gewillig zijn de cnaam van
Jezus Christus op zich te ne-
men, met het dvaste voornemen

26d gs Jezus Christus —
Profetieën over de
geboorte en dood
van Jezus Christus.

27a LV 18:32.
b LV 42:17.

28a Joh. 17:20–22;
3 Ne. 11:27, 36.
gs God, Godheid.

29a gs Bekeren (zich),
bekering.

b gs Geloof, geloven.

c gs Heil;
Verlossingsplan.

30a gs Rechtvaardigen,
rechtvaardiging.

b gs Genade.
31a gs Heiliging.

b Deut. 6:5;
Mro. 10:32.

32a gs Afval; Opstand.
33a gs Verzoeken,

verzoeking.
35a Op. 22:18–19.

b gs Schriften,
Schriftuur.

c LV 18:33–36.
37a gs Doop, dopen.

b gs Gebroken hart.
c Mos. 5:7–9; 18:8–10.

gs Jezus Christus —
De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.

d gs Volharden.
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Hem tot het einde te dienen, en
waarlijk door hun ewerken to-
nen dat zij van de Geest van
Christus hebben ontvangen ter
fvergeving van hun zonden,
zullen door de doop in zijn
kerk worden ontvangen.
38 De plicht van de ouderlingen,

priesters, leraren, diakenen en leden
van de kerk van Christus — Een
aapostel is ouderling, en het is
zijn roeping om te bdopen;

39 en om andere ouderlingen,
priesters, leraren en diakenen
te aordenen;
40 en om brood en wijn —

de zinnebeelden van het vlees
en bloed van Christus — te
abedienen;
41 en om hen die door de doop

tot de kerk zijn toegetreden, te
abevestigen door bhandopleg-
ging voor de doop met vuur
en de cHeilige Geest, overeen-
komstig de Schriften;

42 en om te onderwijzen, uit te
leggen, aan te sporen, te dopen
en over de kerk te waken;

43 en om de kerk te bevestigen
door handoplegging en het
verlenen van de Heilige Geest;

44 en om de leiding te nemen
van alle bijeenkomsten.

45 De ouderlingen moeten
de bijeenkomsten aleiden zoals
zi j worden geleid door de

Heilige Geest, overeenkomstig
de geboden en openbaringen
van God.

46 De plicht van de apriester is
om te prediken, te bonderwijzen,
uit te leggen, aan te sporen en
te dopen, en om het avondmaal
te bedienen,

47 en om elk lid thuis te bezoe-
ken, en hen aan te sporen om
aoverluid en in het verborgen
te bbidden, en alle chuiselijke
plichten na te komen.

48 En hij mag ook anderen
aordenen tot priester, leraar of
diaken.

49 En hij moet in bijeenkom-
sten de leiding nemen als er
geen ouderling aanwezig is;

50 maar als er wél een ouder-
ling aanwezig is, moet hij alleen
prediken, onderwijzen, uitleg-
gen, aansporen en dopen,

51 en elk lid thuis bezoeken,
en hen aansporen om overluid
en in het verborgen te bidden,
en alle huiselijke plichten na te
komen.

52 In al deze plichten moet de
priester de ouderling abijstaan
indien de omstandigheden dat
vereisen.

53 De plicht van de aleraar
is om altijd over de kerk te
bwaken, en bij hen te zijn en
hen te versterken;

37e Jak. 2:18.
gs Werken.

f gs Vergeving van
zonden.

38a gs Apostel.
b 3 Ne. 11:21–22.

39a Mro. 3:1–4;
LV 107:58.

40a gs Avondmaal des
Heren.

41a LV 33:11, 14–15; 55:3.
b gs Handoplegging.
c gs Gave van de

Heilige Geest.
45a Mro. 6:9; LV 46:2.
46a LV 84:111; 107:61.

gs Priester, Aäronisch
priesterschap.

b gs Leraar, leren.
47a 1 Tim. 2:8.

b LV 19:28.
c gs Gezin.

48a gs Ordenen,
ordening.

52a LV 107:14.
53a gs Leraar, Aäronisch

priesterschap.
b gs Waken, wachters.
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54 en erop toe te zien dat er
geen ongerechtigheid in de kerk
is, noch ahardheid onder elkaar,
noch liegen, laster of bkwaad-
sprekerij;

55 en erop toe te zien dat de
kerk dikwijls tezamen komt, en
er ook op toe te zien dat alle
leden hun plicht nakomen.

56 En hi j moet in bi jeen-
komsten de leiding nemen bij
afwezigheid van de ouderling
of priester —

57 en moet altijd, in al zijn
plichten in de kerk, worden
bijgestaan door de adiakenen,
indien de omstandigheden dat
vereisen.

58 Maar leraren noch diakenen
hebben gezag om te dopen, het
avondmaal te bedienen of de
handen op te leggen;

59 zij moeten echter waar-
schuwen, uitleggen, aanspo-
ren en onderwijzen, en allen
uitnodigen om tot Christus
te komen.

60 Iedere aouderling, priester,
leraar of diaken moet worden
geordend volgens de gaven en
broepingen van God aan hem;
en hij moet worden geordend
door de macht van de Heilige
Geest, die in degene is die hem
ordent.
61 De verschillende ouderlin-

gen die deze kerk van Christus
vormen, moeten eens in de
drie maanden in conferentie
bijeenkomen, of van tijd tot tijd

zoals de genoemde conferenties
opdragen of vaststellen;

62 en de genoemde conferen-
ties moeten alle kerkeli jke
aangelegenheden die op dat
moment aan de orde zi jn ,
afhandelen.

63 De ouderlingen moeten
hun volmacht van andere
ouderlingen ontvangen, door
de astem van de kerkgemeente
waartoe zij behoren, of van de
conferenties.

64 Iedere priester, leraar of
diaken die door een priester
wordt geordend, kan bij die
gelegenheid een certificaat van
hem ontvangen, welk acertifi-
caat, wanneer het aan een ou-
derling wordt voorgelegd, hem
recht geeft op een volmacht die
hem machtigt om de plichten
van zijn roeping te vervullen;
of hij kan die ontvangen van een
conferentie.

65 Niemand mag tot enig ambt
in deze kerk worden ageor-
dend, waar een naar behoren
georganiseerde kerkgemeente
bestaat, zonder de bstem van
die kerkgemeente;

66 maar de presiderende
ouderlingen, reizende bisschop-
pen, hogeraadsleden, hogepries-
ters en ouderlingen hebben wél
het recht om te ordenen waar
geen kerkgemeente is die kan
stemmen.

67 Iedere president van de
hoge priesterschap (of preside-

54a 1 Tess. 5:11–13.
b gs Kwaadsprekerij.

57a gs Diaken.
60a gs Ouderling.

b gs Roepen, roeping,

door God geroepen.
63a gs Algemene

instemming.
64a LV 20:84; 52:41.
65a gs Ordenen, ordening.

b LV 26:2.
gs Algemene
instemming.



45 Leer en Verbonden 20:68–77

rende ouderling), abisschop, lid
van de hoge raad en bhogepries-
ter moet worden geordend in
opdracht van een choge raad of
algemene conferentie.

68 De aplicht van de leden nadat
zij door de doop zijn opgenomen —
De ouderlingen of priesters
moeten voldoende tijd hebben
om alle dingen betreffende de
kerk van Christus duidelijk aan
hen buit te leggen voordat zij
van het cavondmaal nemen en
bevestigd worden door dhandop-
legging door de ouderlingen,
zodat alle dingen ordelijk zul-
len plaatsvinden.

69 En de leden zullen aan de
kerk, en ook aan de ouderlin-
gen, door een godvruchtige
wandel en omgang tonen dat
zij het waardig zijn, zodat er
awerken en geloof zullen zijn
die stroken met de heilige
Schriften — wandelend in bhei-
ligheid voor het aangezicht des
Heren.

70 Ieder lid van de kerk van
Christus met kinderen moet
hen ten overstaan van de kerk
bij de ouderlingen brengen, die
hun handen op hen moeten
leggen in de naam van Jezus
Christus en hen in zijn naam
azegenen.

71 Niemand kan in de kerk van
Christus worden opgenomen,
tenzij hij de ajaren van verant-
woordelijkheid jegens God heeft
bereikt en in staat is zich te
bbekeren.

72 De adoop moet als volgt
worden bediend aan allen die
zich bekeren —

73 de persoon die door God is
geroepen en gezag van Jezus
Christus heeft om te dopen,
daalt af in het water met de per-
soon die zichzelf voor de doop
heeft aangemeld, en zegt, hem
of haar bij de naam noemend:
Door Jezus Christus gemachtigd
doop ik u in de naam van de
Vader, en van de Zoon, en van
de Heilige Geest. Amen.

74 Dan zal hij hem of haar in
het water aonderdompelen, en
dan weer uit het water komen.

75 Het is raadzaam dat de
kerk dikwijls tezamen komt
om te anemen van het brood en
de wijn ter bgedachtenis van de
Here Jezus;

76 en de ouderling of priester
moet het bedienen; en op deze
awijze moet hij het bedienen:
hij knielt met de kerk neer
en roept de Vader in plechtig
gebed aan, zeggende:

77 O God, eeuwige Vader, wij

67a gs Bisschop.
b gs Hogepriester.
c gs Hoge Raad.

68a gs Plicht.
b gs Begrijpen, begrip.
c gs Avondmaal des

Heren.
d gs Handoplegging.

69a Jak. 2:14–17.
b gs Heiligheid.

70a gs Zegen, zegenen,

zegening—Zegenen
van kinderen.

71a LV 18:42; 29:47;
68:25–27.
gs Doop, dopen—
Vereisten voor
de doop;
Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

b gs Bekeren (zich),
bekering.

72a 3 Ne. 11:22–28.
74a gs Doop, dopen—

Doop door
onderdompeling.

75a Hand. 20:7.
b gs Avondmaal

des Heren.
76a Mro. 4:1–3.
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vragen U in de naam van uw
Zoon, Jezus Christus, dit abrood
te zegenen en te heiligen voor
de zielen van allen die ervan
nemen, opdat zij mogen eten
ter gedachtenis van het lichaam
van uw Zoon en U, o God, eeu-
wige Vader, bbetuigen dat zij
gewillig zijn de naam van uw
Zoon cop zich te nemen en Hem
altijd indachtig te zijn, en zijn
geboden te donderhouden die
Hij hun heeft gegeven, opdat
zij zijn eGeest altijd bij zich
mogen hebben. Amen.

78 De awijze van de bediening
van de wijn: hij neemt ook de
bbeker en zegt:

79 O God, eeuwige Vader, wij
vragen U in de naam van uw
Zoon, Jezus Christus, deze awijn
te zegenen en te heiligen voor
de zielen van allen die ervan
drinken, opdat zij het mogen
doen ter gedachtenis van het
bloed van uw Zoon dat voor
hen is vergoten, opdat zij U,
o God, eeuwige Vader, mogen
betuigen dat zij Hem altijd in-
dachtig zijn, opdat zij zijn Geest
bij zich mogen hebben. Amen.

80 Met elk lid van de kerk van
Christus dat zondigt, of op een
overtreding wordt betrapt, zal
worden gehandeld zoals de
Schriften het voorschrijven.

81 Het zal de plicht zijn van de
verschillende kerkgemeenten
die samen de kerk van Christus

vormen, één of meer van hun
leraren naar de verschillende
conferenties te sturen die door
de ouderlingen van de kerk
worden gehouden,

82 met een lijst van de anamen
van de verschillende leden die
zich sinds de voorgaande con-
ferentie bij de kerk hebben
aangesloten; of zij geven die
mee aan een priester, opdat er
door een van de ouderlingen,
die van tijd tot tijd door de
andere ouderlingen wordt aan-
gewezen, een nauwkeurige
lijst van alle namen van de
gehele kerk in een boek wordt
bijgehouden;

83 en ook indien er uit de kerk
zijn agestoten, zodat hun naam
uit het algemene naamregister
van de kerk wordt gewist.

84 Alle leden die verhuizen
uit de kerkgemeente waar zij
woonachtig zijn, kunnen — in-
dien zij naar een kerkgemeente
gaan waar zij onbekend zijn —
een brief meenemen waarin
wordt verklaard dat zij een
goed lid zijn en van onbespro-
ken gedrag; deze verklaring
mag ondertekend worden door
iedere ouderling of priester
indien het lid dat de brief ont-
vangt de ouderling of priester
persoonlijk kent, of zij mag
worden ondertekend door de
leraren of diakenen van de
kerkgemeente.

77a Luc. 22:19.
b Mos. 18:8–10;

LV 20:37.
c Mos. 5:8–12.
d gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,

gehoorzamen.
e Joh. 14:16.

78a Mro. 5:1–2.
b Luc. 22:20.

79a LV 27:2–4.
82a Mro. 6:4.

83a Ex. 32:33;
Alma 5:57;
Mro. 6:7.
gs Excommunicatie.
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AFDELING 21

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 6 april 1830 te
Fayette (New York). (History of the Church, 1:74–79.) Deze openbaring
is op de genoemde datum bij Peter Whitmer sr. thuis gegeven bij de
organisatie van de kerk. Zes mannen, die tevoren waren gedoopt, namen
daaraan deel. Met eenstemmigheid gaven deze personen hun verlangen
en vastbeslotenheid te kennen om zich te organiseren, overeenkomstig
het gebod van God. (Zie afdeling 20.) Zij namen eveneens bij stemming
aan om Joseph Smith jr. en Oliver Cowdery als presiderende functionaris-
sen van de kerk te aanvaarden en te steunen. Door handoplegging ordende
Joseph vervolgens Oliver tot ouderling van de kerk, en Oliver ordende
Joseph op dezelfde wijze. Na de bediening van het avondmaal, legden
Joseph en Oliver alle deelnemers afzonderlijk de handen op om de Heilige
Geest te verlenen en om ieder van hen te bevestigen als lid van de kerk.

1–3: Joseph Smith geroepen om
ziener, vertaler, profeet, apostel en
ouderling te zijn; 4–8: zijn woord
zal de zaak van Zion leiden; 9–12:
de heiligen zullen zijn woorden,
wanneer hij door de Trooster
spreekt, geloven.

ZIE, er zal onder u een aver-
slag worden bijgehouden;

en daarin zult gij bziener wor-
den genoemd, vertaler, profeet,
capostel van Jezus Christus en
ouderling van de kerk door de
wil van God de Vader en de
genade van uw Here Jezus
Christus,
2 ageïnspireerd door de Heili-

ge Geest om het fundament
daarvan te leggen en haar op te
bouwen tot het allerheiligst
geloof.

3 Welke akerk is bgeorgani-

seerd en gesticht in het jaar van
uw Heer achttienhonderddertig,
in de vierde maand, en op de
zesde dag van de maand die
april heet.

4 Welnu, gij, namelijk de kerk,
zult acht slaan op al zijn awoor-
den en geboden die hij u zal
geven wanneer hij ze ontvangt,
wandelend in alle bheiligheid
voor mijn aangezicht;

5 want zijn awoord zult gij
aanvaarden, alsof uit mijn eigen
mond, in alle geduld en geloof.

6 Want door die dingen te
doen, zullen de apoorten der hel
u niet overweldigen; ja, en de
Here God zal de bmachten van
duisternis voor u uit verjagen,
en de hemelen doen cschud-
den voor uw welzijn en de
dheerlijkheid van zijn naam.
7 Want aldus zegt de Here

21 1a LV 47:1; 69:3–8; 85:1.
b gs Ziener.
c gs Apostel.

2a gs Inspiratie,
inspireren.

3a gs Kerk van Jezus
Christus van de

Heiligen der Laatste
Dagen, De.

b LV 20:1.
4a gs Schriften,

Schriftuur.
b gs Heiligheid.

5a LV 1:38.

gs Profeet; Steunen
van kerkleiders.

6a Matt. 16:18;
LV 10:69.

b Kol. 1:12–13.
c LV 35:24.
d gs Heerlijkheid.
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God: Hem heb Ik ertoe geïnspi-
reerd de zaak van aZion in
grote macht ten goede voort te
stuwen, en zijn ijver ken Ik, en
zijn gebeden heb Ik gehoord.

8 Ja, zijn geween om Zion heb
Ik gezien, en Ik zal maken dat
hij niet langer om haar treurt;
want zijn dagen van verblijding
over de avergeving van zijn
zonden en de blijken van mijn
zegeningen op zijn werken,
zijn gekomen.

9 Want zie, Ik zal allen die in
mijn awijngaard arbeiden met
een machtige zegen bzegenen,
en zij zullen geloven in zijn
woorden, die Ik hem geef door
de cTrooster, die dopenbaart dat
Jezus door ezondige mensen is

fgekruisigd voor de zonden der
gwereld, ja, tot vergeving van
zonden voor het hverslagen hart.

10 Daarom acht Ik het noodza-
kelijk dat hij wordt ageordend
door u, Oliver Cowdery, mijn
apostel;

11 want dit is een verordening
voor u, dat u ouderling bent
onder zijn hand, daar hij voor u
de aeerste is, opdat u ouderling
z u l t z i j n v o o r d e z e k e r k
van Christus, die mijn naam
draagt —

12 en de eerste prediker van
deze kerk tot de kerk, en ten
overstaan van de wereld, ja, van
de andere volken; ja, en aldus
zegt de Here God: Zie, zie,
eveneens tot de aJoden. Amen.

AFDELING 22

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in april 1830
te Manchester (New York). (History of the Church, 1:79–80.) Deze
openbaring werd de kerk gegeven omdat sommigen die reeds eerder
waren gedoopt, zich bij de kerk wilden aansluiten zonder herdoop.

1 : d e doop i s e en n i euw en
eeuwigdurend verbond; 2–4: de
gezaghebbende doop is vereist.

ZIE, Ik zeg u dat Ik hiermee
alle aoude verbonden heb

la ten wegdoen; en di t i s
een bnieuw en eeuwigdurend

verbond, namelijk datgene wat
vanaf het begin heeft bestaan.

2 Daarom, al werd iemand
honderdmaal gedoopt, het baat
hem niets, want u kunt door de
awet van Mozes niet ingaan
door de enge poort, noch door
uw bdode werken.

7a gs Zion.
8a LV 20:5–6.
9a 1 Ne. 13:37;

Jakob 5:70–76.
b gs Wijngaard des

Heren.
c gs Trooster.
d gs Getuigen.
e gs Kruisiging.
f gs Zonde.

g 1 Joh. 2:2.
gs Wereld—Zij die
de geboden niet
onderhouden.

h gs Gebroken hart.
10a gs Ordenen,

ordening.
11a LV 20:2.
12a 1 Ne. 13:42;

LV 19:27; 90:8–9.

22 1a Hebr. 8:13;
3 Ne. 12:46–47.

b LV 66:2.
gs Nieuw en
eeuwigdurend
verbond; Verbond.

2a Gal. 2:16.
gs Wet van Mozes.

b Mro. 8:23–26.
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3 Want het is wegens uw dode
w e r k e n d a t I k d i t l a a t s t e
verbond en deze kerk voor Mij
heb laten opbouwen, zoals in
de dagen van weleer.

4 Welnu, gaat in door de
apoort, zoals Ik heb geboden,
en btracht niet uw God raad te
geven. Amen.

AFDELING 23

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in april 1830
te Manchester (New York) aan Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel
H. Smith, Joseph Smith sr. en Joseph Knight sr. (History of the
Church, 1:80.) Als gevolg van het vurige verlangen van de vijf genoemde
personen om hun respectievelijke plichten te kennen, deed de profeet
navraag bij de Heer en ontving deze openbaring.

1–7: deze discipelen van het
eerste uur worden geroepen om te
prediken, aan te sporen en de kerk
te versterken.

ZIE, Ik spreek enige woor-
den tot u, Oliver. Zie, gij zijt

gezegend en staat onder geen
enkele veroordeling. Maar hoed
u voor ahoogmoed, opdat gij
niet in bverzoeking komt.
2 Maak uw roeping bekend

aan de kerk en ook aan de
wereld, en uw hart zal worden
geopend om van nu af aan en
voor eeuwig de waarheid te
prediken. Amen.

3 Zie, Ik spreek enige woorden
tot u, Hyrum, want ook gij staat
onder geen enkele veroordeling,
en uw hart is geopend en uw
tong losgemaakt; en uw roeping
is om aan te sporen, en om
de kerk voortdurend te aver-
sterken. Daarom hebt gij een

eeuwige plicht jegens de kerk,
en wel wegens uw familie.
Amen.

4 Zie, Ik spreek enige woor-
den tot u, aSamuel; want ook
gij staat onder geen enkele
veroordeling, en uw roeping is
om aan te sporen en om de kerk
te versterken; en gij zijt voor-
alsnog niet geroepen om tot de
wereld te prediken. Amen.

5 Zie, Ik spreek enige woor-
den tot u, Joseph; want ook gij
staat onder geen enkele veroor-
deling, en uw roeping is ook
om aan te sporen en de kerk te
versterken; en dat is uw plicht
van nu af aan en voor eeuwig.
Amen.

6 Zie, Ik maak u, Joseph Knight,
met deze woorden bekend dat
u uw akruis moet opnemen,
waarbij u boverluid ten over-
staan van de wereld evenals in
het verborgen moet cbidden, en

4a Matt. 7:13–14;
Luc. 13:24;
2 Ne. 9:41; 31:9, 17–18;
3 Ne. 14:13–14.
gs Doop, dopen.

b Jakob 4:10.
23 1a gs Hoogmoed.

b gs Verzoeken,
verzoeking.

3a LV 81:4–5; 108:7.

4a GJS 1:4.
6a Matt. 10:38;

3 Ne. 12:30.
b gs Gebed.
c LV 20:47, 51.
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in uw familie en onder uw
vrienden en op alle plaatsen.
7 En zie, het is uw plicht u

aaan te sluiten bij de ware kerk,

en uw stem voortdurend tot
aansporing te verheffen, opdat
u het loon van de arbeider zult
ontvangen. Amen.

AFDELING 24

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery in
juli 1830 te Harmony (Pennsylvania). (History of the Church, 1:101–
103.) Alhoewel er nog geen vier maanden waren verstreken sinds de kerk
was georganiseerd, was de vervolging hevig geworden en moesten de
leiders veiligheidshalve in gedeeltelijke afzondering leven. De volgende
drie openbaringen werden in deze periode gegeven om hen te sterken, aan
te moedigen en te onderrichten.

1–9: Joseph Smith geroepen om
te vertalen, te prediken en de
Schriften uit te leggen; 10–12:
Oliver Cowdery geroepen om het
evangelie te prediken; 13–19: de
wet aangaande wonderen, ver-
vloekingen, het stof van de voeten
schudden en het reizen zonder
beurs of reiszak geopenbaard.

ZIE, gij waart geroepen en
gekozen om het Boek van

Mormon te schrijven, en tot
mijn bediening; en Ik heb u uit
uw bezoekingen opgeheven en
u raad gegeven, zodat gij zijt
bevrijd van al uw vijanden, en
gij zijt bevrijd van de machten
van Satan en van de duisternis!

2 Niet temin zi j t g i j n ie t
te verontschuldigen voor uw
aovertredingen; niettemin, ga
heen en zondig niet meer.

3 aMaak uw ambt groot; en
ga, nadat gij uw akkers hebt

ingezaaid en ze hebt beveiligd,
met spoed naar de kerkge-
meenten in bColesville, Fayette
en Manchester, en zij zullen u
conderhouden; en Ik zal hen
zegenen, zowel geestelijk als
stoffelijk;

4 maar als zij u niet aanvaar-
den, zal Ik een vervloeking
onder hen zenden in plaats van
een zegen.

5 En gij zult doorgaan God
aan te roepen in mijn naam en
de dingen te schrijven die u
door de aTrooster zullen wor-
den gegeven, en alle Schriften
uit te leggen aan de kerk.

6 En het zal u op het moment
zelf worden gegeven wat gij
zult aspreken en schrijven, en
zij zullen ernaar luisteren,
anders zal Ik een vervloeking
onder hen zenden in plaats van
een zegen.

7 Want gij zult uw gehele

7a gs Doop, dopen—
Onontbeerlijk.

24 2a LV 1:31–32.
3a Jakob 1:19; 2:2.

b LV 26:1; 37:2.

c LV 70:12.
5a gs Trooster.
6a Ex. 4:12;

Matt. 10:19–20;
Luc. 12:11–12;

Hel. 5:18–19;
LV 84:85; 100:5–8;
Moz. 6:32.
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adienst aan Zion wijden; en
daarin zult gij kracht bezitten.

8 Wees ageduldig in bbenau-
wingen, want gij zult er vele
hebben; maar cverdraag ze,
want zie, Ik ben met u, ja, tot
aan het deinde van uw dagen.
9 En in wereldlijke arbeid

zult gij geen kracht bezitten,
want dat is niet uw roeping.
Leg u toe op uw aroeping en
gij zult datgene hebben waar-
mee gij uw ambt kunt grootma-
ken en alle Schriften uitleggen,
en ga door met de handopleg-
ging en met de versterking der
kerkgemeenten.
10 En uw broeder, Oliver, zal

doorgaan mijn naam voor de
wereld te brengen, en ook voor
de kerk. En hij moet niet veron-
derstellen dat hij genoeg kan
zeggen over mijn zaak; en zie,
Ik ben met hem tot het einde.

11 In Mij zal hij heerlijkheid
hebben, en niet uit zichzelf,
hetzij in zwakheid of in kracht,
hetzij in banden of vrij;

12 en hij zal te allen tijde en
op alle plaatsen zijn mond open-
doen en mijn evangelie averkon-
digen als met de stem van een
bbazuin, bij dag en bij nacht. En
Ik zal hem kracht geven zoals er
onder de mensen niet bekend is.
13 Verlangt geen awonderen,

tenzij Ik u bgebied, behalve de
cuitdrijving van dduivels, de
egenezing van zieken, en tegen
fgiftige slangen en tegen dodelij-
ke vergiften;

14 en adie dingen zult gij niet
doen, tenzij het van u wordt
verlangd door hen die het
wensen, opdat de Schriften in
vervulling zullen gaan; want
gij zult handelen naar hetgeen
geschreven staat.

15 En welke plaats gij ook
abinnengaat, en zij u niet ont-
vangen in mijn naam, daar zult
gij een vervloeking achterlaten
in plaats van een zegen, door
het bstof van uw voeten af te
schudden tot een getuigenis
tegen hen en uw voeten langs
de weg te reinigen.

16 En het zal geschieden dat
gij allen die met geweld de
hand aan u slaan, zult gebieden
te worden geslagen in mijn
naam; en zie, Ik zal hen, in de
door Mij bestemde tijd, naar
uw woorden slaan.

17 En wie ook de wet tegen u
inroepen, zullen door de wet
worden vervloekt.

18 En gij zult geen abeurs of
reiszak meenemen, noch staf,
noch twee mantels, want de
kerk zal u in het uur zelf geven
wat gij nodig hebt aan voedsel

7a gs Dienstbetoon.
8a gs Geduld.

b gs Tegenspoed.
c gs Volharden.
d Matt. 28:20.

9a gs Rentmeester,
rentmeesterschap.

12a gs Prediken.
b LV 34:6.

13a gs Teken; Wonder.

b 1 Ne. 17:50.
c Marc. 16:17.
d gs Geest—Boze

geesten.
e gs Genezen,

genezingen.
f Hand. 28:3–9;

LV 84:71–72;
124:98–99.

14a gs Zalving van

zieken.
15a Matt. 10:11–15.

b Marc. 6:11;
Luc. 10:11;
LV 60:15; 75:19–22;
99:4–5.

18a Matt. 10:9–10;
Luc. 10:4;
LV 84:78–79.
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en aan kleding, en aan schoeisel
en aan geld en aan reiszak.
19 Want gij zi jt geroepen

om mijn wijngaard te asnoeien
met een machtige snoeiing, ja,

voor de laatste maal; ja, en ook
allen die gij hebt bgeordend, en
zij zullen volgens dit model
handelen. Amen.

AFDELING 25

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in juli 1830
te Harmony (Pennsylvania). (History of the Church, 1:103–104.) (Zie
de inleiding van afdeling 24.) Deze openbaring maakt de wil des Heren
bekend aan Emma Smith, de vrouw van de profeet.

1–6: Emma Smith, een uitverkoren
vrouw, geroepen om haar echtge-
noot bij te staan en te troosten;
7–11: zij is ook geroepen om te
schrijven, de Schriften uit te leggen
en lofzangen te selecteren; 12–14:
het lied der rechtvaardigen is de
Heer een gebed; 15–16: de beginse-
len van gehoorzaamheid in deze
openbaring van toepassing op allen.

LUISTER naar de stem van de
Heer, uw God, terwijl Ik tot

u spreek, Emma Smith, mijn
dochter; want voorwaar, Ik zeg
u dat allen die mijn evangelie
aaanvaarden, zijn zonen en
dochters in mijn bkoninkrijk.
2 Een openbaring geef Ik u

aangaande mijn wil; en indien
gij getrouw zijt en op de paden
der adeugd voor mijn aange-
zicht bwandelt, zal Ik uw leven
bewaren en zult gij een cerfdeel
in Zion ontvangen.

3 Zie, uw azonden zijn u verge-
ven, en gij zijt een uitverkoren
vrouw, die Ik heb bgeroepen.

4 Mor niet wegens de dingen
die gij niet hebt gezien, want zij
zijn u en de wereld onthouden,
wat voor een komende tijd
wijsheid is in mijn bestel.

5 En de taak van uw roeping
zal zijn om een atroost te zijn
voor mijn dienstknecht, Joseph
Smith jr., uw echtgenoot, in zijn
benauwingen, met vertroos-
tende woorden, in de geest van
zachtmoedigheid.

6 En gij zult met hem mee
gaan wanneer hij op reis gaat,
en schrijfster voor hem zijn
wanneer er niemand is om
schrijver voor hem te zijn, zodat
Ik mijn dienstknecht Oliver
Cowdery kan zenden waarheen
Ik ook wil.

7 E n g i j z u l t o n d e r z i j n
hand worden ageordend om de

19a Jakob 5:61–74;
LV 39:17; 71:4.

b gs Ordenen,
ordening.

25 1a Joh. 1:12.
gs Zonen en
dochters van God.

b gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

2a gs Wandelen,
wandelen met God.

b gs Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.

c LV 52:42; 64:30; 101:18.

gs Zion.
3a Matt. 9:2.

b gs Roepen, roeping,
door God geroepen.

5a gs Medelijden.
7a of aangesteld.

gs Aanstellen.
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Schriften uit te leggen en de
kerk aan te sporen, zoals het
u door mijn Geest zal worden
gegeven.
8 Want hij zal u de ahanden

opleggen, en gij zult de Heilige
Geest ontvangen, en uw tijd zal
worden besteed aan schrijven
en aan veel leren.
9 En gij behoeft niet te vrezen,

want uw echtgenoot zal u in de
kerk steunen; want zijn aroeping
is ten behoeve van hen, opdat
alle dingen hun zullen worden
bgeopenbaard, wat Ik ook wil,
naar hun geloof.
10 En voorwaar, Ik zeg u dat

gij de adingen van deze bwereld
terzijde moet leggen en naar de
dingen van een betere moet
cstreven.
11 En het zal u ook worden

gegeven een verzameling heili-
ge alofzangen samen te stellen,
zoals het u zal worden ingege-

ven, hetgeen Mij aangenaam is,
om in mijn kerk te hebben.

12 Want mijn ziel schept
genoegen in het agezang des
bharten; ja, het gezang der recht-
vaardigen is Mij een gebed, en
het zal verhoord worden met
een zegen op hun hoofd.

13 Welnu, hef uw hart op en
verblijd u en kleef de verbonden
aan die gij hebt gesloten.

14 Ga voort in de geest van
azachtmoedigheid en hoed u
voor bhoogmoed. Laat uw ziel
genoegen scheppen in uw echt-
genoot en in de eer die hem te
beurt zal vallen.

15 Onderhoud voortdurend
mijn geboden, en gij zult een
akroon van bgerechtigheid ont-
vangen. En tenzij gij dat doet,
ckunt u waar Ik ben niet komen.
16 En voorwaar, voorwaar, Ik

zeg u dat dit mijn astem is tot
allen. Amen.

AFDELING 26

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith, Oliver Cowdery en
John Whitmer in juli 1830 te Harmony (Pennsylvania). (History of the
Church, 1:104.) (Zie de inleiding van afdeling 24.)

1: zij krijgen de opdracht de
Schriften te bestuderen en te
prediken; 2: de wet van algemene
instemming bevestigd.

ZIE, Ik zeg u dat u uw tijd
zult wijden aan het abestu-

deren van de Schriften, en aan
het prediken, en aan het verster-

8a gs Handoplegging.
9a gs Profeet; Roepen,

roeping, door God
geroepen.

b gs Openbaring;
Profeteren, profetie.

10a gs Begeerte, begeren,
begerig; Rijkdom.

b gs Werelds,
wereldsgezindheid.

c Ether 12:4.
11a gs Lofzang.
12a 1 Kron. 16:9.

gs Zingen.
b gs Hart.

14a gs Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.

b gs Hoogmoed.
15a gs Kroon;

Verhoging.

b gs Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

c Joh. 7:34.
16a LV 1:38.
26 1a gs Schriften,

Schriftuur—Waarde
van de Schriften.
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ken van de kerkgemeente in
bColesville, en aan het verrich-
ten van uw arbeid op het land,
naargelang dat nodig is, totdat
u naar het westen gaat om de
volgende conferentie te houden;
en dan zal het worden bekend-
gemaakt wat u moet doen.

2 En alle dingen zullen met
aalgemene instemming worden
gedaan in de kerk, door veel
gebed en geloof, want u zult
alle dingen ontvangen door
geloof. Amen.

AFDELING 27

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith in augustus 1830 te
Harmony (Pennsylvania). (History of the Church, 1:106–108.) Ter
voorbereiding op een godsdienstige bijeenkomst waarin het avondmaal
van brood en wijn zou worden bediend, ging Joseph op pad om wijn te
halen. Hij ontmoette een hemelse boodschapper en ontving deze openbaring,
waarvan een gedeelte gelijk op schrift werd gesteld en de rest in de
daaropvolgende maand, september. Tegenwoordig wordt er bij de veror-
dening van het avondmaal in de kerk geen wijn maar water gebruikt.

1–4: de zinnebeelden die bij deel-
name aan het avondmaal moeten
worden gebruikt, uiteengezet; 5–
14: Christus en zijn dienstknechten
uit alle bedelingen zullen aan het
avondmaal deelnemen; 15–18: doe
de gehele wapenrusting Gods aan.

LUISTER naar de stem van
Jezus Christus, uw Heer, uw

God, en uw Verlosser, wiens
woord alevend en krachtig is.
2 Want, zie, Ik zeg u dat het er

niet toe doet wat gij eet of wat
gij drinkt wanneer gij aan het
aavondmaal deelneemt, mits
gij het doet met het oog alleen
op mijn beer gericht en voor de
Vader mijn lichaam indachtig
zijt, dat voor u is afgelegd, en

mijn cbloed, dat is vergoten tot
dvergeving van uw zonden.
3 Welnu, Ik geef u een gebod

dat u geen wijn, noch sterke-
drank, van uw vijanden zult
kopen;

4 daarom zult u niets gebrui-
ken dan alleen wat nieuw onder
u wordt bereid; ja, in dit mijn
Vaders koninkrijk dat op aarde
zal worden opgebouwd.

5 Zie, dit is wijsheid in mijn
bestel; verwonder u dus niet,
want de ure komt dat Ik de
vrucht van de wijnstok met
u op aarde zal adrinken, en
met bMoroni, die Ik tot u heb
gezonden om het Boek van
Mormon te openbaren, dat de
volheid van mijn eeuwigdurend

1b LV 24:3; 37:2.
2a 1 Sam. 8:7;

Mos. 29:26.
gs Algemene
instemming.

27 1a Hel. 3:29; LV 6:2.
2a gs Avondmaal des

Heren.
b gs Heerlijkheid.
c gs Bloed.

d gs Vergeving van
zonden.

5a Matt. 26:29;
Marc. 14:25; Luc. 22:18.

b GJS 1:30–34.
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evangelie bevat, aan wie Ik de
sleutels van de kroniek van
het chout van Efraïm heb toe-
vertrouwd;
6 en ook met aElias, aan wie Ik

de sleutels heb toevertrouwd
van het verwezenlijken van
de herstelling van alle dingen
die bij monde van alle heilige
profeten sinds het begin der
wereld zijn gezegd aangaande
de laatste dagen;
7 en ook Johannes, de zoon

van Zacharias, welke Zacharias
hij a(Elias) bezocht en de belofte
gaf dat hij een zoon zou krijgen,
en zijn naam moest bJohannes
zijn, en hij zou vervuld zijn met
de geest van Elias;

8 welke Johannes Ik heb
gezonden tot u, mijn dienst-
knechten, Joseph Smith jr. en
Oliver Cowdery, om u te or-
denen tot het eerste apriester-
schap dat u hebt ontvangen,
opdat u zou worden geroepen
en bgeordend zoals cAäron;

9 en ook aElia, aan wie Ik de
sleutels heb toevertrouwd van
de macht om het hart der vade-
ren tot de kinderen te bwenden,
en het hart der kinderen tot de
vaderen, opdat de gehele aarde

niet met een banvloek zal
worden geslagen;

10 en ook met Jozef en Jakob
en Isaak en Abraham, uw
vaderen, door wie de abeloften
voortduren;

11 en ook met Michaël, ofwel
aAdam, de vader van allen, de
vorst van allen, de oude van
dagen;

12 en ook met Petrus, Jakobus
en Johannes, die Ik u heb
gezonden, door wie Ik u heb
ageordend en bevestigd om
bapostel te zijn en bijzondere
cgetuigen van mijn naam, en
om de sleutels te dragen
van uw bediening en van
dezelfde dingen die Ik hun heb
geopenbaard;

13 aan wie Ik de asleutels van
mijn koninkrijk heb btoever-
trouwd, en een cbedeling van
het devangelie voor de elaatste
tijden; en voor de fvolheid der
tijden, waarin Ik alle dingen
in géén zal vergaderen, zowel
wat in de hemel is, als wat op
aarde is;

14 en ook met allen die mijn
Vader Mij uit de wereld heeft
agegeven.
15 Welnu, heft uw hart op en

5c Ez. 37:16.
gs Efraïm—Het hout
van Efraïm of Jozef.

6a gs Elias.
7a Luc. 1:17–19.

b Luc. 1:13;
LV 84:27–28.

8a LV 13:1.
gs Aäronisch
priesterschap.

b gs Ordenen,
ordening.

c Ex. 28:1–3, 41;
LV 107:13.

9a 1 Kon. 17:1–22;
2 Kon. 1–2;
LV 2:1–3; 110:13–16;
GJS 1:38–39.
gs Elia; Genealogie.

b gs Genealogie.
10a gs Abraham,

verbond van.
11a gs Adam.
12a GJS 1:72.

gs Melchizedeks
priesterschap.

b gs Apostel.
c Hand. 1:8.

13a Matt. 16:19.
b gs Sleutels van het

priesterschap.
c gs Bedeling.
d gs Evangelie.
e Jakob 5:71;

LV 43:28–30.
f Ef. 1:9–10;

LV 112:30; 124:41.
g LV 84:100.

14a Joh. 6:37; 17:9, 11;
3 Ne. 15:24;
LV 50:41–42; 84:63.
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verblijdt u en omgordt uw
lendenen en doet mijn gehele
awapenrusting aan, opdat gij
weerstand zult kunnen bieden
aan de boze dag en, door alles
te hebben gedaan, bstaande zult
kunnen blijven.
16 Staat dus, uw lendenen

aomgord met de bwaarheid,
bekleed met het cpantser der
dgerechtigheid, en uw voeten
geschoeid met de voorbereiding
van het evangelie des evredes,
dat Ik mijn fengelen u heb laten
toevertrouwen;

17 en neemt het schild des
geloofs, waarmee gij al de abran-
dende pijlen van de goddelozen
zult kunnen doven;

18 en neemt de helm des heils,
en het zwaard van mijn Geest,
die Ik op u zal uitstorten, en
mijn woord dat Ik u openbaar,
en weest eensgezind aangaande
om het even welke dingen gij
van Mij vraagt , en weest
getrouw totdat Ik kom, en gij
zult worden aopgenomen, opdat
waar Ik ben, book gij zult zijn.
Amen.

AFDELING 28

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Oliver
Cowdery in september 1830 te Fayette (New York). (History of the
Church, 1:109–111.) Hiram Page, een lid van de kerk, was in het bezit
van een bepaalde steen en beweerde met behulp daarvan openbaringen te
ontvangen aangaande de opbouw van Zion en de orde der kerk. Verschil-
lende leden waren door die bewering misleid, en zelfs Oliver Cowdery
was er verkeerd door beïnvloed. Vlak voor een vastgestelde conferentie
deed de profeet ernstig navraag bij de Heer over deze zaak, waarop deze
openbaring volgde.

1–7: Joseph Smith draagt de sleu-
tels der verborgenheden, en alleen
hij ontvangt openbaringen voor de
kerk; 8–10: Oliver Cowdery moet
tot de Lamanieten prediken; 11–16:
Satan heeft Hiram Page misleid en
hem valse openbaringen gegeven.

ZIE, Ik zeg u, aOliver, dat het
u zal worden gegeven dat

de kerk naar u zal luisteren in
alle dingen die gij hun door de
bTrooster zult cleren, aangaande
de openbaringen en geboden
die Ik heb gegeven.

2 Maar zie, voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u: aNiemand zal
worden aangewezen om in
deze kerk geboden en openba-
ringen te ontvangen behalve

15a Rom. 13:12;
Ef. 6:11–18.

b Mal. 3:2; LV 87:8.
16a Jes. 11:5.

b gs Waarheid.
c Jes. 59:17.
d gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

e 2 Ne. 19:6.
f LV 128:19–21.

17a 1 Ne. 15:24; LV 3:8.
18a 1 Ne. 13:37;

LV 17:8.

b Joh. 14:3.
28 1a LV 20:3.

b gs Leraar, leren—
Onderwijzen met
de Geest.

c gs Trooster.
2a LV 35:17–18; 43:4.
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mijn dienstknecht bJoseph Smith
jr., want hij ontvangt ze gelijk
Mozes.

3 En gij zult gehoorzaam zijn
aan de dingen die Ik hem zal
geven, evenals aAäron, om de
geboden en de openbaringen
getrouw en met kracht en bge-
zag aan de kerk te verkondigen.

4 En indien gij op enig mo-
ment door de Trooster wordt
aangezet om te aspreken of te
onderwijzen, of te allen tijde bij
wijze van gebod aan de kerk,
dan moogt gij dat doen.

5 Gij zult echter niet bij wijze
van gebod schrijven, maar bij
wijze van wijsheid;

6 en gij zult hem die boven u
en aan het hoofd der kerk staat,
niet gebieden;

7 want Ik heb hem de asleutels
van de bverborgenheden gege-
ven, en van de openbaringen
die verzegeld zijn, totdat Ik
voor hen een ander in zijn
plaats zal aanwijzen.

8 En nu, zie, Ik zeg u dat u
naar de aLamanieten zult gaan
en mijn bevangelie tot hen zult
prediken; en voor zoverre zij uw
leringen aanvaarden, zult gij
mijn kerk onder hen vestigen;
en gij zult openbaringen ontvan-
gen, maar gij zult die niet bij
wijze van gebod opschrijven.
9 En nu, zie, Ik zeg u dat het

niet is geopenbaard, en geen

mens weet waar de astad bZion
zal worden gebouwd, maar
het zal hierna worden gegeven.
Zie, Ik zeg u dat het in het
grensgebied dichtbij de Lama-
nieten zal zijn.

10 Gij zult deze plaats niet
verlaten tot na de conferentie;
en mijn dienstknecht Joseph zal
door de stem der conferentie
worden aangewezen om die te
presideren, en wat hij u zegt,
zult gij spreken.

11 En voorts, gij zult uw broe-
der, Hiram Page, aapart nemen,
en hem zeggen dat de dingen
die hij geschreven heeft door
middel van die steen niet
van Mij zijn en dat bSatan hem
cmisleidt;
12 want, zie, die dingen zijn

hem niet toegewezen, noch zal
iemand van deze kerk iets
worden toegewezen in strijd
met de verbonden van de kerk.

13 Want alle dingen moeten
ordelijk worden gedaan, en door
aalgemene instemming in de
kerk, door het gelovige gebed.

14 En gij zult helpen om al
deze dingen te regelen, volgens
de verbonden van de kerk,
alvorens gij aan uw reis onder
de Lamanieten begint.

15 En het zal u, vanaf het
moment dat gij vertrekt tot het
moment dat gij terugkeert, wor-
den agegeven wat gij zult doen.

2b 2 Ne. 3:14–20.
gs Smith jr., Joseph.

3a gs Aäron, broeder
van Mozes.

b gs Gezag.
4a Ex. 4:12–16;

LV 24:5–6.
7a LV 64:5; 84:19.

b gs Verborgenheden
van God.

8a 2 Ne. 3:18–22;
LV 30:5–6; 32:1–3.

b LV 3:19–20.
9a LV 57:1–3.

b LV 52:42–43.
gs Zion.

11a Matt. 18:15.
b Op. 20:10.
c LV 43:5–7.

13a gs Algemene
instemming.

15a 2 Ne. 32:3, 5.
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16 En gij moet te allen tijde
uw mond opendoen en mijn

evangelie met vreugdeklanken
verkondigen. Amen.

AFDELING 29

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in september
1830 te Fayette (New York) in de tegenwoordigheid van zes ouderlingen.
(History of the Church, 1:111–115.) Deze openbaring werd gegeven
enkele dagen voor de conferentie die begon op 26 september 1830.

1–8: Christus vergadert zijn
uitverkorenen; 9–11: zijn komst
luidt het millennium in; 12–13: de
Twaalf zullen rechtspreken over
geheel Israël; 14–21: tekenen,
plagen en verwoestingen zullen
aan de wederkomst voorafgaan;
22–28: de laatste opstanding en
het eindoordeel volgen op het
millennium; 29–35: alle dingen
zijn geestelijk voor de Heer; 36–
39: de duivel en zijn heerscharen
zijn uit de hemel geworpen om de
mens te verzoeken; 40–45: de val
en de verzoening brengen het
heil; 46–50: kleine kinderen zijn
verlost door de verzoening.

LUISTERT naar de stem van
Jezus Christus, uw Verlos-

ser, de grote aIk Ben, wiens
bbarmhartige arm uw zonden
heeft cverzoend;
2 die zijn volk zal avergaderen

gelijk een hen haar kuikens
vergadert onder haar vleugels,
ja, zovelen als er naar mijn

stem zullen luisteren en zich
voor mijn aangezicht bveroot-
moedigen en Mij in machtig
gebed aanroepen.

3 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat uw zonden u thans
zijn avergeven, daarom ontvangt
gij deze dingen; maar denkt
eraan niet meer te zondigen,
opdat u geen gevaren zullen
treffen.

4 Voorwaar, Ik zeg u dat gij
uit de wereld zijt gekozen om
mijn evangelie te verkondigen
met vreugdeklanken, als met
de astem van een bazuin.
5 Heft uw hart op en weest

verblijd, want Ik ben in uw
amidden en ben uw bvoorspraak
bij de Vader; en het is zijn
welbehagen u het ckoninkrijk
te geven.

6 En, zoals er geschreven staat:
Wat gij ook zult avragen in
bgeloof, in gebed cverenigd naar
mijn gebod, zult gij ontvangen.

7 En gij zijt geroepen om de

29 1a gs Ik ben.
b gs Barmhartig,

barmhartigheid.
c gs Verzoenen,

verzoening.
2a Matt. 23:37;

3 Ne. 10:4–6.
b gs Nederig,

nederigheid,

vernederen.
3a gs Vergeven.
4a Alma 29:1–2;

LV 19:37; 30:9.
5a Matt. 18:20;

LV 6:32; 38:7;
88:62–63.

b gs Voorspraak.
c gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

6a Matt. 21:22;
Joh. 14:13.

b Marc. 11:24.
c 3 Ne. 27:1–2;

LV 84:1.
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avergadering van mijn buitver-
korenen tot stand te brengen;
want mijn uitverkorenen choren
mijn stem en verstokken hun
dhart niet;
8 welnu, het besluit is van de

Vader uitgegaan dat zij naar
één plek op het oppervlak van
dit land zullen worden averga-
derd, teneinde hun hart bvoor
te bereiden en in alle dingen
voorbereid te zijn op de dag
dat crampspoed en verwoesting
worden losgelaten op de god-
delozen.

9 Want de ure is nabij en de
dag spoedig ophanden dat de
aarde rijp is; en alle ahoogmoe-
digen en zij die goddeloosheid
bedrijven, zullen als bstoppels
zijn; en Ik zal hen cverbranden,
zegt de Heer der heerscharen,
zodat er geen goddeloosheid
op de aarde zal zijn;
10 want de ure is nabij, en

hetgeen mijn apostelen hebben
agesproken, moet worden ver-
vuld; want zoals zij hebben ge-
sproken, zo zal het geschieden;
11 want Ik zal Mijzelf met

macht en grote heerlijkheid
openbaren vanuit de hemel met

al zijn aheerscharen, en bduizend
jaar lang in cgerechtigheid bij
de mensen op aarde wonen,
en de goddelozen zullen niet
standhouden.

12 En voorts, voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u, en het is als een
onwrikbaar besluit uitgegaan,
door de wil van de Vader,
dat mijn aapostelen, de Twaalf
die bij Mij waren tijdens mijn
bediening in Jeruzalem, ten
dage van mijn komst aan mijn
rechterhand in een bvuurkolom
zullen staan, bekleed met een
mantel van gerechtigheid, met
een kroon op hun hoofd, in
cheerlijkheid gelijk Ikzelf, om
het gehele huis van Israël te
doordelen, ja, zovelen als Mij
hebben liefgehad en mijn gebo-
den hebben onderhouden, en
niemand anders.

13 Want er zal een abazuin
schallen, zowel lang als luid,
zoals op de berg Sinai, en de
gehele aarde zal beven, en zij
zullen btevoorschijn komen —
ja, namelijk de cdoden die in Mij
zijn gestorven, om een dkroon
van gerechtigheid te ontvangen
en om te worden bekleed, ja,

7a gs Israël—De ver-
strooiing van Israël.

b Marc. 13:20;
LV 84:34.
gs Uitverkoren.

c Alma 5:37–41.
d gs Hart.

8a LV 45:64–66; 57:1.
b LV 58:6–9; 78:7.
c LV 5:19; 43:17–27.

9a 2 Ne. 20:33;
3 Ne. 25:1.
gs Hoogmoed.

b Nahum 1:10; Mal. 4:1;
1 Ne. 22:15, 23;

GJS 1:37.
c LV 45:57; 63:34, 54;

64:24; 88:94;
101:23–25; 133:64.
gs Aarde—Reiniging
der aarde.

10a gs Wederkomst van
Jezus Christus.

11a MJS 1:37.
b gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

c gs Jezus Christus—
Christus’ heerschap-
pij in het millen-

nium; Millennium.
12a gs Apostel.

b Jes. 66:15–16;
LV 130:7; 133:41.

c gs Heerlijkheid;
Jezus Christus—De
heerlijkheid van
Jezus Christus.

d Matt. 19:28;
Luc. 22:30; 1 Ne. 12:9;
Mrm. 3:18–19.

13a LV 43:18; 45:45.
b LV 76:50.
c LV 88:97; 133:56.
d gs Kroon; Verhoging.
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ezoals Ik, om bij Mij te zijn,
opdat wij één zullen zijn.

14 Maar zie, Ik zeg u dat
alvorens die grote adag komt,
de bzon zal worden verduisterd,
en de maan in bloed zal worden
veranderd, en de sterren van
de hemel zullen vallen, en er
grotere ctekenen zullen zijn in
de hemel boven en op de
aarde beneden;
15 en er zal geween en age-

weeklaag onder de mensen-
menigten zijn;

16 en er zal een zware aha-
gelstorm worden uitgezonden
om de gewassen der aarde te
vernietigen.

17 En het zal geschieden,
wegens de goddeloosheid der
wereld, dat Ik awraak zal nemen
op de bgoddelozen, omdat zij
zich niet willen bekeren; want
de beker van mijn gramschap is
vol; want zie, mijn cbloed zal
hen niet reinigen als zij niet
naar Mij luisteren.
18 Daarom zal Ik, de Here

God, vliegen over de aarde
uitzenden, die zich op haar
bewoners zullen vastzetten en
hun vlees zullen eten en maden
daarin zullen doen ontstaan;

19 en hun tong zal gebonden
worden, zodat zij niets tegen
Mij kunnen auitbrengen; en hun
vlees zal van hun beenderen
vallen en hun ogen uit hun
kassen;

20 en het zal geschieden dat
de adieren van het woud en de
vogels van de lucht hen zullen
verslinden.

21 En de grote en agruwelijke
kerk, die de bhoer is van de
gehele aarde, zal door een cver-
terend vuur worden neergewor-
pen, naar hetgeen gesproken is
door de mond van de profeet
Ezechiël, die heeft gesproken
over deze dingen, die nog
niet zijn geschied, maar zeker
dmoeten geschieden, zowaar Ik
leef, want gruwelen zullen niet
heersen.

22 En voorts, voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u dat wanneer de
aduizend jaar voleindigd zijn, en
de mensen hun God wederom
beginnen te verloochenen, Ik
de aarde dan slechts voor een
bkorte tijd zal sparen;

23 en het aeinde zal komen,
en de hemel en de aarde zullen
worden verteerd en zullen
bvoorbijgaan, en er zullen een

13e LV 76:94–95;
84:35–39.

14a gs Wederkomst van
Jezus Christus.

b Joël 2:10;
MJS 1:33.

c gs Tekenen der tijden.
15a Matt. 13:42.
16a Ez. 38:22;

Op. 11:19; 16:21.
17a Op. 16:7–11;

2 Ne. 30:10;
MJS 1:53–55.
gs Wraak.

b gs Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.

c 1 Joh. 1:7;
Alma 11:40–41;
LV 19:16–18.

19a Zach. 14:12.
20a Jes. 18:6;

Ez. 39:17;
Op. 19:17–18.

21a gs Duivel—De kerk
van de duivel.

b Op. 19:2.
c Joël 1:19–20; 2:3;

LV 97:25–26.
gs Aarde—Reiniging
der aarde.

d LV 1:38.
22a gs Millennium.

b Op. 20:3;
LV 43:30–31;
88:110–111.

23a Matt. 24:14.
gs Wereld—Einde
van de wereld.

b Matt. 24:35;
MJS 1:35.
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nieuwe hemel en een cnieuwe
aarde zijn.
24 Want alle oude dingen

zullen avoorbijgaan, en alle
dingen zullen nieuw worden,
ja, de hemel en de aarde met al
hun volheid, zowel mensen als
dieren, de vogels van de lucht,
en de vissen van de zee;
25 en er zal niet één ahaar of

stofdeeltje verloren gaan, want
het is het maaksel van mijn
handen.
26 Maar zie, voorwaar, Ik zeg

u: Alvorens de aarde voorbij-
gaat, zal aMichaël, mijn baartsen-
gel, zijn cbazuin doen schallen,
en dan zullen alle doden dont-
waken, want hun graf zal geo-
pend worden en zij zullen
etevoorschijn komen — ja, allen.
27 En de a rechtvaardigen

zullen aan mijn brechterhand
worden vergaderd tot het
eeuwige leven; en Ik zal Mij
ervoor schamen de goddelozen
aan mijn linkerhand de mijnen
te noemen voor het aangezicht
van de Vader;

28 daarom zal Ik tot hen
zeggen: aGaat weg van Mij, gij
vervloekten, naar het eeuwig-
durend bvuur, dat voor de cdui-
vel en zijn engelen is bereid.

29 En nu, zie, Ik zeg u: Nooit
ofte nimmer heb Ik met mijn

eigen mond verkondigd dat zij
zouden terugkeren, want awaar
Ik ben, kunnen zij niet komen,
want zij hebben geen macht.

3 0 M a a r b e d e n k t d a t d e
mensen niet al mijn oordelen
worden gegeven; en zoals de
woorden uit mijn mond zijn
voortgegaan, zo zullen ze
worden vervuld: dat de aeersten
de laatsten zullen zijn en dat
de laatsten de eersten zullen
zijn in alle dingen die Ik heb
geschapen door het woord van
mijn macht, hetgeen de macht
van mijn Geest is.

31 Want door de macht van
mijn Geest heb Ik ze ageschapen;
ja, alle dingen, zowel bgeestelijk
als stoffelijk —

32 ten eerste ageestelijk, ten
tweede stoffelijk, wat het begin
van mijn werk is; en voorts, ten
eerste stoffelijk en ten tweede
geestelijk, wat het einde van
mijn werk is —

33 tot u sprekend zodat u
het gemakkelijk zult begrijpen;
maar voor Mij hebben mijn
werken geen aeind, noch een
begin; maar het wordt u gege-
ven opdat u zult begrijpen,
omdat gi j Mi j ernaar hebt
gevraagd en eensgezind zijt.

34 Welnu, voorwaar, Ik zeg u
dat alle dingen voor Mij gees-

23c gs Aarde—
Uiteindelijke staat
der aarde.

24a Op. 21:1–4.
25a Alma 40:23.
26a gs Adam; Michaël.

b gs Aartsengel.
c 1 Kor. 15:52–55.
d gs Opstanding;

Onsterfelijk,

onsterfelijkheid.
e Joh. 5:28–29.

27a gs Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

b Matt. 25:33.
gs Oordeel, laatste.

28a Matt. 25:41;
LV 29:41.

b LV 43:33.

c gs Duivel.
29a Joh. 7:34; LV 76:112.
30a Matt. 19:30;

1 Ne. 13:42.
31a gs Scheppen,

schepping.
b Moz. 3:4–5.

32a gs Geestelijke
schepping.

33a Ps. 111:7–8; Moz. 1:4.
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telijk zijn, en nimmer heb Ik u
een wet gegeven die stoffelijk
was; noch enig mens, noch de
mensenkinderen, noch Adam,
uw vader, die Ik geschapen heb.
35 Zie, Ik gaf het hem naar

aeigen believen te handelen; en
Ik gaf hem een gebod, maar
geen stoffelijk gebod gaf Ik
hem, want mijn bgeboden zijn
geestelijk; ze zijn natuurlijk
noch stoffelijk, vleselijk noch
zinnelijk.
36 En het geschiedde dat

Adam, die door de duivel in
verzoeking werd gebracht —
want zie, de aduivel stond voor
Adam, want hij was tegen Mij
bopgestaan, zeggende: Geef mij
uw ceer, hetgeen mijn dmacht
is; en ook keerde hij een ederde
deel van de fheerscharen des
hemels van Mij af wegens hun
gkeuzevrijheid;
37 en zij werden neergewor-

pen, en aldus ontstonden de
aduivel en zijn bengelen;
38 en zie, er is vanaf het begin

een plaats voor hen bereid,
welke plaats de ahel is.
39 En het moet zo zijn dat

de duivel de mensenkinderen

averzoekt, anders zouden zij
niet naar eigen believen kunnen
handelen; want als zij nooit het
bbittere hadden, konden zij het
zoete niet kennen —

40 daarom geschiedde het dat
de duivel Adam verzocht, en
h i j n a m v a n d e v e r b o d e n
avrucht en overtrad het gebod,
waardoor hij bonderworpen
werd aan de wil van de duivel,
omdat hij voor verzoeking was
gezwicht.

41 Daarom liet Ik, de Here
God, hem uit de hof van aEden
bwerpen, uit mijn tegenwoor-
digheid, wegens zijn overtre-
ding, waardoor hij cgeestelijk
dood werd, hetgeen de eerste
dood is, ja, diezelfde dood die
de laatste ddood is, die geestelijk
is, die zal worden uitgesproken
over de goddelozen wanneer Ik
zeg: Gaat weg, gij evervloekten.
42 Maar zie, Ik zeg u dat Ik, de

Here God, het Adam en zijn
nageslacht heb gegeven dat zij
niet zouden asterven wat de
stoffelijke dood betreft alvorens
Ik, de Here God, bengelen had
uitgezonden om cbekering en
dverlossing, door geloof in de

35a gs Keuzevrijheid.
b gs Geboden van

God.
36a LV 76:25–26;

Moz. 4:1–4.
b gs Raadsvergadering

in de hemel.
c gs Eren.
d Jes. 14:12–14;

LV 76:28–29.
e Op. 12:3–4.
f LV 38:1; 45:1.

gs Voorsterfelijk
leven.

g gs Keuzevrijheid.

37a gs Duivel.
b 2 Pet. 2:4;

Judas 1:6;
Moz. 7:26.
gs Engelen.

38a gs Hel.
39a Moz. 4:3–4.

gs Verzoeken,
verzoeking.

b Moz. 6:55.
40a Gen. 3:6;

Moz. 4:7–13.
b 2 Ne. 10:24;

Mos. 16:3–5;
Alma 5:41–42.

41a gs Val van Adam
en Eva.

b gs Eden.
c gs Dood, geestelijke.
d Alma 40:26.
e LV 29:27–28;

76:31–39.
42a 2 Ne. 2:21.

gs Dood,
lichamelijke.

b Alma 12:28–30.
c gs Bekeren (zich),

bekering.
d gs Verlossen,

verlossing, verlost.
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naam van mijn eeniggeboren
Zoon, aan hen te verkondigen.

43 En aldus heb Ik, de Here
God, de mens de dagen van zijn
aproeftijd toegekend — opdat
hij door zijn natuurlijke dood
zou worden b opgewekt in
consterfelijkheid tot deeuwig
leven, ja, zovelen als er zouden
geloven;
44 en zij die niet geloven, tot

eeuwige averdoemenis; want zij
kunnen niet van hun geestelijke
val worden verlost, omdat zij
zich niet bekeren;

45 want zij hebben de duister-
nis meer lief dan het licht, en
hun awerken zijn boos, en zij
ontvangen hun bloon van wie
zij believen te gehoorzamen.

46 Maar zie, Ik zeg u dat kleine
akinderen vanaf de grondleg-

ging der wereld door mijn
Eniggeborene zijn bverlost;

47 daarom kunnen zij niet
zondigen, want Satan is geen
macht gegeven om kle ine
kinderen te averzoeken, totdat
zij bverantwoordelijk beginnen
te worden jegens Mij;

48 want het wordt hun gege-
ven zoals Ik wil, naar mijn eigen
welbehagen, opdat er grote din-
gen kunnen worden gevergd
van de hand van hun avaders.
49 En voorts, Ik zeg u: Heb Ik

niet allen die kennis hebben,
geboden zich te bekeren?

50 En hij die geen abegrip
heeft — het blijft aan Mij te
handelen zoals er geschreven
staat. En nu verkondig Ik u niet
meer voor dit moment. Amen.

AFDELING 30

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan David
Whitmer, Peter Whitmer jr. en John Whitmer in september 1830 te
Fayette (New York) na de driedaagse conferentie in Fayette, maar voordat
de ouderlingen van de kerk uit elkaar waren gegaan. (History of the
Church, 1:115–116.) Dit materiaal, dat oorspronkelijk was uitgegeven
als drie aparte openbaringen, werd door de profeet tot één afdeling samenge-
voegd voor de uitgave van de Leer en Verbonden die in 1835 het licht zag.

1–4: David Whitmer berispt om-
dat hij heeft nagelaten ijverig te
dienen; 5–8: Peter Whitmer jr.

moet Oliver Cowdery vergezel-
len op een zending naar de La-
manieten; 9–11: John Whitmer

42e Moz. 5:6–8.
43a Alma 12:24; 42:10.

b gs Opstanding.
c Moz. 1:39.

gs Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.

d gs Eeuwig leven.
44a LV 19:7–12.

gs Verdoemenis.
45a Joh. 3:18–20;

LV 93:31–32.
b Mos. 2:32–33;

Alma 3:26–27;
5:41–42; 30:60.

46a Mro. 8:8, 12;
LV 93:38.
gs Kind, kinderen.

b LV 74:7.
gs Verlossen,
verlossing, verlost.

47a gs Verzoeken,
verzoeking.

b gs Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

48a LV 68:25.
50a LV 137:7–10.

gs Begrijpen, begrip.
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geroepen om het evangelie te
prediken.

ZIE, Ik zeg u, aDavid, dat u
de mensen hebt bgevreesd

en niet op Mij hebt cvertrouwd
voor kracht, zoals u had beho-
ren te doen.
2 Maar uw gedachten zijn meer

bij de dingen van de aaarde
geweest dan bij de dingen van
Mij, uw Maker, en de bedie-
ning waartoe u geroepen bent;
en u hebt geen acht geslagen op
mijn Geest en op hen die boven
u zijn gesteld, maar u bent
overreed door hen wie Ik niet
heb geboden.
3 Daarom is het nu aan u

om Mij te raadplegen, en de
dingen die u hebt ontvangen te
aoverwegen.
4 En u zult bij uw vader thuis

wonen, totdat Ik u verdere ge-
boden geef. En u zult u wijden
aan de abediening in de kerk, en
ten overstaan van de wereld,
en in de omstreken. Amen.

5 Zie, Ik zeg u, aPeter, dat u op
breis zult gaan met uw broeder
Oliver; want de ctijd is gekomen
dat Ik het raadzaam acht dat u
uw mond opendoet om mijn
evangelie te verkondigen; daar-
om, vrees niet, maar sla dacht
op de woorden en de raad van
uw broeder, die hij u geven zal.

6 En laat zijn benauwingen
uw benauwingen zijn en hef
uw hart steeds in gebed en in
geloof tot Mij op, voor zijn en
uw bevrijding; want Ik heb
hem macht gegeven om mijn
akerk onder de bLamanieten op
te bouwen;

7 en niemand heb Ik aangewe-
zen om in de kerk aboven hem
zijn raadgever te zijn, aangaan-
de kerkelijke aangelegenheden,
behalve zijn broeder, Joseph
Smith jr.

8 Welnu, sla acht op deze
dingen en wees nauwgezet in
het onderhouden van mijn gebo-
den, en u zult worden gezegend
ten eeuwigen leven. Amen.

9 Zie, Ik zeg u, mijn dienst-
knecht John, dat gij van nu af
aan zult beginnen mijn evange-
lie te averkondigen, als met de
bstem van een bazuin.

1 0 E n u w a r b e i d z a l t e n
huize van uw broeder Philip
Burroughs zijn, en in die om-
streken, ja, waar u ook kunt
worden gehoord, tot Ik u gebied
daarvandaan te vertrekken.

11 En voortaan zal al uw
arbeid in Zion zijn, met geheel
uw ziel; ja, u zult uw mond
steeds opendoen voor mijn
zaak zonder te avrezen wat de
bmensen kunnen doen, want Ik
ben cmet u. Amen.

30 1a gs Whitmer, David.
b Hand. 5:29.
c 2 Kron. 16:7–9.

2a LV 25:10.
3a gs Overwegen.
4a gs Bedienen;

Dienstbetoon.
5a gs Whitmer jr., Peter.

b LV 32:1–3.

c LV 11:15.
d gs Raad; Steunen

van kerkleiders.
6a gs Kerk van Jezus

Christus van de
Heiligen der Laatste
Dagen, De.

b LV 3:20; 49:24.
gs Lamanieten.

7a LV 20:2–3.
9a LV 15:6.

b LV 33:2.
11a gs Moed, moedig;

Vrees.
b Jes. 51:7.
c Matt. 28:19–20.
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AFDELING 31

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Thomas
B. Marsh in september 1830. (History of the Church, 1:115–117.) Dit
vond plaats direct na een conferentie van de kerk. (Zie de inleiding van
afdeling 30.) Thomas B. Marsh was eerder die maand gedoopt en tot
ouderling in de kerk geordend voordat deze openbaring was gegeven.

1–6: Thomas B. Marsh geroepen
om het evangelie te prediken en
gerustgesteld over het welzijn van
zijn gezin; 7–13: hij ontvangt de
raad geduld te hebben, altijd te bid-
den en te luisteren naar de Trooster.

aTHOMAS, mijn zoon, geze-
gend bent u wegens uw

geloof in mijn werk.
2 Zie, u hebt veel leed gehad

wegens uw gezin; niettemin
zal Ik u en uw gezin zegenen,
ja, uw kleinen; en de dag komt
dat zij zullen geloven en de
waarheid verstaan en één met
u zullen zijn in mijn kerk.

3 Hef uw hart op en verblijd
u, want het uur van uw
zending is gekomen; en uw
tong zal worden losgemaakt
en u zult ablijde tijdingen van
grote vreugde verkondigen aan
dit geslacht.

4 U zult de dingen averkondi-
gen die zijn geopenbaard aan
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. U zult van nu af aan beginnen
te prediken, ja, te maaien in het
veld dat reeds bwit is om te
worden verbrand.

5 Daarom, asla uw sikkel in met
uw gehele ziel, en uw zonden
worden u bvergeven, en u zult
worden beladen met cschoven
op uw rug, want de darbeider
is zijn loon waard. Welnu, uw
gezin zal leven.

6 Zie, voorwaar, Ik zeg u,
verlaat hen slechts voor een
korte tijd en verkondig mijn
woord, en Ik zal een plaats
voor hen bereiden.

7 Ja, Ik zal het hart van de
mensen aopenen, en zij zullen
u ontvangen. En Ik zal door
uw hand een kerkgemeente
vestigen;

8 en u zult hen aversterken
en voorbereiden op de tijd dat
zij vergaderd zullen worden.

9 Wees ageduldig onder bbe-
nauwingen, beschimp niet hen
die u beschimpen. Bestuur uw
chuisgezin in zachtmoedigheid
en wees standvastig.

10 Zie, Ik zeg u dat u een
heelmeester voor de kerk zult
zijn, maar niet voor de wereld,
want die zal u niet aanvaar-
den.

11 Ga uws weegs, waarheen

31 1a gs Marsh, Thomas B.
3a Jes. 52:7;

Luc. 2:10–11;
Mos. 3:3–5.

4a Mos. 18:19;
LV 42:12; 52:36.

b LV 4:4–6.

5a Op. 14:15.
b gs Vergeven.
c LV 79:3.
d Luc. 10:3–11;

LV 75:24.
7a gs Bekeren (zich),

bekering.

8a LV 81:5; 108:7.
9a gs Geduld.

b gs Tegenspoed.
c gs Gezin—Plichten

van de ouders.
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Ik ook wil, en het zal u door de
aTrooster worden gegeven wat
u zult doen en waarheen u zult
gaan.
12 aBid altijd, opdat u niet in

bverzoeking komt en uw loon u
ontgaat.

13 Wees a getrouw tot het
einde, en zie, Ik ben bmet u.
Deze woorden zijn niet van een
mens, noch van mensen, maar
van Mij, ja, Jezus Christus, uw
Verlosser, door de cwil van de
Vader. Amen.

AFDELING 32

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Parley
P. Pratt en Ziba Peterson in oktober 1830. (History of the Church,
1:118–120.) De ouderlingen koesterden grote belangstelling en verlangens
ten aanzien van de Lamanieten, daar de kerk uit het Boek van Mormon de
hun voorspelde zegeningen had vernomen. Bijgevolg smeekten zij de
Heer bekend te maken of het zijn wil was dat er op dat tijdstip ouderlingen
naar de indianenstammen in het westen moesten worden gezonden.
Daarop volgde deze openbaring.

1–3: Parley P. Pratt en Ziba
Peterson geroepen om tot de
L a m a n i e t e n t e p r e d i k e n e n
Oliver Cowdery en Peter Whit-
mer jr. te vergezellen; 4–5: zij
moeten bidden om begrip van
de Schriften.

EN n u a a n g a a n d e m i j n
dienstknecht aParley P.

Pratt, zie, Ik zeg hem dat,
zowaar Ik leef, Ik wil dat hij
mijn evangelie verkondigt en
van Mij bleert, en zachtmoedig
en nederig van hart is.

2 En wat Ik hem heb toe-
gewezen, is dat hij amet mijn
dienstknechten, Oliver Cow-
dery en Peter Whitmer jr., de

wildernis zal intrekken onder
de bLamanieten.
3 En ook aZiba Peterson zal

met hen meegaan; en Ikzelf zal
met hen meegaan en in hun
bmidden zijn; en Ik ben hun
cvoorspraak bij de Vader, en
niets zal hen overweldigen.

4 En zij zullen aacht slaan
op wat er geschreven staat
en geen aanspraak maken op
verdere bopenbaring; en zij
zullen altijd bidden, opdat Ik
het aan hun c verstand zal
kunnen dontvouwen.
5 En zij zullen acht slaan

op deze woorden en er niet
lichtvaardig mee omgaan, en
Ik zal hen zegenen. Amen.

11a gs Heilige Geest;
Trooster.

12a 3 Ne. 18:17–21.
gs Gebed.

b gs Verzoeken,
verzoeking.

13a gs Volharden.
b Matt. 28:20.

c gs Jezus Christus—
Gezag.

32 1a gs Pratt, Parley
Parker.

b Matt. 11:28–30.
2a LV 28:8; 30:5.

b LV 3:18–20.
3a LV 58:60.

b Matt. 18:20;
LV 6:32; 38:7.

c gs Voorspraak.
4a 1 Ne. 15:25;

LV 84:43–44.
b LV 28:2.
c gs Begrijpen, begrip.
d GJS 1:74.
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AFDELING 33

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Ezra
Thayre en Northrop Sweet in oktober 1830 te Fayette (New York).
(History of the Church, 1:126–127.) Bij het optekenen van deze
openbaring betuigde de profeet dat ‘de (...) Heer altijd bereid is hen
te onderwijzen die naarstig zoeken in geloof’. (History of the Church,
1:126.)

1–4: arbeiders geroepen om het
evangelie in het elfde uur te verkon-
digen; 5–6: de kerk is gevestigd en
de uitverkorenen moeten vergaderd
worden; 7–10: bekeert u, want het
koninkrijk van de hemel is nabij;
11–15: de kerk is gebouwd op de
rots van het evangelie; 16–18:
bereidt u voor op de komst van de
Bruidegom.

ZIE, Ik zeg u, mijn dienst-
knechten Ezra en Northrop,

opent uw oren en luistert
naar de stem van de Heer,
uw God, wiens awoord levend
en krachtig is, scherper dan een
tweesnijdend zwaard, om van-
een te scheiden de gewrichten
en het merg, ziel en geest; en
een onderscheider is van de
gedachten en boverleggingen
van het hart.
2 Want voorwaar, voorwaar,

Ik zeg u dat gij geroepen zijt
uw stem te verheffen als met
het ageluid van een bazuin,
om mijn evangelie te verkondi-

gen aan een krom en ontaard
geslacht.

3 Want zie, het aveld is reeds
wit om te oogsten; en het is het
belfde uur, en de claatste maal
dat Ik arbeiders voor mijn
wijngaard roep.

4 En mijn awijngaard is in alle
opzichten bbedorven geworden;
en er is niemand die cgoed
doet, op enkelen na; en in vele
gevallen ddwalen zij wegens
epriesterlisten, omdat zij allen
bedorven gedachten hebben.

5 En voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat Ik deze akerk heb
bgevestigd en uit de wildernis
tevoorschijn heb geroepen.

6 En evenzo zal Ik mijn uit-
verkorenen uit de avier hoeken
der aarde bvergaderen, ja, allen
die in Mij geloven en luisteren
naar mijn stem.

7 Ja, voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat het veld reeds wit is
om te oogsten; daarom, slaat uw
sikkel in, en maait met geheel
uw macht, verstand en kracht.

33 1a Hebr. 4:12;
Hel. 3:29–30.

b Alma 18:32;
LV 6:16.

2a Jes. 58:1.
3a Joh. 4:35;

LV 4:4; 12:3; 14:3.
b Matt. 20:1–16.
c Jakob 5:71; LV 43:28.

4a gs Wijngaard des
Heren.

b 2 Ne. 28:2–14;
Mrm. 8:28–41.

c Rom. 3:12;
LV 35:12.

d 2 Ne. 28:14.
e gs Priesterlisten.

5a gs Kerk van Jezus

Christus van de
Heiligen der Laatste
Dagen, De.

b gs Herstelling van
het evangelie.

6a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

b 1 Ne. 19:15–17.
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8 Doet uw mond aopen en
hij zal gevuld worden, en u zult
worden zoals bNephi vanouds,
die vanuit Jeruzalem de wilder-
nis introk.
9 Ja, doet uw mond open en

houdt u niet in, en u zult wor-
den beladen met aschoven op
uw rug, want zie, Ik ben met u.

10 Ja, doet uw mond open en
hij zal gevuld worden, en zegt:
Bekeert u, abekeert u en bereidt
de weg des Heren, en maakt
recht zijn paden; want het ko-
ninkrijk van de hemel is nabij;
11 ja, bekeert u en laat u

adopen, eenieder van u, tot
vergeving van uw zonden; ja,
laat u dopen met water, en dan
komt de doop met vuur en met
de Heilige Geest.
12 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik

zeg u: Dat is mijn aevangelie; en
bedenkt dat zij geloof in Mij
moeten hebben, anders kunnen
zij geenszins behouden worden;

13 en op die arots zal Ik mijn
kerk bouwen; ja, op die rots zijt
gij gebouwd, en indien gij
doorgaat, zullen de bpoorten der
hel u niet overweldigen.

14 En gij zult de kerkelijke
avoorschriften en de verbonden
indachtig zijn en naleven.

15 En wie ook geloof hebben,
zult u in mijn kerk abevestigen
door bhandoplegging, en Ik zal
hun de cgave van de Heilige
Geest verlenen.

16 En het Boek van Mormon
en de heilige aSchriften zijn door
Mij gegeven voor uw bonder-
richt; en de macht van mijn
Geest maakt alle dingen clevend.
17 Welnu, weest getrouw, bidt

altijd, hebt uw lamp in orde en
brandende, en hebt olie bij u,
zodat u gereed zult zijn bij de
komst van de aBruidegom —

18 want zie, voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u dat Ik spoedig
akom. Ja, amen.

AFDELING 34

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Orson
Pratt op 4 november 1830 te Fayette (New York). (History of the
Church, 1:127–128.) Broeder Pratt was toen negentien jaar oud. Hij
was bekeerd en had zich laten dopen toen hij zijn oudere broer, Parley P.
Pratt, zes weken daarvoor voor het eerst het herstelde evangelie had
horen prediken. Deze openbaring werd ontvangen ten huize van Peter
Whitmer sr.

8a LV 88:81.
b 2 Ne. 1:26–28.

9a Ps. 126:6;
Alma 26:3–5;
LV 75:5.

10a Matt. 3:1–3.
11a gs Doop, dopen.
12a 3 Ne. 27:13–22.
13a gs Rots.

b Matt. 16:16–19;
LV 10:69–70.

14a Verwijst naar
LV 20–22;
LV 42:13.

15a LV 20:41.
b gs Handoplegging.
c gs Gave van de

Heilige Geest.

16a gs Schriften,
Schriftuur.

b 2 Tim. 3:16.
c Joh. 6:63.

17a Matt. 25:1–13.
gs Bruidegom.

18a Op. 22:20.
gs Wederkomst van
Jezus Christus.
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1–4: de getrouwen worden door de
verzoening zonen van God; 5–9:
de prediking van het evangelie
bereidt de weg voor de wederkomst;
10–12: profetie komt door de
macht van de Heilige Geest.

MIJN zoon aOrson, luister en
hoor en let op hetgeen Ik,

de Here God, u ga zeggen, ja,
Jezus Christus, uw Verlosser;
2 het a l i ch t en het leven

der wereld, een licht dat in
de duisternis schijnt en de
duisternis begrijpt het niet;

3 die de wereld alzo heeft
aliefgehad dat bHij zijn eigen
leven heeft cgegeven, opdat
zovelen als er geloven, dzonen
van God zullen worden. Daar-
om bent u mijn zoon.

4 En agezegend bent u omdat
u hebt geloofd;

5 en nog meer gezegend bent
u o m d a t u d o o r M i j b e n t
ageroepen om mijn evangelie te
prediken —
6 om uw stem te verheffen als

met het geluid van een bazuin,
zowel lang als luid, en een krom

en ontaard geslacht abekering
toe te roepen, en daarmee
de weg des Heren voor zijn
bwederkomst te bereiden.

7 Want zie, voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u: de atijd is nabij
dat Ik kom in een bwolk met
macht en grote heerlijkheid.

8 En het zal een agrote dag zijn
ten tijde van mijn komst, want
alle bnatiën zullen sidderen.

9 Maar alvorens die grote
dag komt, zal de zon worden
verduisterd en de maan in
bloed veranderd; en de sterren
zullen hun schijnsel weigeren,
en sommige zullen vallen, en
grote verwoestingen wachten
de goddelozen.

10 Welnu, verhef uw stem en
ahoud u niet in, want de Here
God heeft gesproken; daarom,
profeteer, en het zal door de
bmacht van de Heilige Geest
worden gegeven.

11 En indien u getrouw bent,
zie, Ik ben met u totdat Ik kom —

12 en voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Ik kom spoedig. Ik ben uw
Heer en uw Verlosser. Ja, amen.

AFDELING 35

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon in
december 1830 te of bij Fayette (New York). (History of the Church,
1:128–131.) De profeet werkte in die periode vrijwel dagelijks aan een

34 1a gs Pratt, Orson.
2a Joh. 1:1–5.

gs Licht, licht van
Christus.

3a Joh. 3:16; 15:13.
gs Liefde.

b gs Verlosser.
c gs Verlossen,

verlossing, verlost;
Verzoenen,
verzoening.

d Joh. 1:9–12;
Rom. 8:14, 16–17;
Moz. 6:64–68.
gs Zonen en
dochters van God.

4a Joh. 20:29.
5a gs Roepen, roeping,

door God geroepen.
6a LV 6:9.

b gs Wederkomst van
Jezus Christus.

7a Op. 1:3.
b Luc. 21:27.

8a Joël 2:11;
Mal. 4:5;
LV 43:17–26.
gs Wederkomst van
Jezus Christus.

b Jes. 64:2.
10a Jes. 58:1.

b 2 Pet. 1:21.
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vertaling van de Bijbel, waaraan hij reeds in juni 1830 was begonnen.
Zowel Oliver Cowdery als John Whitmer hadden daarbij als schrijver
gefungeerd. Omdat die nu geroepen waren om andere taken te vervullen,
werd Sidney Rigdon op goddelijke aanwijzing geroepen om bij dit werk
als schrijver van de profeet op te treden (vers 20). Ter inleiding op zijn
verslag van deze openbaring schreef de profeet: ‘In december is Sidney
Rigdon, vergezeld van Edward Partridge, [uit Ohio] hierheen gekomen
om navraag te doen bij de Heer. (...) Kort na de komst van deze twee
broeders sprak de Heer aldus.’ (History of the Church, 1:128.)

1–2: hoe de mensen zonen van
God kunnen worden; 3–7: Sidney
Rigdon geroepen om te dopen en de
Heilige Geest te verlenen; 8–12:
tekenen en wonderen worden door
geloof verricht; 13–16: de dienst-
knechten des Heren zullen de
volken dorsen door de macht van
de Geest; 17–19: Joseph Smith
draagt de sleutels van de verbor-
genheden; 20–21: de uitverkorenen
zullen de dag van de komst des
Heren verdragen; 22–27: Israël
zal worden verlost.

LUISTERT naar de stem van
de aHeer, uw God, ja, de

bAlfa en de Omega, het begin
en het einde, wiens c gang
één eeuwige ronde is, ddezelfde
heden als gisteren, en voor
eeuwig.

2 Ik ben Jezus Christus, de
Zoon van God, die agekruisigd
is voor de zonden der wereld,
ja, zovelen als er in mijn naam
zullen bgeloven, opdat zij czonen
van God zullen worden, ja, déén

in Mij zoals Ik eéén ben in de
Vader, zoals de Vader één is in
Mij, opdat wij één kunnen zijn.

3 Zie, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg tot mijn dienstknecht
Sidney Rigdon: Ik heb u en
uw werken gadegeslagen. Ik
heb uw gebeden gehoord en u
voorbereid op een groter werk.

4 Gij zijt gezegend, want gij
zult grote dingen doen. Zie,
gij waart uitgezonden, evenals
aJohannes, om de weg voor Mij
uit te bereiden, en voor bElia
uit, die zou komen, en gij hebt
het niet geweten.

5 Gij hebt met water gedoopt
tot bekering, maar zij hebben de
Heilige Geest niet aontvangen;

6 maar nu geef Ik u een
gebod, dat gij met water zult
adopen, en zij zullen de bHeilige
Geest door chandoplegging
ontvangen, evenals de apostelen
vanouds;

7 en het zal geschieden dat
er een groot werk in het land
zal zijn, ja, onder de aandere

35 1a gs Heer.
b Op. 1:8.

gs Alfa en Omega.
c 1 Ne. 10:19; LV 3:2.
d Hebr. 13:8;

LV 38:1–4; 39:1–3.
2a gs Kruisiging.

b LV 20:25; 45:5, 8.

c gs Zonen en
dochters van God.

d Joh. 17:20–23.
gs Een, eenheid.

e gs God, Godheid.
4a Mal. 3:1; Matt. 11:10;

1 Ne. 11:27;
LV 84:27–28.

b 3 Ne. 25:5–6;
LV 2:1; 110:13–15.

5a Hand. 19:1–6.
6a gs Doop, dopen.

b gs Gave van de
Heilige Geest.

c gs Handoplegging.
7a gs Andere volken.
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volken, want hun dwaasheid
en hun gruwelen zullen voor de
ogen van alle mensen worden
geopenbaard.
8 Want Ik ben God, en mijn

arm is niet averkort; en Ik zal
bkrachten, ctekenen en wonde-
ren tonen aan allen die dgeloven
in mijn naam.

9 En wie het ook in mijn
naam in ageloof vragen, die
zullen bduivels cuitdrijven; zij
zullen de zieken dgenezen; zij
zullen de blinden hun gezicht
doen ontvangen en de doven
doen horen en de stommen doen
spreken en de lammen doen
wandelen.

10 En de tijd komt spoedig
dat de mensenkinderen grote
dingen zullen worden getoond;

11 maar azonder geloof zal er
niets worden getoond behalve
bverwoestingen over cBabylon,
zij die alle natiën heeft doen
drinken van de wijn van de
drift van haar dhoererij.
12 En er is aniemand die goed

doet, behalve zij die bereid zijn
de volheid aan te nemen van
mijn evangelie, dat Ik tot dit
geslacht heb uitgezonden.

13 Welnu, Ik roep de azwakke

dingen der wereld op, zij die
bongeleerd zijn en veracht wor-
den, om de natiën te dorsen
door de macht van mijn Geest;

14 en hun arm zal mijn arm
zijn, en Ik zal hun aschild en
hun pantser zijn; en Ik zal hun
lendenen omgorden, en zij zul-
len manhaftig voor Mij strijden;
en hun bvijanden zullen onder
hun voeten zijn; en Ik zal het
zwaard ten behoeve van hen
laten cneerkomen, en door het
dvuur van mijn gramschap zal
Ik hen bewaren.

15 En de aarmen en de bzacht-
moedigen zullen het evangelie
gepredikt krijgen, en zij zullen
cuitzien naar het tijdstip van
mijn komst, want die is dnabij—
16 en zij zullen de gelijkenis

van de avijgenboom leren, want
nu reeds is de zomer nabij.

17 En Ik heb de a volheid
van mijn evangelie uitgezonden
door de hand van mijn dienst-
knecht bJoseph; en in zwakte
heb Ik hem gezegend;

18 en Ik heb hem de asleutels
gegeven van de verborgenheid
van die dingen die bverzegeld
zi jn , j a , d ingen die vanaf
de cgrondlegging der wereld

8a Jes. 50:2; 59:1.
b gs Wonder.
c gs Teken.
d gs Geloof, geloven.

9a gs Geloof, geloven.
b Marc. 16:17.
c Marc. 1:21–45.
d gs Genezen,

genezingen.
11a LV 63:11–12.

b LV 5:19–20.
c gs Babel, Babylon.
d Op. 18:2–4.

12a Rom. 3:10–12;

LV 33:4; 38:10–11;
84:49.

13a 1 Kor. 1:27;
LV 1:19–23; 124:1.

b Hand. 4:13.
14a 2 Sam. 22:2–3.

b LV 98:34–38.
c LV 1:13–14.
d LV 128:24.

15a Matt. 11:5.
b gs Zachtmoedig,

zachtmoedigheid.
c 2 Pet. 3:10–13;

LV 39:23; 45:39;

Moz. 7:62.
d LV 63:53.

16a Matt. 24:32;
LV 45:36–38;
MJS 1:38.
gs Tekenen der tijden.

17a LV 42:12.
b LV 135:3.

18a LV 84:19.
b Dan. 12:9;

Matt. 13:35;
2 Ne. 27:10–11;
Ether 4:4–7; GJS 1:65.

c LV 128:18.
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hebben bestaan en de dingen
die vanaf deze tijd tot de tijd
van mijn komst zullen komen,
indien hij in Mij blijft, en zo
niet, dan zal Ik een ander in
zijn plaats planten.
19 Welnu, waak over hem,

opdat zijn geloof niet bezwijkt,
en het zal door de aTrooster, de
bHeilige Geest, die alle dingen
weet, worden gegeven.
20 En een gebod geef Ik u: dat

gij zult aschrijven voor hem;
en de Schriften zullen worden
gegeven, ja, zoals zij in mijn
eigen boezem bestaan, tot heil
van mijn eigen buitverkorenen;

21 want zij zullen naar mijn
astem horen en Mij zien en niet
slapen, en zullen de dag van
mijn bkomst cverdragen; want
zij zullen gereinigd zijn, gelijk
Ik drein ben.
22 En nu zeg Ik au: Blijf bij

hem, en hij zal met u reizen;
verlaat hem niet, en deze din-
gen zullen voorzeker worden
vervuld.

23 En avoor zoverre gij niet
schrijft, zie, zal het hem worden
gegeven om te profeteren; en gij
zult mijn evangelie prediken
en u beroepen op bde heilige
profeten om zijn woorden te
bewijzen, naargelang ze hem
worden gegeven.

24 aOnderhoudt alle geboden
en verbonden waardoor gij
gebonden zijt; en Ik zal de
hemelen doen bschudden voor
uw welzijn, en cSatan zal sidde-
ren en Zion zal zich op de
heuvels dverblijden en gedijen;

25 en aIsraël zal in de door Mij
bestemde tijd worden bverlost;
en zij zullen worden geleid door
de csleutels die Ik heb gegeven,
en nooit meer op enigerlei wijze
worden vermengd.

26 Heft uw hart op en weest
verblijd, uw averlossing nadert.

27 Vreest niet, kleine kudde,
het akoninkrijk is van u totdat
Ik kom. Zie, Ik bkom spoedig.
Ja, amen.

AFDELING 36

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Edward
Partridge in december 1830 bij Fayette (New York). (History of the
Church, 1:131.) (Zie de inleiding van afdeling 35.) De profeet zei dat

19a Joh. 14:16, 26; 15:26.
gs Trooster.

b gs Heilige Geest.
20a De profeet was op

dat moment bezig de
Bijbel te vertalen
uitgaande van
openbaring; Sidney
Rigdon werd als zijn
schrijver geroepen.

b gs Uitverkoren.
21a Joël 2:11;

LV 43:17–25; 88:90;

133:50–51.
b Mal. 3:2–3.
c gs Wederkomst van

Jezus Christus.
d gs Zuiver,

zuiverheid.
22a LV 100:9–11.
23a i.e. wanneer Sidney

Rigdon niet hoefde
te schrijven.

b i.e. de Schriften.
24a LV 103:7.

b LV 21:6.

c 1 Ne. 22:26.
d gs Vreugde.

25a gs Israël.
b Jes. 45:17;

1 Ne. 19:15–16; 22:12.
c gs Sleutels van het

priesterschap.
26a Luc. 21:28.
27a gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

b Op. 22:20.
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Edward Partridge ‘een toonbeeld van godsvrucht was en één van de
grote mannen van de Heer’. (History of the Church, 1:128.)

1–3: de Heer legt zijn hand op
Edward Partridge door de hand
van Sidney Rigdon; 4–8: iedere
man die het evangelie en het pries-
terschap ontvangt moet worden
geroepen om uit te gaan en te
prediken.

ALDUS zegt de Here God,
de aMachtige Israëls: Zie,

Ik zeg u, mijn dienstknecht
bEdward, dat u gezegend bent,
en uw zonden u vergeven zijn,
en u bent geroepen om mijn
evangelie te prediken als het
ware met de stem van een
bazuin;
2 en Ik zal mijn ahand op u

leggen door de hand van mijn
dienstknecht Sidney Rigdon, en
u zult mijn Geest ontvangen, de
Heilige Geest, ja, de bTrooster,
die u de cvredige dingen van
het koninkrijk zal leren;

3 en u zul t ze met luide
stem verkondigen, zeggende:
Hosanna, gezegend de naam
van de allerhoogste God.
4 En nu, deze roeping en dit

gebod geef Ik u aangaande alle
mensen —

5 dat zovelen als er bij mijn
dienstknechten Sidney Rigdon
en Joseph Smith jr. komen en
deze roeping en dit gebod
omhelzen, zullen worden age-
ordend en uitgezonden om het
eeuwigdurend evangelie onder
de natiën te bprediken —

6 oproepende tot bekering,
zeggende: aRedt u uit dit weer-
spannige geslacht en komt
voort uit het vuur, afkerig zelfs
van de bklederen die door het
vlees zijn bevlekt.

7 En dit gebod zal aan de
ouderlingen van mijn kerk wor-
den gegeven, opdat eenieder
die het met eenvoud des harten
omhelst, zal worden geordend
en uitgezonden, zoals Ik heb
gesproken.

8 Ik ben Jezus Christus, de
Zoon van God; welnu, omgord
uw lendenen en Ik zal plotseling
tot mijn atempel komen. Ja,
amen.

AFDELING 37

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon in
december 1830 bij Fayette (New York). (History of the Church,
1:139.) Hierin wordt het eerste gebod gegeven met betrekking tot een
vergadering in deze bedeling.

36 1a gs Jehova; Jezus
Christus.

b LV 41:9–11.
2a gs Handoplegging.

b gs Heilige Geest;

Trooster.
c LV 42:61.

5a LV 63:57.
gs Ordenen,
ordening.

b gs Prediken.
6a Hand. 2:40.

b Judas 1:23.
8a Mal. 3:1.
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1–4: de heiligen opgeroepen om
zich te vergaderen in Ohio.

ZIE, Ik zeg u dat Ik het niet
raadzaam acht dat gij nog

meer avertaalt totdat gij naar
Ohio gaat, en wel wegens de
vijand en voor uw welzijn.

2 En voorts, Ik zeg u dat gij
niet zult gaan totdat gij mijn
evangelie in die streken hebt
gepredikt, en de kerk terdege
hebt versterkt, waar die zich ook

bevindt, en in het bijzonder in
aColesville; want zie, zij bidden
tot Mij met groot geloof.

3 E n v o o r t s , I k g e e f d e
kerk een gebod, dat Ik het
raadzaam acht dat zij zich in
aOhio vergaderen, in afwach-
ting van het tijdstip dat mijn
dienstknecht Oliver Cowdery
bij hen terugkeert.

4 Zie, hier is wijsheid, en laat
ieder mens voor zichzelf akiezen
totdat Ik kom. Ja, amen.

AFDELING 38

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 2 januari
1831 te Fayette (New York). (History of the Church, 1:140–143.) Dit
vond plaats ten tijde van een conferentie van de kerk.

1–6: Christus heeft alle dingen
geschapen; 7–8: Hij is te midden
van zijn heiligen, die Hem spoedig
zullen zien; 9–12: alle vlees is
verdorven voor zijn aangezicht;
13–22: Hij heeft in tijd en in eeu-
wigheid een land van belofte voor
zijn heiligen bewaard; 23–27: de
heiligen geboden één te zijn en
elkaar als broeders te achten; 28–
29: oorlogen voorspeld; 30–33: de
heiligen zullen macht uit den hoge
ontvangen en uitgaan onder alle
volken; 34–42: de kerk wordt
geboden voor de armen en behoef-
tigen te zorgen en te zoeken naar
de rijkdommen van de eeuwigheid.

ALDUS zegt de Heer, uw
God, ja, Jezus Christus, de

Grote a Ik Ben , de Alfa en
de Omega, het bbegin en het
einde, Hij die uitzag op de
weidse uitgestrektheid van de
eeuwigheid en alle serafijnse
cheerscharen des hemels, deer
de wereld was egemaakt;

2 Hij die alle dingen aweet,
want balle dingen zijn aanwezig
voor mijn ogen;

3 Ik ben het die gesproken
heeft, en de wereld is agemaakt,
en alle dingen zijn door Mij
gekomen.

4 Ik ben het die het aZion van

37 1a i.e. de vertaling
van de Bijbel die
reeds voortgang
vond.

2a LV 24:3; 26:1.
3a i.e. de staat Ohio.

LV 38:31–32.
4a gs Keuzevrijheid.

38 1a gs Ik ben.

b Op. 1:8.
c LV 45:1.
d gs Voorsterfelijk

leven.
e Ps. 90:2.

2a LV 88:41;
Moz. 1:35.
gs Alwetend.

b Spr. 5:21;

2 Ne. 9:20.
3a Ps. 33:6–9.

gs Scheppen,
schepping.

4a LV 45:11–14;
76:66–67; 84:99–100;
Moz. 7:18–21.
bjs, Gen. 14:25–40.
gs Zion.
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Henoch aan mijn eigen boezem
heeft genomen; en voorwaar,
Ik zeg, ja, zovelen als er hebben
bgeloofd in mijn naam, want Ik
ben Christus, en in mijn eigen
naam heb Ik, krachtens het
cbloed dat Ik vergoten heb, bij
de Vader voor hen gepleit.
5 Maar zie, het overblijfsel

van de agoddelozen heb Ik in
bketenen van duisternis vastge-
houden tot het coordeel van de
grote dag, dat aan het einde der
aarde zal komen;

6 en evenzo zal Ik de goddelo-
zen laten vasthouden, die mijn
stem niet willen horen, maar
hun hart verstokken, en wee,
wee, wee is hun doem.

7 Maar zie, voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u dat mijn aogen op
u rusten. Ik ben in uw bmidden,
en gij kunt Mij niet zien;
8 maar de dag komt spoedig

dat gij Mij wél zult azien en
weten dat Ik ben; want de slui-
er van duisternis zal spoedig
worden vaneengescheurd, en
hij die niet bgereinigd is, zal de
dag niet cverdragen.
9 Daarom, omgordt uw len-

denen en weest voorbereid.
Zie, het akoninkrijk is van u, en
de vijand zal niet overwinnen.

10 Voorwaar, Ik zeg u: Gij zijt

arein, doch niet allen; en er
zijn geen anderen in wie Ik
bwelbehagen heb;

11 want alle avlees is verdor-
ven voor mijn aangezicht; en
de machten van bduisternis
heersen op aarde onder de men-
senkinderen, in de tegenwoor-
digheid van alle heerscharen
des hemels —

12 hetgeen stilte doet heersen,
en de gehele eeuwigheid is
a gepijnigd, en de b engelen
wachten op het grote bevel om
de aarde af te cmaaien, om
het donkruid te verzamelen om
het te everbranden; en zie, de
vijand is aaneengesloten.

13 En nu toon Ik u een verbor-
genheid, iets wat binnenska-
mers plaatsvindt, ja, om na
verloop van tijd uw aondergang
teweeg te brengen, en gij wist
het niet;

14 maar nu vertel Ik het u, en
gij zijt gezegend, niet wegens
uw ongerechtigheid, noch we-
gens uw ongelovige hart; want
voorwaar, sommigen van u zijn
schuldig voor mijn aangezicht,
maar Ik zal barmhartig zijn ten
aanzien van uw zwakheid.

15 Daarom, weest voortaan
asterk; bvreest niet, want het
koninkrijk is van u.

4b LV 20:25; 35:2; 45:3–5.
c gs Verzoenen,

verzoening.
5a gs Onrechtvaardig,

onrechtvaardigen,
onrechtvaardigheid.

b 2 Pet. 2:4; Judas 1:6.
gs Hel.

c gs Oordeel, laatste.
7a LV 1:1.

b LV 6:32; 29:5.
8a Op. 22:4–5.

gs Wederkomst van
Jezus Christus.

b gs Zuiver,
zuiverheid.

c Mal. 3:2.
9a Luc. 6:20.

gs Koninkrijk van
God of Koninkrijk
van de hemel.

10a gs Rein en onrein.
b LV 1:30.

11a Jes. 1:3–4; LV 33:4.

b Micha 3:6;
LV 112:23;
Moz. 7:61–62.

12a Moz. 7:41.
b LV 86:3–7.
c gs Oogst.
d LV 88:94; 101:65–66.
e Matt. 13:30.

13a LV 5:32–33.
15a gs Moed, moedig.

b gs Vrees—Vrees
voor de mens.
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16 En voor uw heil geef Ik u
een gebod, want Ik heb uw
gebeden gehoord en de aarmen
hebben voor mijn aangezicht
geklaagd en de brijken heb Ik
gemaakt en alle vlees is het
Mijne en Ik ben geen caannemer
des persoons.

17 En Ik heb de aarde rijk
gemaakt, en zie, zij is mijn
avoetbank, daarom zal Ik er
wederom op staan.
18 En Ik bied u grotere rijk-

dommen en acht het juist u die
te geven, namelijk een land van
belofte, een land vloeiende van
melk en honing, waarop geen
vervloeking zal rusten wanneer
de Heer komt;

19 en Ik zal het u geven als uw
erfland, indien u ernaar streeft
met uw gehele hart.

20 En dit zal mijn verbond
met u zijn: Gij zult het als uw
erfland hebben, en als aerfgoed
van uw kinderen voor eeuwig,
zolang de aarde bestaat, en gij
zult het wederom bezitten in
eeuwigheid, en zij zal nooit
meer voorbijgaan.
21 Maar, voorwaar, Ik zeg u

dat gij mettertijd geen koning
of heerser zult hebben, want Ik
zal uw aKoning zijn en over u
waken.

22 Daarom, hoort naar mijn
stem en avolgt Mij, en u zult een
bvrij volk zijn, en gij zult geen
wetten hebben buiten mijn
wetten wanneer Ik kom, want
Ik ben uw cWetgever, en wat
kan mijn hand weerhouden?

23 Maar, voorwaar, Ik zeg u:
aLeert elkaar overeenkomstig
het ambt waartoe Ik u heb
aangewezen;

24 en laat ieder mens zijn
broeder aachten als zichzelf, en
bdeugd en cheiligheid voor mijn
aangezicht betrachten.

25 En wederom zeg Ik u: Laat
ieder mens zijn broeder achten
als zichzelf.

26 Want welk mens onder u
die twaalf zonen heeft en die
geen aannemer des persoons is
jegens hen, en zij dienen hem
gehoorzaam, zegt tot de een:
Wees gij gekleed in feestkledij
en neem hier plaats; en tot
de ander: Wees gij gekleed in
lompen en neem daar plaats —
en aanschouwt zijn zonen en
zegt: Ik ben rechtvaardig?

27 Zie, dit heb Ik u gegeven
als een gelijkenis, en het is
zoals Ik ben. Ik zeg u: Zijt aéén;
en indien gij niet één zijt, zijt gij
de mijnen niet.

28 En voorts, Ik zeg u dat de

16a Mos. 4:16–18.
b 1 Sam. 2:7.
c Hand. 10:34;

Mro. 8:11–12;
LV 1:34–35.

17a 1 Ne. 17:39;
Abr. 2:7.

20a LV 45:58.
21a Zach. 14:9;

2 Ne. 10:14;
Alma 5:50.

22a Joh. 10:27.
b gs Jezus Christus—

Christus’
heerschappij in het
millennium.

c Jes. 33:22; Micha 4:2;
LV 45:59.

23a LV 88:77–79, 118, 122.
gs Leraar, leren.

24a Deut. 17:20;
1 Kor. 4:6.

b LV 46:33.
gs Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.

c gs Heiligheid.
27a Joh. 17:21–23;

1 Kor. 1:10;
Ef. 4:11–14;
3 Ne. 11:28–30;
Moz. 7:18.
gs Een, eenheid.
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vijand in de binnenkamers u
naar het aleven staat.
29 Gij hoort van aoorlogen in

verre landen, en u zegt dat er
spoedig grote oorlogen in verre
landen zullen zijn, maar gij
kent het hart van de mensen in
uw eigen land niet.
30 Ik vertel u deze dingen

wegens uw gebeden; welnu,
avergaart bwijsheid in uw boe-
zem als een schat, opdat de
goddeloosheid van de mensen
u die dingen niet door hun
goddeloosheid openbaart, op
een wijze die met een luidere
stem in uw oren zal klinken dan
die welke de aarde zal doen
schudden; maar indien gij voor-
bereid zijt, zult gij niet vrezen.

31 En opdat gij zult ontsnap-
pen aan de macht van de vijand,
en tot mij zult worden verga-
derd als rechtvaardig volk,
zonder asmet en schuldeloos —

32 welnu, om die reden heb Ik
u het gebod gegeven dat gij
naar aOhio moet gaan; en daar
zal Ik u mijn bwet geven; en
daar zult u worden cbegiftigd
met macht uit den hoge;

33 en daarvandaan zullen de-
genen die Ik wil, uitgaan onder
aalle natiën, en het zal hun
worden gezegd wat zij moeten
doen; want Ik heb een groot
werk in gereedheid liggen, want
Israël zal worden bbehouden, en

Ik zal hen leiden waarheen Ik
ook wil, en geen enkele macht
zal mijn hand cweerhouden.

34 En nu geef Ik de kerkge-
meente in deze streken een
gebod dat bepaalde mannen
onder hen zullen worden aan-
gewezen, en zij zullen worden
aangewezen door de astem van
de kerkgemeente;

35 en zij zullen zich om de
armen en behoeftigen bekom-
meren en in hun behoeften
avoorzien, opdat zij niet zullen
lijden; en hen naar de plaats
zenden die Ik hun heb geboden;

36 en dit zal hun werk zijn, om
de zaken in verband met het
eigendom van deze kerk te
besturen.

3 7 E n l a t e n z i j d i e e e n
boerderij hebben die niet kan
worden verkocht, die achterla-
ten of verpachten, naar het hun
goeddunkt.

38 Ziet erop toe dat alle dingen
worden behouden; en wanneer
mensen worden abegiftigd met
macht uit den hoge en uitge-
zonden, zullen al die dingen
in de schoot der kerk worden
verzameld.

39 En indien gij de arijkdom-
men zoekt die de Vader u
volgens zijn wil geven wil, zult
gij de rijksten van alle mensen
zijn, want gij zult de ri jk-
dommen van de eeuwigheid

28a LV 5:33; 38:13.
29a LV 45:26, 63; 87:1–5;

130:12.
30a MJS 1:37.

b gs Wijsheid.
31a 2 Pet. 3:14.
32a LV 37:3.

b LV 42.

c Luc. 24:49;
LV 39:15; 95:8;
110:9–10.

33a gs Zendingswerk.
b Jes. 45:17;

Jer. 30:10;
LV 136:22.

c Dan. 4:35.

34a gs Algemene
instemming.

35a gs Welzijn,
welzijnszorg.

38a gs Begiftiging.
39a Jakob 2:17–19;

LV 11:7.
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bezitten; en het moet zo zijn dat
het aan Mij is de brijkdommen
der aarde te geven; maar hoedt
u voor choogmoed, opdat gij
niet wordt zoals de dNephieten
vanouds.
40 En voorts, Ik zeg u: Ik

geef u een gebod dat iedere
man, zowel ouderling, priester,
leraar, alsook lid, zich met al
zijn kracht inzet, met de arbeid

van zijn ahanden, om de dingen
die Ik heb geboden voor te
bereiden en te volbrengen.

41 En laat uw a prediking
de bwaarschuwende stem zijn,
ieder mens tot zijn naaste, in
mildheid en zachtmoedigheid.

42 En gaat weg auit het midden
der goddelozen. Redt u. Weest
rein, gij die de vaten des Heren
draagt. Ja, amen.

AFDELING 39

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan James
Covill op 5 januari 1831 te Fayette (New York). (History of the
Church, 1:143–145.) James Covill, die ongeveer 40 jaar voorganger bij
de baptisten was geweest, had een verbond met de Heer gesloten dat hij
elk gebod zou gehoorzamen dat de Heer hem bij monde van de profeet
Joseph zou geven.

1–4: de heiligen hebben de macht
om zonen van God te worden; 5–6:
het evangelie aannemen is Christus
aannemen; 7–14: James Covill
geboden zich te laten dopen en te
arbeiden in de wijngaard des
Heren; 15–21: de dienstknechten
des Heren moeten het evangelie
prediken voorafgaande aan de we-
derkomst; 22–24: zij die het evan-
gelie aannemen zullen in tijd en in
eeuwigheid worden vergaderd.

LUISTER en hoor naar de
stem van Hem die van alle

aeeuwigheid tot alle eeuwigheid
is, de grote bIk Ben, ja, Jezus
Christus —

2 het a l icht en het leven
der wereld; een licht dat in
de duisternis schijnt, en de
duisternis begrijpt het niet;

3 Hij die in het amidden des
tijds tot de mijnen is gekomen,
en de mijnen hebben Mij niet
aangenomen;

4 maar aan zovelen als Mij
hebben aangenomen, heb Ik
macht gegeven om mijn azonen
te worden; en zo zal Ik aan zo-
velen als Mij zullen aannemen,
macht geven om mijn zonen te
worden.

5 En voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Hij die mijn evangelie
aanneemt, aneemt Mij aan; en

39b Hag. 2:8.
c gs Hoogmoed.
d Mro. 8:27.

40a 1 Kor. 4:12.
41a gs Prediken.

b gs Waarschuwen,
waarschuwing.

42a Jes. 52:11.
39 1a Hebr. 13:8;

LV 20:12; 35:1; 38:1–4.
b Ex. 3:14.

gs Jehova.
2a gs Licht, licht van

Christus.

3a LV 20:26;
Moz. 6:57, 62.

4a Joh. 1:12.
gs Zonen en
dochters van God.

5a Joh. 13:20.
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hij die mijn evangelie niet
aanneemt, neemt Mij niet aan.
6 En dit is mijn aevangelie:

bekering en doop met water, en
dan komt de bdoop met vuur en
de Heilige Geest, ja, de Trooster,
die alle dingen toont en de vre-
dige dingen van het koninkrijk
cleert.
7 En nu, zie, Ik zeg u, mijn

dienstknecht aJames: Ik heb
uw werken gadegeslagen en Ik
ken u.

8 En voorwaar, Ik zeg u: Uw
hart is nu, op dit moment, recht-
vaardig voor mijn aangezicht;
en zie, Ik heb grote zegeningen
uitgestort op uw hoofd;

9 niettemin, gij hebt grote
smart ondervonden, want gij
hebt Mij vele malen verworpen
wegens hoogmoed en de zorgen
der awereld.

10 Maar zie, de dagen van uw
bevrijding zijn gekomen, indien
gij luistert naar mijn stem, die
tot u zegt: Sta op en laat u
adopen, en was uw zonden
af, onder aanroeping van mijn
naam, en u zult mijn Geest ont-
vangen, en een zegen zo groot
als u nog nooit hebt gekend.
11 En indien gij dat doet,

heb Ik u op een groter werk
voorbereid. Gij zult de volheid
van mijn evangelie prediken,
die Ik in deze laatste dagen heb
uitgezonden, het verbond dat

Ik heb uitgezonden om mijn
volk, dat van het huis van
Israël is, aterug te winnen.
12 En het zal geschieden dat

er macht op u zal arusten; gij
zult een groot geloof hebben,
en Ik zal bij u zijn en ga voor
uw aangezicht uit.

13 Gij zijt geroepen om in mijn
wijngaard te aarbeiden en mijn
kerk op te bouwen en Zion
btevoorschijn te brengen, opdat
het zich zal verblijden op de
heuvels en zal cgedijen.
14 Zie, voorwaar, voorwaar,

Ik zeg u: Gij zijt niet geroepen
om naar de oostelijke streken te
gaan, maar gij zijt geroepen om
naar Ohio te gaan.

15 En voor zoverre mijn volk
zich in Ohio verzamelt, heb
Ik een a zegen bewaard zo
groot als er geen gekend is
onder de mensenkinderen, en
die zal op hun hoofd worden
uitgestort. En daarvandaan
zul len er mannen uitgaan
onder balle cnatiën.

16 Zie, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u dat het volk in Ohio
Mij aanroept met groot geloof,
denkende dat Ik mijn hand
in oordeel over de natiën zal
weerhouden, maar Ik kan mijn
woord niet verloochenen.

17 Daarom, vang aan uit alle
macht en roep trouwe arbeiders
voor mijn wijngaard, opdat

6a gs Bekeren (zich),
bekering; Doop,
dopen; Evangelie.

b gs Heilige Geest;
Wedergeboren, uit
God geboren.

c LV 42:61.
7a LV 40:1.

9a Matt. 13:22.
10a LV 40:1–3.

gs Doop, dopen.
11a gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

12a 2 Kor. 12:9.
13a Matt. 20:1–16.

b Jes. 52:8.
c LV 117:7.

15a LV 38:32; 95:8;
110:8–10.

b LV 1:2.
c gs Zendingswerk.
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die voor de laatste maal zal
worden agesnoeid.
18 En voor zoverre zij zich

wél bekeren en de volheid van
mijn evangelie aannemen en
geheiligd worden, zal Ik mijn
hand in aoordeel weerhouden.
19 Daarom, ga uit en roep

met luide stem, zeggende:
Het koninkrijk van de hemel
is nabij; roepende: Hosanna!
Gezegend de naam van de
allerhoogste God.

20 Ga uit, dopende met water,
en bereid de weg voor mijn
aangezicht voor het tijdstip
van mijn akomst;

21 want de tijd is nabij; de
adag of het uur bweet niemand;
maar komen zal hij gewis.

22 En hij die deze dingen
aanneemt, neemt Mij aan; en
zij zullen tot Mij worden verga-
derd in tijd en in eeuwigheid.

23 En voorts zal het geschieden
dat gij op zovelen als gij met
water doopt uw ahanden zult
leggen, en zij zullen de bgave
van de Heilige Geest ontvangen
en cuitzien naar de tekenen van
mijn dkomst, en zij zullen Mij
kennen.

24 Zie, Ik kom spoedig. Ja,
amen.

AFDELING 40

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon in
januari 1831 te Fayette (New York). (History of the Church, 1:145.)
Voorafgaande aan het verslag van deze openbaring schreef de profeet:
‘Omdat James Covill het woord van de Heer verwierp en tot zijn vroegere
beginselen en volk terugkeerde, gaf de Heer mij en Sidney Rigdon de
volgende openbaring.’ (History of the Church, 1:145.)

1–3: vrees voor vervolging en de
zorgen van de wereld leiden tot
verwerping van het evangelie.

ZIE, voorwaar, Ik zeg u dat
het hart van mijn dienst-

knecht aJames Covill rechtvaar-
dig was voor mijn aangezicht,
want hij had een verbond met
Mij gesloten dat hij gehoor-
zaam zou zijn aan mijn woord.

2 En hij aontving het woord
met blijdschap, maar terstond
verzocht Satan hem; en de
vrees voor bvervolging en de
zorgen der wereld deden hem
het woord cverwerpen.

3 D a a r o m h e e f t h i j m i j n
verbond verbroken, en het
blijft aan Mij met hem te han-
delen naar het Mij goeddunkt.
Amen.

17a Jakob 5:61–75;
LV 24:19.

18a gs Jezus Christus—
Rechter.

20a gs Wederkomst van
Jezus Christus.

21a Matt. 24:36.

b MJS 1:40.
23a gs Handoplegging.

b gs Gave van de
Heilige Geest.

c Op. 3:3;
LV 35:15; 45:39–44.

d 2 Pet. 3:10–14.

40 1a LV 39:7–11.
2a Marc. 4:16–19.

b Matt. 13:20–22.
gs Vervolgen,
vervolging.

c gs Afval.
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AFDELING 41

Openbaring gegeven aan de kerk bij monde van de profeet Joseph Smith
op 4 februari 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church 1:146–
147.) Het ledental van de kerkgemeente in Kirtland nam in deze periode
snel toe. Ter inleiding op deze openbaring schreef de profeet: ‘[De] leden
(...) streefden ernaar de wil van God te doen, voor zoverre zij die kenden,
alhoewel enkele vreemde denkbeelden en valse geesten onder hen waren
binnengeslopen (...) [en] de Heer gaf de kerk het volgende.’ (History of
the Church, 1:146–147.)

1–3: de ouderlingen zullen de kerk
besturen met de geest van openba-
ring; 4–6: ware discipelen zullen
de wet des Heren aanvaarden en
nakomen; 7–12: Edward Partridge
aangewezen als bisschop voor de
kerk.

LUISTER en hoor, o gij mijn
volk, zegt de Heer en uw

God, gij die Ik met welbehagen
azegen met de grootste aller
zegeningen, gij die naar Mij
luistert; en gij die niet naar Mij
luistert, die mijn naam hebt
bbeleden, zal Ik cvervloeken met
de zwaarste aller vervloekingen.
2 Luistert, o gij ouderlingen

van mijn kerk die Ik geroepen
heb, zie, Ik geef u een gebod
dat gij bijeen moet komen om
het aeens te worden over mijn
woord,

3 En door uw gelovig gebed
zult gij mijn awet ontvangen,
opdat gij zult weten hoe mijn

kerk te besturen en alle dingen
in orde te hebben voor mijn
aangezicht.

4 En Ik zal uw aheerser zijn
wanneer Ik bkom; en zie, Ik
kom spoedig, en gij moet erop
toezien dat mijn wet nageko-
men wordt.

5 Hij die mijn wet aaanneemt
en haar bnakomt, die is mijn
discipel; en hij die zegt dat hij
haar aanneemt maar haar niet
nakomt, die is niet mijn discipel
en zal uit uw midden worden
cuitgeworpen;
6 want het is niet goed dat de

dingen die de kinderen van het
koninkrijk toebehoren, aan hen
gegeven worden die ze niet
waardig zijn, of aan de ahonden,
of dat de bpaarlen voor de
zwijnen geworpen worden.

7 En voorts, het is passend dat
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. een ahuis laat bouwen om in
te wonen en te bvertalen.

41 1a gs Zegen, zegenen,
zegening.

b Deut. 11:26–28;
1 Ne. 2:23.

c LV 56:1–4; 112:24–26.
2a gs Een, eenheid.
3a LV 42.
4a Zach. 14:9;

LV 45:59.

gs Jezus Christus—
Christus’
heerschappij in het
millennium.

b gs Wederkomst van
Jezus Christus.

5a Matt. 7:24.
b Jak. 1:22–25;

LV 42:60.

c LV 50:8–9.
gs Excommunicatie.

6a Matt. 15:26.
b Matt. 7:6.

7a LV 42:71.
b i.e. de Bijbel

vertalen.
LV 45:60–61.
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8 En voorts, het is passend
dat mijn dienstknecht Sidney
Rigdon zijn leven leidt zoals
het hem goeddunkt, voor zover-
re hij mijn geboden onderhoudt.

9 En voorts , Ik heb mi jn
dienstknecht aEdward Partridge
geroepen; en Ik geef een gebod
dat hij door de stem der kerk
zal worden aangewezen, en
geordend als bbisschop voor de
kerk, zijn handel achterlaat en
al zijn tijd c besteedt aan de
arbeid in de kerk;
10 dat hij voor alle dingen

zorgt zoals hem in mijn wetten
zal worden voorgeschreven ten
dage dat Ik ze geven zal.

11 En wel omdat zijn hart
zuiver is voor mijn aangezicht,
want hij is zoals aNatanaël
vanouds, in wie geen bbedrog is.
1 2 D e z e w o o r d e n z i j n u

gegeven, en ze zijn zuiver voor
mijn aangezicht; pas daarom
op hoe u ze beschouwt, want
op de dag des oordeels zal uw
ziel er rekenschap van moeten
geven. Ja, amen.

AFDELING 42

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 9 februari
1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:148–154.) Deze werd
ontvangen in de aanwezigheid van twaalf ouderlingen en ter vervulling
van de eerder gedane belofte van de Heer dat de ‘wet’ zou worden gegeven
in Ohio. (Zie afdeling 38:32.) De profeet specificeert deze openbaring als
‘behelzende de wet van de kerk’. (History of the Church, 1:148.)

1–10: de ouderlingen geroepen om
het evangelie te prediken, bekeer-
lingen te dopen en de kerk op te
bouwen; 11–12: zij moeten geroe-
pen en geordend worden en dienen
in de beginselen van het evangelie
te onderwijzen die in de Schriften
staan; 13–17: zij moeten onder-
wijzen en profeteren door de
macht van de Geest; 18–29: de
heiligen geboden niet te doden, te
stelen, te liegen, te begeren, echt-
breuk te plegen of kwaad te spre-
ken over anderen; 30–39: wetten
aangaande de toewijding van bezit-
tingen uiteengezet; 40–42: hoog-

moed en luiheid veroordeeld; 43–
52: de zieken moeten door zalving
en door geloof worden genezen;
53–60: de kerk wordt bestuurd
volgens de Schriften; ze moeten
de wereld worden verkondigd;
61–69: de plaats van het nieuwe
Jeruzalem en de verborgenheden
van het koninkrijk zullen worden
geopenbaard; 70–73: toegewijde
bezittingen moeten worden ge-
bruikt om functionarissen van de
kerk te onderhouden; 74–93: wetten
aangaande ontucht, echtbreuk, do-
den, stelen en het belijden van
zonden uiteengezet.

9a LV 36:1.
b LV 72:9–12;

107:68–75.

gs Bisschop.
c LV 51.

11a Joh. 1:47.

b gs Bedrog.
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LUISTERT, o gij ouderlingen
van mijn kerk, die zich hebt

bijeenverzameld in mijn naam,
ja, Jezus Christus, de Zoon van
de levende God, de Heiland
van de wereld; omdat gij in mijn
naam gelooft en mijn geboden
onderhoudt.
2 Wederom zeg Ik u: Luistert

en hoort en gehoorzaamt de
awet die Ik u geven zal.
3 Want voorwaar, Ik zeg: Daar

gij u bijeenverzameld hebt
volgens het agebod waarmee
Ik u geboden heb, en eens-
gezind zijt baangaande deze
ene zaak, en de Vader in mijn
naam hebt gevraagd, alzo zult
gij ontvangen.
4 Zie, voorwaar, Ik zeg u:

Ik geef u dit eerste gebod, dat
gij in mijn naam zult uitgaan,
eenieder van u, behalve mijn
dienstknechten Joseph Smith
jr. en Sidney Rigdon.

5 En Ik geef hun een gebod dat
zij voor een korte tijd zullen
uitgaan, en het zal door de
macht van de aGeest worden
ingegeven wanneer zij zullen
terugkeren.

6 En gij zult uitgaan in de
macht van mijn Geest, atwee
aan twee mijn evangelie predi-
kend, in mijn naam, uw stem
verheffend als het ware met
het geluid van een bazuin,

mijn woord verkondigend gelijk
engelen van God.

7 En gij zult uitgaan, dopende
met water, zeggende: Bekeert u,
bekeert u, want het koninkrijk
van de hemel is nabij.

8 En vanaf deze plaats zult
gij uitgaan naar de streken
westwaarts; en voor zoverre gij
diegenen vindt die u willen
ontvangen, zult gij mijn kerk in
iedere streek opbouwen —

9 tot de tijd komt dat het u uit
den hoge wordt geopenbaard,
wanneer de astad bNieuw- Jeru-
zalem wordt gevestigd, opdat
gij cbijeenvergaderd kunt wor-
den, opdat gij mijn dvolk kunt
zijn, en Ik zal uw God zijn.

10 En voorts, Ik zeg u dat mijn
dienstknecht aEdward Partridge
zal staan in het ambt waartoe
Ik hem heb aangewezen. En het
zal geschieden dat indien hij
overtreedt, er een bander in zijn
plaats zal worden aangewezen.
Ja, amen.

11 Voorts zeg Ik u dat het nie-
mand zal worden gegeven uit
te gaan om mijn evangelie te
aprediken, of om mijn kerk op te
bouwen, tenzij hij is bgeordend
door iemand die het cgezag
daartoe bezit, en het de kerk
bekend is dat hij bevoegd is en
door de hoofden van de kerk
op de juiste wijze geordend is.

42 2a LV 58:23.
gs Wet.

3a LV 38:32.
b Matt. 18:19.

5a gs Heilige Geest.
6a Marc. 6:7.

gs Zendingswerk.
9a LV 57:1–2.

b Ether 13:2–11;

LV 45:66–71; 84:2–5;
Moz. 7:62;
Art. 1:10. gs
Nieuw-Jeruzalem.

c gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

d Zach. 8:8.
10a LV 41:9–11; 124:19.

b LV 64:40.
11a gs Prediken.

b gs Ordenen,
ordening; Roepen,
roeping, door God
geroepen.

c gs Gezag;
Priesterschap.
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12 En voorts, de aouderlingen,
priesters en leraren van deze
kerk zullen in de beginselen
van mijn evangelie bonderwij-
zen, die in de cBijbel staan,
en in het dBoek van Mormon,
dat de volheid van het eevange-
lie bevat.

13 En zij zullen de verbon-
den en kerkelijke voorschriften
nakomen en ze doen, en die
zullen hun leringen zijn, zoals
zij door de Geest geleid zullen
worden.

14 En de Geest zal u gegeven
worden door het gelovige
agebed; en indien gij de bGeest
niet ontvangt, zult gij niet
onderwijzen.

15 En dit alles zult gij nauw-
gezet doen zoals Ik heb geboden
in verband met uw onderwijs,
totdat de volheid van mijn
aSchriften gegeven is.
16 En wanneer gij uw stem

door de aTrooster verheft, zult
gij spreken en profeteren zoals
het Mij goeddunkt;

17 want zie, de Trooster weet
alle dingen en geeft getuigenis
van de Vader en van de Zoon.

18 En nu, zie, spreek Ik tot de

kerk. Gij zult niet adoden; en
wie bdoodt zal geen vergeving
in deze wereld hebben, noch in
de toekomende wereld.

19 En wederom zeg Ik: Gij zult
niet doden; want wie doodt,
zal asterven.

20 Gij zult niet astelen; en wie
steelt en zich niet wil bekeren,
zal uitgeworpen worden.

21 Gij zult niet aliegen; wie
liegt en zich niet wil bekeren,
zal uitgeworpen worden.

22 Gij zult uw vrouw alief-
hebben met geheel uw hart, en
haar baankleven en geen ander.
23 En wie een vrouw aanziet

om haar te abegeren, zal het
geloof verloochenen en zal de
Geest niet hebben; en als hij
zich niet bekeert, zal hij uitge-
worpen worden.

24 Gij zult niet aechtbreken; en
wie echtbreuk pleegt en zich
niet bekeert, zal uitgeworpen
worden.

25 Maar hem die echtbreuk
heeft gepleegd en zich met
geheel zijn hart abekeert, en het
verzaakt, en het niet meer doet,
zult gij bvergeven;
26 maar als hij het awederom

12a gs Ouderling.
b Mos. 18:19–20;

LV 52:9, 36.
gs Leraar, leren.

c gs Bijbel.
d gs Boek van

Mormon; Schriften,
Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

e gs Evangelie.
14a LV 63:64.

gs Gebed.
b gs Heilige Geest;

Leraar, leren—
Onderwijzen met

de Geest.
15a LV 42:56–58.
16a 1 Kor. 2:10–14;

LV 68:2–4.
gs Trooster.

18a Ex. 20:13–17;
Matt. 5:21–37;
2 Ne. 9:35;
Mos. 13:21–24;
3 Ne. 12:21–37.

b gs Moord.
19a gs Doodstraf.
20a gs Stelen.
21a gs Eerlijk, eerlijkheid;

Liegen.

22a gs Huwelijk, huwen;
Liefde.

b Gen. 2:23–24;
Ef. 5:25, 28–33.

23a Matt. 5:28;
3 Ne. 12:28;
LV 63:16.
gs Wellust.

24a gs Echtbreuk.
25a gs Bekeren (zich),

bekering.
b Joh. 8:3–11.

gs Vergeven.
26a 2 Pet. 2:20–22;

LV 82:7.
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doet, zal het hem niet vergeven
worden, maar hij zal uitgewor-
pen worden.
27 Gij zult niet akwaadspreken

over uw naaste, noch hem enige
schade berokkenen.
28 Gij weet dat mijn wetten

aangaande deze dingen in mijn
Schriften gegeven zijn; wie
zondigt en zich niet bekeert,
zal auitgeworpen worden.

29 Indien gij Mij aliefhebt,
zult gij Mij bdienen en al mijn
geboden conderhouden.
30 En zie, gij zult aan de

aarmen denken, en hetgeen gij
hun te geven hebt van uw
bezittingen voor hun bonder-
houd, c toewi jden met een
verbond en een akte die niet te
verbreken zijn.

31 En voor zoverre gij van uw
bezit ageeft aan de barmen,
geeft gij het aan Mij; en het
moet worden voorgelegd aan
de cbisschop van mijn kerk en
zijn raadgevers, twee van de
ouderlingen of hogepriesters,
die hij zal aanwijzen of heeft
aangewezen en daangesteld
voor dat doel.
32 En het zal geschieden dat

wanneer het de bisschop van
mijn kerk is voorgelegd, en
nadat hij deze verklaringen
aangaande de atoewijding van

de bezittingen van mijn kerk
heeft ontvangen, zodat ze de
kerk niet ontnomen kunnen
worden, overeenkomstig mijn
geboden, dat ieder mens aan
Mij bverantwoording verschul-
digd zal zijn, als crentmeester
over zijn eigen bezit, of over
hetgeen hij door middel van
toewijding heeft ontvangen,
zoveel als voor hemzelf en zijn
gezin dtoereikend is.

33 En voorts, als er na deze
eerste toewijding meer bezit-
tingen in handen van de kerk
of van haar leden zijn dan voor
hun onderhoud nodig is, het-
geen een aoverschot is dat aan
de bisschop toegewijd moet
worden, dan moet het bewaard
worden om er van tijd tot tijd
van te geven aan hen die niet
hebben, opdat eenieder die
iets nodig heeft in ruime mate
wordt voorzien en naar zijn
behoeften ontvangt.

34 Daarom moet het overschot
in mijn voorraadhuis worden
bewaard om de armen en de
behoeftigen te helpen, zoals
door de hoge raad van de kerk
en de bisschop en zijn raad
wordt bepaald;

35 en met het doel land te
kopen voor het algemeen wel-
zijn van de kerk, en bedehuizen

27a gs Roddel.
28a gs Excommunicatie.
29a Joh. 14:15, 21.

b gs Dienstbetoon.
c gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

30a Mos. 4:16–26;
Alma 1:27.
gs Arm, armen.

b gs Toewijden, wet
van toewijding.

c gs Welzijn,
welzijnszorg.

31a Mos. 2:17.
gs Aalmoes.

b gs Arm, armen.
c gs Bisschop.
d gs Aanstellen.

32a LV 51:4.

b LV 72:3–11.
gs Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

c gs Rentmeester,
rentmeesterschap.

d LV 51:3.
33a LV 42:55; 51:13;

119:1–3.



Leer en Verbonden 42:36–48 86

te bouwen en aNieuw-Jeruzalem
op te bouwen, dat hierna zal
worden geopenbaard —

36 opdat mijn verbondsvolk
bijeenvergaderd kan worden
ten dage dat Ik tot mijn atempel
bkom. En dit doe Ik voor de
redding van mijn volk.

37 En het zal geschieden
dat wie zondigt en zich niet
bekeert, uit de kerk zal worden
a geworpen, en hetgeen hi j
btoegewijd heeft aan de armen
en behoeftigen van mijn kerk,
of met andere woorden aan
Mij, niet zal terugontvangen —
38 want voor zoverre gij het

aan de minsten van dezen
adoet, doet gij het aan Mij.
39 Want het zal geschieden

dat wat Ik bij monde van mijn
profeten gesproken heb, ver-
vuld zal worden; want Ik zal
een deel van de rijkdommen
van diegenen onder de andere
volken die mijn evangelie
omhelzen, toewijden aan de
armen van mijn volk die van
het huis van Israël zijn.

40 En voorts, gij zult niet
ahooghartig zijn; laat al uw
bkleding eenvoudig zijn, en de
schoonheid ervan de schoon-
heid van het werk van uw
eigen handen;
41 en laten alle dingen in

reinheid voor mijn aangezicht
worden gedaan.

42 Gij zult niet alui zijn; want
wie lui is, zal van de arbeider
noch het brood eten, noch de
kleding dragen.

43 En wie onder u aziek zijn
en niet het geloof hebben om
genezen te worden, maar toch
gelovig zijn, zullen met alle
tederheid verzorgd worden, met
kruiden en lichte kost, en dat
niet door de hand van een
vijand.

44 En de ouderlingen van de
kerk, twee of meer, moeten
geroepen worden, en zij zullen
voor hen bidden en hun in mijn
naam de ahanden opleggen; en
als zij sterven, bsterven zij voor
Mij, en als zij leven, leven zij
voor Mij.

45 Gij zult in a l iefde met
elkaar bleven, zodat gij zult
cwenen om het verlies van hen
die sterven, en vooral van hen
die geen dhoop hebben op een
heerlijke opstanding.

46 En het zal geschieden dat
zij die in Mij sterven, de adood
niet zullen smaken, want die
zal bzoet voor hen zijn;
4 7 e n z i j d i e n i e t i n M i j

sterven, wee hun, want hun
dood is bitter.

48 En voorts, het zal geschie-

35a gs Nieuw-Jeruzalem;
Zion.

36a LV 36:8.
b Mal. 3:1.

37a LV 41:5; 50:8–9.
gs Excommunicatie.

b gs Toewijden, wet
van toewijding.

38a Matt. 25:34–40.
gs Naastenliefde;

Welzijn,
welzijnszorg.

40a Spr. 16:5.
gs Hoogmoed.

b gs Ingetogenheid.
42a LV 68:30–32.

gs Lui, luiheid.
43a gs Ziek, ziekte.
44a gs Handoplegging;

Zalving van zieken.

b Rom. 14:8; Op. 14:13;
LV 63:49.

45a 1 Joh. 4:16, 20–21.
b gs Liefde.
c Alma 28:11–12.
d 1 Kor. 15:19–22.

gs Hoop.
46a gs Dood,

lichamelijke.
b Op. 14:13.
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den dat wie ageloof in Mij
heeft om bgenezen te worden,
en niet ten dode is cbestemd,
zal genezen.

49 Wie geloof heeft om te zien,
zal zien.

50 Wie geloof heeft om te
horen, zal horen.

51 De lamme die geloof heeft
om op te springen, zal op-
springen.

52 En wie niet het geloof heb-
ben om deze dingen te doen,
maar wél in Mij geloven, hebben
de macht om mijn azonen te
worden; en voor zoverre zij
mijn wetten niet schenden, zult
gij hun zwakheden bverdragen.

53 Gij zult standhouden op
de plaats van uw arentmeester-
schap.

54 Gij zult het kleed van uw
broeder niet wegnemen; gij zult
betalen voor hetgeen gij van
uw broeder ontvangt.

55 En indien gij meer averkrijgt
dan hetgeen voor uw onder-
houd nodig is, zult gij het naar
mijn bvoorraadhuis brengen,
opdat alle dingen gedaan zul-
len worden overeenkomstig
hetgeen Ik gezegd heb.

56 Gij zult vragen, en mijn
a Schriften zullen gegeven

worden zoals Ik beschikt heb,
en zij moeten veilig worden
bbewaard;

57 en het is raadzaam dat
gij het stilzwijgen daarover be-
waart en er niet in onderwijst
totdat gij ze volledig hebt
ontvangen.

58 En Ik geef u een gebod
dat gij dan alle mensen daarin
onderwijzen zult, want aalle
natiën, geslachten, talen en vol-
ken zullen daarin onderwezen
worden.

59 Gij zult de dingen die gij
ontvangen hebt, die u in mijn
Schriften als wet gegeven zijn,
aanvaarden als mijn wet voor
het besturen van mijn kerk;

60 en wie naar die dingen
ahandelt, zal behouden worden,
en wie er niet naar handelt, zal
bverdoemd worden als hij zo
doorgaat.

61 Indien gij vraagt, zult gij
aopenbaring op openbaring,
bkennis op kennis ontvangen,
opdat gij de cverborgenheden
en de dvredige dingen zult
kennen — datgene wat evreug-
de brengt, datgene wat het
eeuwige leven brengt.

62 Gij zult vragen, en het zal
u in de door Mij bestemde

48a LV 46:19.
gs Geloof, geloven.

b gs Genezen,
genezingen.

c Pred. 3:1–2;
Hand. 17:26;
Hebr. 9:27; LV 122:9.

52a gs Zonen en
dochters van God.

b Rom. 15:1.
gs Begeleiding.

53a gs Rentmeester,
rentmeesterschap.

55a LV 82:17–19;
119:1–3.

b LV 42:34; 51:13.
56a Een toespeling op

de vertaling van
de Bijbel.
LV 45:60–61.

b gs Schriften,
Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

58a LV 1:2.
60a LV 41:5.

gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

b Moz. 5:15.
gs Verdoemenis.

61a gs Openbaring.
b Abr. 1:2.

gs Getuigenis;
Kennis.

c LV 63:23.
gs Verborgenheden
van God.

d LV 39:6.
e gs Vreugde.
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tijd geopenbaard worden waar
aNieuw-Jeruzalem gebouwd zal
worden.
63 En zie, het zal geschieden

dat mijn dienstknechten uit-
gezonden zullen worden naar
het oosten en naar het westen,
naar het noorden en naar het
zuiden.

64 Maar laat wie nu naar het
oosten gaat, hun die bekeerd
zullen worden leren om naar
het awesten te vluchten, en wel
wegens hetgeen er op aarde gaat
komen, en wegens bgeheime
verenigingen.

65 Zie, gij zult al deze dingen
nakomen, en groot zal uw
beloning zijn; want u is het
gegeven de verborgenheden van
het koninkrijk te kennen, maar
de wereld is het niet gegeven
ze te kennen.

66 Gij zult de wetten die gij
ontvangen hebt, nakomen en
getrouw zijn.

67 En gij zult hierna kerkelijke
averbonden ontvangen, die
voldoende zullen zijn om u te
vestigen, zowel hier als in
Nieuw-Jeruzalem.

68 Welnu, laat wie in awijsheid
tekortschiet, Mij erom vragen,
en Ik zal hem mildelijk geven
en hem niet verwijten.
69 Heft uw hart op en juicht,

want het akoninkrijk, of met
andere woorden, de bsleutels

van de kerk, zijn gegeven. Ja,
amen.

70 De apriesters en bleraren
zullen hun crentmeesterschap
hebben, evenals de leden.

71 En de gezinnen van de
ouderlingen of hogepriesters
die aangewezen zijn om de
bisschop in alle dingen als
raadgever bij te staan, moeten
onderhouden worden uit het
bezit dat de bisschop atoege-
wijd is voor het welzijn van de
armen en voor andere doelein-
den, zoals eerder genoemd;

72 ofwel zij moeten een billijke
vergoeding voor al hun diensten
ontvangen, in de vorm van een
rentmeesterschap of anderszins,
zoals het de raadgevers en
bisschop goeddunkt of door
hen wordt besloten.

73 En ook de bisschop zal
zijn onderhoud of een billijke
vergoeding ontvangen voor al
zijn diensten in de kerk.

74 Zie, voorwaar, Ik zeg u
dat wie ook onder u hun hu-
welijkspartner weggezonden
hebben wegens aontucht, of
met andere woorden, als zij
in alle nederigheid van hart
tegenover u getu igen dat
zulks het geval is, dan zult
gij hen niet uit uw midden
uitwerpen;

75 Maar indien gij ontdekt dat
mensen hun huwelijkspartner

62a LV 57:1–5.
64a LV 45:64.

b gs Geheime
verenigingen.

67a LV 82:11–15.
68a Jak. 1:5.

gs Wijsheid.
69a gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

b Matt. 16:19; LV 65:2.
gs Sleutels van het
priesterschap.

70a gs Priester,
Aäronisch
priesterschap.

b gs Leraar, Aäronisch
priesterschap.

c gs Rentmeester,
rentmeesterschap.

71a gs Toewijden, wet
van toewijding.

74a gs Ontucht; Seksuele
onzedelijkheid.
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wegens aoverspel verlaten heb-
ben, en zij zelf de overtreder
zijn, en hun huwelijkspartner
in leven is, zullen zij wél uit uw
midden buitgeworpen worden.
76 En voorts, Ik zeg u dat gij

awaakzaam en voorzichtig zult
zijn, met grondige ondervra-
ging, opdat gij zulke mensen
niet onder u aanneemt indien
zij gehuwd zijn;
77 en indien zij niet gehuwd

zijn, zullen zij zich van al hun
zonden bekeren, anders zult gij
hen niet aannemen.

78 En voorts, eenieder die
tot deze kerk van Christus
behoort, zal alle geboden en
verbonden van de kerk nauw-
gezet nakomen.

79 En het zal geschieden dat
als mensen onder u adoden, zij
overgeleverd zullen worden,
en er met hen gehandeld zal
worden volgens de wetten van
het land; want bedenkt dat hij
geen vergeving heeft; en het
moet volgens de wetten van
het land bewezen worden.

80 En indien een man of
vrouw overspel pleegt, zal hij
of zij verhoord worden ten
overstaan van twee ouderlin-
gen van de kerk, of meer, en
ieder woord zal tegen hem of
haar vast komen te staan door
twee getuigen van de kerk, en
niet van de vijand; maar indien
er meer dan twee getuigen zijn,
is dat beter.

81 Maar hij of zij zal aange-

klaagd worden op de verklaring
van twee getuigen ; en de
ouderlingen zullen de zaak
voorleggen aan de kerk, en de
kerk zal de hand tegen hem of
haar opheffen, opdat er met
hen gehandeld wordt overeen-
komstig de wet van God.

82 En indien het mogelijk is, is
het nodig dat de bisschop ook
aanwezig is.

83 En zo zult gij handelen in
alle gevallen die u voorgelegd
worden.

84 En indien een man of vrouw
rooft, zal hij of zij overgeleverd
worden aan de wet van het land.

85 En indien hij of zij asteelt,
zal hij of zij overgeleverd wor-
den aan de wet van het land.

86 En indien hij of zij aliegt, zal
hij of zij overgeleverd worden
aan de wet van het land.

87 En indien hij of zij enigerlei
ongerechtigheid bedrijft, zal hij
of zij overgeleverd worden aan
de wet, ja, die van God.

88 En indien uw abroeder of
zuster u bonrecht doet, zult gij
met hem of haar onder vier
ogen spreken; en indien hij of zij
cbekent, zult gij tot verzoening
komen.

89 En indien hij of zij niet
bekent, zult gij hem of haar
overleveren aan de kerk, niet
aan de leden, maar aan de
ouderlingen. En het zal plaats-
vinden in een vergadering, en
niet ten overstaan van de
wereld.

75a gs Echtbreuk.
b gs Excommunicatie.

76a gs Waken, wachters.
79a gs Moord.

85a gs Stelen.
86a gs Eerlijk,

eerlijkheid; Liegen.
88a gs Broeder; Zuster.

b Matt. 18:15–17.
c gs Belijden,

belijdenis.
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90 En indien uw broeder of
zuster velen onrecht doet, zal
hij of zij abestraft worden ten
overstaan van velen.

91 En indien iemand openlijk
onrecht doet, zal hij of zij
openlijk berispt worden, opdat
hij of zij beschaamd zal worden.
En indien hij of zij niet bekent,
zal hi j of zi j overgeleverd
worden aan de wet van God.

9 2 I n d i e n i e m a n d i n h e t

verborgen onrecht doet, zal hij
of zij berispt worden in het
verborgen, opdat hij of zij gele-
genheid zal hebben in het
verborgen te bekennen aan hem
of haar tegen wie hij of zij
onrecht heeft gedaan, en ook
aan God, opdat de kerk niet
smadelijk over hem of haar zal
spreken.

93 En aldus zult gij in alle
dingen handelen.

AFDELING 43

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in februari
1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:154–156.) Enkele
leden van de kerk waren in die tijd verontrust wegens mensen die ten
onrechte beweerden openbaarder te zijn. De profeet deed navraag bij de
Heer en ontving deze boodschap, die was gericht aan de ouderlingen van
de kerk. Het eerste gedeelte heeft betrekking op kerkbestuur; het tweede
gedeelte bevat een waarschuwing die de ouderlingen aan de natiën der
aarde moeten geven.

1–7: openbaringen en geboden
komen alleen door degene die
aangewezen is; 8–14: de heiligen
worden geheiligd door in alle
heiligheid voor het aangezicht
des Heren te handelen; 15–22:
de ouderlingen uitgezonden om
op te roepen tot bekering en de
mensen voor te bereiden op de gro-
te dag des Heren; 23–28: de Heer
roept de mensen toe met zijn eigen
stem en door de krachten van de
natuur; 29–35: het millennium
zal komen en Satan zal gebonden
worden.

O LUISTERT, gij ouderlingen
van mijn kerk, en neigt het

oor tot de woorden die Ik tot u
spreken zal.

2 Want zie, voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u dat gij een gebod
als awet voor mijn kerk ontvan-
gen hebt, bij monde van hem
die Ik voor u aangewezen heb
om bgeboden en openbaringen
uit mijn hand te ontvangen.

3 En dit zult gij zeker weten:
dat er g een ander voor u is
aangewezen om geboden en
openbaringen te ontvangen tot-
dat hij wordt weggenomen, mits
hij in Mij ablijft.

4 Maar voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u dat er ageen ander voor
deze gave zal worden aange-

90a gs Kastijden,
kastijding.

43 2a LV 42.

b gs Geboden van
God; Openbaring.

3a Joh. 15:4.

4a LV 28:2–3.
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wezen behalve door hem; want
als ze hem ontnomen wordt,
zal hij geen macht hebben,
behalve om een ander in zijn
plaats aan te wijzen.
5 En dit zal een wet voor u

zijn, zodat gij niet de leringen
van iedereen die tot u komt als
openbaring of gebod aanneemt;

6 en dit geef Ik u, opdat u niet
amisleid zult worden, opdat u
zult weten dat ze niet van Mij
zijn.
7 Want voorwaar, Ik zeg u dat

wie door Mij ageordend is, zal
binnenkomen door de bpoort
en geordend worden, zoals Ik u
eerder gezegd heb, om in die
openbaringen te onderwijzen
die u ontvangen hebt en ont-
vangen zult bij monde van hem
die Ik heb aangewezen.
8 En nu, zie, Ik geef u een

gebod dat wanneer gij bijeen-
vergaderd zijt, gij elkaar zult
aonderrichten en opbouwen,
opdat gij zult weten hoe te han-
delen en mijn kerk te besturen,
hoe te handelen ten aanzien van
de onderdelen van mijn wet en
de geboden die Ik gegeven heb.
9 En zo zult gij onderricht

worden in de wet van mijn
kerk en ageheiligd worden door
hetgeen gij ontvangen hebt, en
gij zult u ertoe verbinden om
in alle heiligheid voor mijn
aangezicht te handelen —

10 opdat er, voor zoverre
gij dat doet, heerlijkheid atoe-
gevoegd zal worden aan het
koninkrijk dat gij ontvangen
hebt. Voor zoverre gij het niet
doet, zal het bweggenomen
worden, ja, datgene wat gij
ontvangen hebt.

11 Delgt uit de aongerechtig-
heid die onder u is; heiligt u
voor mijn aangezicht;

12 en indien gij de heerlijkhe-
den van het koninkrijk verlangt,
wijst dan mijn dienstknecht
Joseph Smith jr. aan en aonder-
steunt hem voor mijn aange-
zicht door gelovig gebed.

13 En voorts, Ik zeg u, indien
gij de averborgenheden van het
koninkrijk verlangt, voorziet
h e m d a n v a n v o e d s e l e n
kleding, en alles wat hij nodig
heeft om het werk te volbren-
gen dat Ik hem geboden heb;

14 en indien gij dat niet doet,
zal hij met hen verblijven die
hem aanvaard hebben, opdat
Ik Mij een arein volk voor mijn
aangezicht zal bewaren.

15 Voorts zeg Ik: Luistert, gij
ouderlingen van mijn kerk, die
Ik aangewezen heb: Gij wordt
niet uitgezonden om onderwe-
zen te worden, maar om de
mensenkinderen de dingen te
aleren die Ik in uw handen
gelegd heb door de macht van
mijn bGeest;

6a LV 46:7.
gs Misleiden,
misleiding.

7a gs Ordenen,
ordening.

b Matt. 7:13–14;
2 Ne. 9:41; 31:9, 17–18;
3 Ne. 14:13–14;

LV 22:1–4.
8a LV 88:77.
9a gs Heiliging.

10a Alma 12:10.
b Marc. 4:25.

11a gs Zonde.
12a gs Steunen van

kerkleiders.

13a gs Verborgenheden
van God.

14a gs Zuiver,
zuiverheid.

15a gs Zendingswerk.
b gs Leraar, leren—

Onderwijzen met de
Geest.
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16 en gij zult aonderwezen
worden uit den hoge. bHeiligt u
en gij zult met macht cbegiftigd
worden, opdat gij zult geven
zoals Ik gesproken heb.

17 Luistert, want zie, de agrote
bdag des Heren is nabij.

18 Want de dag komt dat
de Heer zijn astem verheft
vanuit de hemel; de hemelen
zullen bschudden en de aarde
zal cbeven, en de dbazuin van
God zal schallen zowel lang
als luid, en tot de slapende
natiën roepen: Gij heiligen,
estaat op en leeft; gij zondaars,
f blijft en gslaapt totdat Ik we-
derom roep.

19 Daarom, omgordt uw len-
denen, opdat gij niet onder
de goddelozen aangetroffen
zult worden.

20 Verheft uw stem en spaart
uzelf niet. Roept de natiën op
tot bekering, zowel jong als
oud, zowel dienstknecht als
vrije, zeggende: Bereidt u voor
op de grote dag des Heren;

21 want als ik, die een mens
ben, mijn stem verhef en u
oproep tot bekering, en gij haat
mij, wat zult gij dan zeggen
wanneer de dag komt dat de
adonderslagen hun stem ver-
hef fen van de einden der
aarde, en allen die leven in

de oren roepen: Bekeert u, en
bereidt u voor op de grote dag
des Heren?

22 Ja, en voorts, wanneer
de bliksemschichten van het
oosten naar het westen flitsen
en hun stem verheffen tot allen
die leven en de oren van allen
die horen doen tuiten, met
deze woorden: Bekeert u, want
de grote dag des Heren is
gekomen?

23 En voorts, de Heer zal zijn
stem vanuit de hemel verheffen,
zeggende: Luistert, o gij natiën
der aarde en hoort de woorden
van die God die u gemaakt heeft.

24 O gij natiën der aarde,
hoe dikwijls heb Ik u willen
vergaderen, gelijk een ahen haar
kuikens onder haar vleugels
vergadert, maar gij hebt niet
bgewild!

25 Hoe dikwijls heb Ik u bij
monde van mijn adienstknech-
ten btoegeroepen, en door de
c bediening van engelen en
met mijn eigen stem, en met
de stem van donderslagen en
met de stem van bliksem-
schichten en met de stem van
orkanen en met de stem van
aardbevingen en zware hagel-
stormen, en met de stem van
dhongersnoden en pestilentiën
van iedere soort, en met het

16a gs Inspiratie,
inspireren.

b gs Heiliging.
c Luc. 24:49;

LV 38:32; 95:8–9;
110:8–10.

17a Mal. 4:5;
LV 2:1; 34:6–9.

b LV 29:8.
gs Wederkomst van

Jezus Christus.
18a Joël 2:11; LV 133:50.

b Joël 2:10; 3:16;
LV 45:48.

c LV 88:87.
d LV 29:13; 45:45.
e gs Opstanding.
f LV 76:85; 88:100–101.
g Mrm. 9:13–14.

21a 2 Ne. 27:2; LV 88:90.

24a Matt. 23:37;
3 Ne. 10:4–6.

b gs Opstand.
25a Hel. 12:2–4.

b Matt. 23:34.
gs Profeet.

c LV 7:6; 130:4–5.
d Jer. 24:10;

Amos 4:6;
LV 87:6; MJS 1:29.
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machtige geluid van een bazuin
en met de stem van het oordeel
en met de stem van ebarmhar-
tigheid de gehele dag door, en
met de stem van heerlijkheid
en eer en de rijkdommen van
het eeuwige leven, en heb u
willen redden met een feeuwig-
durende redding, maar gij hebt
niet gewild!
26 Zie, de dag is gekomen dat

de beker van de verbolgenheid
van mijn gramschap vol is.

27 Zie, voorwaar, Ik zeg u dat
dit de woorden zijn van de
Heer, uw God.

28 Daarom, arbeidt, aarbeidt
in mijn wijngaard voor de laat-
ste maal — roept de bewoners
van de aarde voor de laatste
maal toe.

29 Want Ik zal in de door Mij
bestemde tijd op aarde akomen
om te oordelen, en mijn volk
zal verlost worden en zal met
Mij op aarde regeren.
30 Want het grote amillennium,

waarover Ik gesproken heb bij

monde van mijn dienstknech-
ten, zal komen.

31 Want aSatan zal worden
bgebonden, en wanneer hij
wederom losgelaten wordt, zal
hij slechts voor een ckorte tijd
regeren, en dan komt het deinde
van de aarde.

32 En wie arechtvaardig leeft,
zal in een ogenblik bveranderd
worden, en de aarde zal vergaan
als door vuur.

33 En de onrechtvaardigen
zullen heengaan in onblusbaar
avuur, en hun einde weet geen
mens op aarde, noch zal iemand
het ooit weten, totdat zij voor
Mij komen om bgeoordeeld te
worden.

34 Luistert naar deze woorden.
Zie, Ik ben Jezus Christus,
de aHeiland van de wereld.
bBewaart deze dingen als een
schat in uw hart, en laat de
cplechtige ernst der eeuwigheid
dimmer in uw egedachten zijn.

35 Weest aernstig. Onderhoudt
al mijn geboden. Ja, amen.

AFDELING 44

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon eind
februari 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:157.)
Overeenkomstig de hierin uiteengezette opdracht, schreef de kerk een

25e gs Barmhartig,
barmhartigheid.

f gs Eeuwig leven;
Heil; Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.

28a Jakob 5:71;
LV 33:3.
gs Wijngaard
des Heren.

29a gs Wederkomst van
Jezus Christus.

30a gs Millennium.

31a 1 Ne. 22:26.
gs Duivel.

b LV 45:55; 84:100;
88:110.

c Op. 20:3; Jakob 5:77;
LV 29:22.

d gs Wereld—Einde
van de wereld.

32a gs Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

b 1 Kor. 15:51–52;

LV 63:51; 101:31.
gs Opstanding.

33a Matt. 3:12.
b gs Jezus Christus—

Rechter.
34a gs Heiland.

b MJS 1:37.
c LV 84:61; 100:7–8.
d gs Overwegen.
e gs Verstand.

35a Rom. 12:3;
LV 18:21.
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conferentie uit, om te worden gehouden aan het begin van de daaropvol-
gende maand juni.

1–3: de ouderlingen moeten in een
conferentie bijeenkomen; 4–6: zij
moeten zich organiseren volgens
de wetten van het land en voor de
armen zorgen.

ZIE, aldus zegt de Heer tot u,
mijn dienstknechten: Ik acht

het raadzaam dat de ouderlin-
gen van mijn kerk, per brief of
op een andere wijze, vanuit het
oosten en het westen, en vanuit
het noorden en het zuiden,
bijeengeroepen worden.

2 En het zal geschieden dat Ik,
voor zoverre zij getrouw zijn
en geloof in Mij oefenen, mijn
aGeest op hen zal uitstorten ten
dage dat zij bijeenkomen.
3 En het zal geschieden dat zij

zullen uitgaan in de omstreken
en bekering tot het volk zullen
aprediken.

4 En velen zullen worden
abekeerd, zodat gij macht ver-
krijgen zult om u te organise-
ren bvolgens de wetten van de
mens;

5 opdat uw avijanden geen
macht over u zullen hebben;
opdat u in alle dingen bewaard
zult worden; opdat u in staat
zult worden gesteld mijn wetten
na te leven; opdat iedere band
waarmee de vijand mijn volk
tracht te vernietigen, verbroken
zal worden.

6 Zie, Ik zeg u dat gij de armen
en de behoeftigen abezoeken
moet en in hun behoeften voor-
zien, opdat zij onderhouden
zul len worden totdat a l le
dingen gedaan zullen worden
overeenkomstig mijn wet die
gij ontvangen hebt. Amen.

AFDELING 45

Openbaring gegeven aan de kerk bij monde van de profeet Joseph Smith
op 7 maart 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:158–
163.) Ter inleiding op zijn verslag van deze openbaring vermeldt de
profeet dat er ‘in deze periode van de kerk (...) vele valse geruchten (...) en
dwaze verhalen gedrukt (...) en verspreid werden, (...) om de mensen
ervan te weerhouden het werk te onderzoeken of het geloof te omhelzen
(...). Maar tot grote vreugde van de heiligen, (...) ontving ik het volgende’.
(History of the Church, 1:158.)

1–5: Christus is onze Voorspraak
bij de Vader; 6–10: het evangelie
is een boodschapper om voor de

Heer uit de weg te bereiden; 11–15:
Henoch en zijn broeders werden
door de Heer tot Zich genomen;

44 2a Hand. 2:17.
3a gs Prediken.
4a gs Bekeren (zich),

bekering.

b LV 98:5–7.
5a 2 Ne. 4:33.
6a Jak. 1:27.

gs Medelijden;

Welzijn,
welzijnszorg.



95 Leer en Verbonden 45:1–8

16–23: Christus openbaart de
tekenen van zijn komst zoals die
op de Olijfberg gegeven zijn; 24–
38: het evangelie zal worden her-
steld, de tijden van de andere
volken zullen worden vervuld en
een verwoestende ziekte zal het
land bedekken; 39–47: de weder-
komst zal gepaard gaan met teke-
nen, wonderen en de opstanding;
48–53: Christus zal op de Olijf-
berg staan en de Joden zullen de
wonden in zijn handen en voeten
zien; 54–59: de Heer zal regeren
in het millennium; 60–62: de pro-
feet opgedragen te beginnen met
de vertaling van het Nieuwe Tes-
tament, waardoor belangrijke ken-
nis verschaft zal worden; 63–75:
de heiligen geboden zich te verga-
deren en het nieuwe Jeruzalem te
bouwen, waar mensen uit alle na-
tiën naartoe zullen komen.

LUISTER, o gij volk van mijn
akerk, aan wie het bkonink-

rijk gegeven is; luister en neig
het oor tot Hem die de aarde
gegrondvest heef t , die de
hemelen en al hun heerscharen
cgemaakt heeft, en door wie al
wat leeft en zich beweegt en
bestaat, gemaakt werd.
2 En wederom zeg Ik: Luister

naar mijn stem, opdat de adood
u niet achterhaalt; op een buur
dat gij het niet verwacht, is de

zomer ten einde en de coogst
voorbij, en uw ziel niet gered.

3 Luister naar Hem die de
avoorspraak bij de Vader is, die
uw zaak bij Hem bepleit —

4 zeggende: Vader, zie het
alijden en de dood van Hem
die geen bzonde heeft begaan,
in wie Gij welbehagen hadt;
zie het bloed van uw Zoon
dat vergoten is, het bloed van
Hem die Gij gegeven hebt,
opdat Gij zelf cverheerlijkt
zoudt worden;

5 daarom, Vader, spaar dezen,
mijn broeders die in mijn naam
ageloven, opdat zij tot Mij
kunnen komen en het beeuwig-
durend leven hebben.

6 Luistert, o gij volk van mijn
kerk en gij ouderlingen, luistert
allen, en hoort naar mijn stem
zolang er nog van een aheden
wordt gesproken, en verstokt
uw hart niet;

7 want voorwaar, Ik zeg u dat
Ik de aAlfa en de Omega ben,
het begin en het einde, het licht
en het leven der wereld — een
blicht dat in de duisternis
schijnt, en de duisternis be-
grijpt het niet.

8 Ik kwam tot de mijnen, en
de mijnen hebben Mij niet
aangenomen; maar zovelen als
Mij aangenomen hebben, heb
Ik amacht gegeven om vele

45 1a gs Kerk van Jezus
Christus.

b LV 50:35.
c Jer. 14:22;

3 Ne. 9:15; LV 14:9.
gs Scheppen,
schepping.

2a Alma 34:33–35.
b Matt. 24:44.

c Jer. 8:20; LV 56:16.
gs Oogst.

3a LV 62:1.
gs Voorspraak.

4a LV 19:18–19.
gs Verzoenen,
verzoening.

b Hebr. 4:15.
c Joh. 12:28.

5a LV 20:25; 35:2; 38:4.
b Joh. 3:16.

6a Hebr. 3:13;
LV 64:23–25.

7a Op. 1:8; 21:6;
LV 19:1.

b Joh. 1:5.
8a Matt. 10:1.

gs Macht.
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bwonderen te doen, en om
czonen van God te worden; ja,
en wie in mijn naam dgeloofden,
heb Ik macht gegeven om het
eeeuwige leven te verkrijgen.
9 En evenzo heb Ik mi jn

aeeuwigdurend bverbond in de
wereld gezonden om een licht
voor de wereld te zijn, en een
cstandaard voor mijn volk, en
voor de dandere volken om zich
daar te verzamelen, en om een
eboodschapper te zijn voor mijn
aangezicht om voor Mij uit de
weg te bereiden.
10 Daarom, schaart u erom-

heen, en met degene die komt,
zal Ik redeneren zoals met de
mensen in de dagen vanouds,
en Ik zal u mijn asterke redene-
ring tonen.
11 Daarom, luistert allen en

laat Mij u toch mijn wijsheid
tonen — de wijsheid van Hem
die volgens u de God van
aHenoch en diens broeders is,
12 die van de aarde werden

agescheiden en tot Mij werden
genomen — een bstad die be-
waard wordt totdat er een dag
van gerechtigheid komt — een
dag waar alle heilige mannen
naar hebben gezocht, maar
wegens goddeloosheid en gru-

welen hebben zij die niet ge-
vonden;

13 en zij hebben bekend op
aarde avreemdelingen en bij-
woners te zijn;

14 maar hebben een abelofte
verkregen dat zij die zouden
vinden en in hun vlees zouden
zien.

15 Welnu, luistert en Ik zal
met u redeneren, en Ik zal tot
u spreken en profeteren, zoals
tot de mensen in de dagen
vanouds.

16 En Ik zal het duidelijk tonen
zoals Ik het aan mijn discipelen
agetoond heb toen Ik in het
vlees voor hen stond en tot
hen sprak, zeggende: Omdat
gij Mij gevraagd hebt aangaan-
de de btekenen van mijn komst,
ten dage dat Ik kom in mijn
heerlijkheid op de wolken des
hemels, ter vervulling van de
beloften die Ik uw vaderen
gedaan heb,

17 want omdat gij de lange
aafwezigheid van uw bgeest uit
uw lichaam als een gevangen-
schap beschouwd hebt, zal Ik u
tonen hoe de dag van verlossing
komen zal, en ook de cterugkeer
van het dverstrooide Israël.

18 En nu ziet gij deze tempel

8b gs Wonder.
c gs Zonen en

dochters van God.
d gs Geloof, geloven.
e LV 14:7.

9a gs Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.

b Jer. 31:31–34;
Mrm. 5:20.

c 2 Ne. 29:2.
d Jes. 42:6;

2 Ne. 10:9–18.

e Mal. 3:1.
10a Jes. 41:21;

LV 50:10–12.
11a Moz. 7:69.
12a bjs, Gen. 14:30–34;

LV 38:4;
Moz. 7:21.

b Moz. 7:62–64.
gs Zion.

13a Hebr. 11:13;
1 Pet. 2:11.

14a Hebr. 11:8–13;
Moz. 7:63.

16a Matt. 24;
Luc. 21:7–36; MJS 1.

b gs Wederkomst van
Jezus Christus.

17a LV 138:50.
b gs Geest.
c gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

d 1 Ne. 10:12–14.
gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.



97 Leer en Verbonden 45:19–32

die in Jeruzalem staat, die gij
het huis van God noemt, en uw
vijanden zeggen dat dit huis
nooit zal instorten.
19 Maar voorwaar, Ik zeg u dat

verwoesting over dit geslacht
zal komen als een dief in de
nacht, en dit volk zal vernietigd
worden en verstrooid onder
alle natiën.

20 En deze tempel die gij
nu ziet, zal afgebroken worden,
zodat er niet één steen op de
andere gelaten wordt.

21 En het zal geschieden dat
dit geslacht Joden niet zal
voorbijgaan voordat iedere ver-
woesting die Ik u aangaande
hen heb gezegd, geschiedt.

22 Gij zegt te weten dat de
avoleinding der wereld komt;
gij zegt eveneens te weten dat
de hemelen en de aarde zullen
voorbijgaan;
23 en hierin spreekt gij naar

waarheid, want zo is het; maar
wat Ik u gezegd heb, zal niet
voorbijgaan voordat alles ver-
vuld zal zijn.

24 En dit heb Ik u gezegd
aangaande Jeruzalem; en wan-
neer die dag komt, zal er een
overblijfsel worden averstrooid
onder alle natiën;
25 zij zullen echter opnieuw

avergaderd worden; maar zij
zullen blijven totdat de tijden
der bandere volken vervuld zijn.

26 En te adien dage zult gij
horen van boorlogen en geruch-
ten van oorlogen, en de gehele
aarde zal in beroering zijn en
het hart van de mensen zal
cbezwijken en zij zullen zeggen
dat Christus zijn komst duitstelt
tot aan de voleinding der aarde.

27 En de liefde der mensen zal
verkillen, en de ongerechtigheid
zal overvloedig worden.

28 En wanneer de tijden van
de aandere volken gekomen
zijn, zal er een blicht doorbre-
ken onder hen die in duisternis
verkeren, en het zal de volheid
van mijn evangelie zijn;

29 maar zij aaanvaarden het
niet; want zij merken het licht
niet op en wenden hun bhart van
Mij af wegens de cvoorschriften
van de mens.

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.

22a gs Wereld—Einde
van de wereld.

24a 2 Ne. 25:15.
25a Neh. 1:9;

Jes. 11:12–14;
1 Ne. 22:10–12;
2 Ne. 21:12–14.

b Luc. 21:24.

26a gs Laatste dagen.
b LV 87; MJS 1:23.
c Luc. 21:26.
d 2 Pet. 3:3–10.

28a 1 Ne. 15:13.
b gs Herstelling van

het evangelie; Licht,
licht van Christus.

29a Joh. 1:5.
b Matt. 15:8–9.
c LV 3:6–8; 46:7;

GJS 1:19.
31a LV 5:19–20;

97:22–25.
32a LV 101:21–22, 64.

b Op. 16:11, 21.



Leer en Verbonden 45:33–46 98

33 En er zullen ook op verschil-
lende plaatsen aaardbevingen
zijn en vele verwoestingen;
toch zullen de mensen hun hart
tegen mij verstokken, en zij
zullen het bzwaard opnemen,
de een tegen de ander, en zij
zullen elkaar doden.

34 En nu, toen Ik, de Heer, deze
woorden tot mijn discipelen had
gesproken, waren zij verontrust.

35 En Ik zeide tot hen: Weest
niet averontrust, want wanneer
al deze dingen geschieden, zult
gij weten dat de beloften die
u zijn gedaan, vervuld zullen
worden.

36 En wanneer het licht begint
door te breken, zal het met hen
zijn zoals in de gelijkenis die Ik
u tonen zal —

37 gij ziet en aanschouwt de
avijgenbomen, en gij ziet ze met
uw eigen ogen, en wanneer ze
beginnen uit te lopen en hun
blaadjes nog mals zijn, zegt gij
dat de zomer reeds nabij is;
38 zo zal het ook zijn ten dage

dat zij al deze dingen zien,
dan zullen zij weten dat de ure
nabij is.

39 En het zal geschieden dat
wie Mij avreest, buitziet naar
de komende grote cdag des
Heren, ja, naar de dtekenen van

de komst van de eZoon des
Mensen.

40 En zij zullen tekenen en
wonderen zien, want die zullen
boven in de hemelen en bene-
den op aarde worden getoond.

41 En zij zullen bloed zien en
avuur en rookwalm.
42 En eer de dag des Heren

komt, zal de azon verduisterd
en de maan in bloed veranderd
worden en de sterren zullen uit
de hemel vallen.

43 En het overblijfsel zal tot
deze plaats vergaderd worden;

44 en dan zullen zij Mij zoe-
ken en zie, Ik zal komen; en zij
zullen Mij zien in de wolken
des hemels, bekleed met macht
en grote aheerlijkheid, met alle
heilige engelen; en wie niet
naar Mij buitziet, zal afgesneden
worden.

45 Maar eer de arm des Heren
neerkomt, zal een engel zijn
abazuin laten schallen en de
heiligen die hebben geslapen,
zullen btevoorschijn komen om
Mij in de cwolk te ontmoeten.
46 Welnu, indien gij in avrede

geslapen hebt, bent u gezegend;
want zoals u Mij nu ziet en
weet dat Ik ben, evenzo zult
gij tot Mij bkomen en uw ziel
zal cleven, en uw verlossing zal

33a LV 43:18; 88:87–90.
b LV 63:33.

35a Matt. 24:6.
37a Marc. 13:28;

Luc. 21:29–31.
39a LV 10:55–56.

gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen;
Vrees—Vrees voor
God.

b 2 Pet. 3:10–13;
LV 35:15–16;
Moz. 7:62.

c gs Wederkomst van
Jezus Christus.

d gs Tekenen der tijden.
e gs Zoon des mensen.

41a LV 29:21; 97:25–26.
42a Joël 2:10; Op. 6:12;

LV 88:87; 133:49.
44a gs Jezus Christus—

De heerlijkheid van
Jezus Christus.

b Matt. 24:43–51;
Marc. 13:32–37.

45a LV 29:13; 43:18.
b LV 88:96–97.

gs Opstanding.
c 1 Tess. 4:16–17.

46a Alma 40:12.
b Jes. 55:3.
c gs Eeuwig leven.
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voltooid worden; en de heili-
gen zullen tevoorschijn komen
uit de vier hoeken der aarde.
47 Dan zal de aarm des Heren

op de natiën neerkomen.
48 En dan zal de Heer zijn

voet op die aberg zetten, en
die zal middendoor splijten,
en de aarde zal bbeven en heen
en weer waggelen, en ook de
hemelen czullen schudden.

49 En de Heer zal zijn stem
verheffen en alle einden der
aarde zullen die horen; en de
natiën der aarde zullen atreuren
en zij die gelachen hebben,
zullen hun dwaasheid inzien.

50 En rampspoed zal de spot-
ter overstelpen en de smader
zal verteerd worden; en zij die
gezonnen hebben op ongerech-
tigheid zullen omgehakt wor-
den en in het vuur geworpen.

51 En dan zullen de aJoden Mij
baanzien en zeggen: Wat zijn
dat voor wonden in uw handen
en in uw voeten?

52 Dan zullen zij weten dat Ik
de Heer ben; want Ik zal hun
zeggen: Deze wonden zijn de
wonden waarmee Ik averwond
werd in het huis van mijn vrien-
den. Ik ben het die verhoogd is.
Ik ben Jezus die bgekruisigd is.
Ik ben de Zoon van God.

53 En dan zullen zij awenen
wegens hun ongerechtigheden;
d a n z u l l e n z i j w e e k l a g e n
omdat zij hun bkoning hebben
vervolgd.

54 En dan zullen de aheidense
natiën verlost worden, en wie
geen wet gekend hebben, zullen
deelhebben aan de eerste bop-
standing; en het zal cdraaglijk
voor hen zijn.

55 En aSatan zal bgebonden
worden, zodat hij geen plaats
zal hebben in het hart der
mensenkinderen.

56 En te dien adage, wanneer
Ik in mijn heerlijkheid kom,
zal de gelijkenis van de tien
bmaagden die Ik verteld heb,
vervuld worden.

57 Want zij die wijs zijn en de
awaarheid hebben ontvangen
en de Heilige Geest tot hun
bgids hebben genomen en niet
zijn cmisleid — voorwaar, Ik
zeg u: Zij zullen niet worden
omgehakt en in het d vuur
geworpen, maar zullen de dag
verdragen.

58 En de aaarde zal hun tot
berfdeel gegeven worden; en
zij zullen talrijk en sterk wor-
den, en hun kinderen zullen
zonder zonde copgroeien tot
dbehoudenis.

47a LV 1:12–16.
48a Zach. 14:4.

b LV 43:18; 88:87.
c Joël 3:16;

LV 49:23.
49a LV 87:6.
51a gs Joden.

b Zach. 12:10.
52a Zach. 13:6.

b gs Kruisiging.
53a Op. 1:7.

b Luc. 23:38;
Joh. 19:3, 14–15.

54a Ez. 36:23; 39:21.
b gs Opstanding.
c LV 75:22.

55a gs Duivel.
b Op. 20:2;

1 Ne. 22:26;
LV 43:31; 88:110.

56a gs Wederkomst van
Jezus Christus.

b Matt. 25:1–13;
LV 63:54.

57a gs Waarheid.
b gs Heilige Geest.
c MJS 1:37.
d LV 29:7–9; 63:34;

64:23–24; 101:22–25.
58a gs Millennium.

b Matt. 5:5.
c LV 63:51; 101:29–31.
d gs Heil.



Leer en Verbonden 45:59–71 100

59 Want de Heer zal in hun
amidden zijn en zijn heerlijk-
heid zal op hen zijn en Hij
zal hun koning zijn en hun
bwetgever.

60 En nu, zie, Ik zeg u: Het
zal u niet gegeven worden
meer aangaande dit hoofdstuk
te weten totdat het aNieuwe
Testament is vertaald, en daarin
zullen al deze dingen bekend-
gemaakt worden;
61 daarom geef Ik het u dat gij

het nu moogt vertalen, opdat
gij op de komende dingen voor-
bereid zult zijn.

62 Want voorwaar, Ik zeg u
dat grote dingen u wachten;

63 gij hoort van aoorlogen in
verre landen; maar zie, Ik zeg
u: Ze zijn nabij, staan zelfs voor
uw deur, en binnen luttele jaren
zult gij horen van oorlogen in
uw eigen landstreken.

64 Daarom heb Ik, de Heer,
gezegd: Vergadert u uit de
aoostelijke landstreken, verza-
melt u bijeen, gij ouderlingen
van mijn kerk; gaat uit naar de
westelijke landstreken, roept de
bewoners op tot bekering en,
voor zoverre zij zich bekeren,
sticht gemeenten voor Mij.
65 En verzamelt één van hart

en één van zin uw rijkdommen,
opdat gi j een erfdeel zult

kunnen akopen dat u hierna zal
worden toegewezen.

66 En het zal aNieuw-Jeruzalem
genoemd worden, een bland van
cvrede, een dtoevluchtsoord, een
veilige plaats voor de heiligen
van de allerhoogste God;

67 en de aheerlijkheid des
Heren zal daar zijn, en de
verschrikking des Heren zal
er ook zijn, zodat de goddelo-
zen er niet naartoe zullen
komen, en het zal Zion worden
genoemd.

68 En het zal geschieden onder
de goddelozen dat iedere man
die niet bereid is zijn zwaard
tegen zijn naaste op te nemen,
wel naar Zion moet vluchten
voor veiligheid.

69 En daarheen zullen er uit
iedere natie onder de hemel
avergaderd worden; en het zal
het enige volk zijn dat niet in
onderlinge oorlog verwikkeld is.

70 En er zal onder de godde-
lozen worden gezegd: Laten
wij niet tegen Zion ten strijde
trekken, want de inwoners
van Zion zijn verschrikkelijk;
daarom kunnen wij niet stand-
houden.

71 En het zal geschieden dat
de rechtvaardigen uit alle natiën
vergaderd zullen worden en
tot Zion zullen komen onder

59a LV 29:11; 104:59.
b Gen. 49:10;

Zach. 14:9;
LV 38:21–22.

60a gs gs Bijbelvertaling
van Joseph Smith
(bjs). Zie ook
Selecties uit de
Bijbelvertaling van
Joseph Smith.

63a LV 38:29; 87:1–5;
130:12.

64a LV 42:64.
65a LV 63:27.
66a Ether 13:5–6;

Moz. 7:62; Art. 1:10.
gs Nieuw-Jeruzalem;
Zion.

b LV 57:1–3.
c gs Vrede.

d Jes. 4:6; LV 115:6.
67a LV 64:41–43;

97:15–18.
gs Jezus Christus—
De heerlijkheid van
Jezus Christus.

69a Deut. 30:3;
Jer. 32:37–39;
LV 33:6.
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het zingen van gezangen van
eeuwigdurende vreugde.
72 En nu zeg Ik u: Laat deze

dingen niet ruchtbaar worden
in de wereld totdat Ik het raad-
zaam acht, opdat gij dit werk in
de ogen van het volk en in de
ogen van uw vijanden volbren-
gen zult, opdat zij uw werken
niet zullen kennen totdat gij
hetgeen Ik u heb geboden, hebt
volbracht;

73 opdat, wanneer zij het

kennen, zij deze dingen zullen
overwegen.

74 Want wanneer de Heer ver-
schijnt, zal Hij averschrikkelijk
voor hen zijn, opdat de vrees
hen zal bevangen, en zij zullen
op een afstand blijven staan en
sidderen.

75 En alle natiën zullen be-
vreesd zijn wegens de ver-
schrikking des Heren en de
sterkte van zijn macht. Ja,
amen.

AFDELING 46

Openbaring gegeven aan de kerk bij monde van de profeet Joseph Smith
op 8 maart 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:163–
165.) Er had zich in deze beginperiode van de kerk nog geen gelijkvormig
model ontwikkeld voor het verloop van de kerkdiensten. Het was echter
min of meer de gewoonte geworden alleen leden en serieuze onderzoekers
tot de avondmaalsdienst en de andere bijeenkomsten van de kerk toe te
laten. Deze openbaring geeft de wil des Heren te kennen met betrekking
tot het presideren en leiden van bijeenkomsten.

1–2: de ouderlingen moeten de
bijeenkomsten leiden onder leiding
van de Heilige Geest; 3–6: waar-
heidszoekers mogen niet van de
avondmaalsdienst worden uitge-
sloten; 7–12: vraag God en streef
naar de gaven van de Geest; 13–
26: een opsomming wordt gegeven
van een aantal van die gaven; 27–
33: kerkleiders ontvangen de
macht om de gaven van de Geest te
onderscheiden.

LUISTERT, o gij volk van mijn
kerk; want voorwaar, Ik zeg

u dat deze dingen tot u gespro-
ken zijn tot uw anut en lering.

2 Maar ondanks die dingen
die geschreven staan, is het de
aouderlingen van mijn kerk
vanaf het begin opgedragen, en
zo zal het altijd zijn, om alle
bijeenkomsten te bleiden zoals
de Heilige Geest hen aanwijst
en leidt.

3 Niettemin wordt het u ge-
b o d e n n i m m e r i e m a n d t e
averwijderen uit uw openbare
bijeenkomsten, die voor het oog
der wereld gehouden worden.

4 Het wordt u eveneens ge-
boden niemand die tot de
akerk behoort uit uw avond-
maalsdiensten te verwijderen;

74a Sef. 2:11.
46 1a 2 Tim. 3:16–17.

2a Alma 6:1.

b Mro. 6:9;
LV 20:45.

3a 3 Ne. 18:22–25.

gs Begeleiding.
4a gs Kerk van Jezus

Christus.
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maar indien iemand overtre-
den heeft, laat hem dan bniet
nemen totdat hij tot verzoening
is gekomen.

5 En voorts zeg Ik u: Gij zult
niemand uit uw avondmaals-
dienst verwijderen die ernstig
het koninkrijk zoekt — Ik zeg
dit aangaande hen die niet van
de kerk zijn.
6 En voorts zeg Ik u aangaande

uw abevestigingsdiensten, dat
indien er zijn die niet van de
kerk zijn, maar die ernstig het
koninkrijk zoeken, gij hen niet
zult verwijderen.
7 Maar het wordt u geboden

in alle dingen God te avragen,
die mildelijk geeft; en Ik wil
dat gij in alle bheiligheid des
harten doet wat de Geest tot
u getuigt, en daarbij oprecht
wandelt voor mijn aangezicht,
de uitwerking van uw behou-
denis cvoor ogen houdt en
alle dingen onder gebed en
ddankzegging doet, opdat gij
niet door boze geesten of de
leerstellingen van eduivels of
de fgeboden van mensen zult
worden gmisleid; want som-
mige zijn van mensen en ande-
re van duivels.

8 Daarom, weest op uw hoede
opdat gij niet wordt misleid; en
opdat gij niet zult worden

misleid, moet gij ernstig naar
de beste gaven astreven, steeds
bedenkend waarvoor ze gege-
ven worden;

9 want voorwaar, Ik zeg u:
Ze worden gegeven ten bate van
hen die Mij liefhebben en al
mijn geboden onderhouden, en
van hem die ernaar streeft dat
te doen; opdat het allen die
Mij zoeken of Mij vragen, ten
goede zal komen, ja, die vragen,
maar niet om een ateken ter
bbevrediging van hun lusten.

10 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Ik wil dat gij altijd bedenkt
en altijd in agedachte houdt
wat die bgaven zijn die de kerk
gegeven worden.

11 Want allen krijgen niet
iedere gave geschonken; want
er zijn vele gaven, en aieder
mens wordt een gave geschon-
ken door de Geest van God.

12 Aan sommigen wordt de
ene gegeven en aan sommigen
een andere, opdat allen erdoor
gebaat zullen worden.

13 Aan sommigen wordt het
door de Heilige Geest gegeven
te aweten dat Jezus Christus de
Zoon van God is, en dat Hij
gekruisigd is voor de zonden
der wereld.

14 Aan anderen wordt het
gegeven in hun woorden te

4b 3 Ne. 18:26–32.
gs Avondmaal des
Heren.

6a i.e. de bevestiging
van hen die kort
geleden waren
gedoopt.

7a Jak. 1:5–6;
LV 88:63.

b gs Heiligheid.

c gs Overwegen.
d Ps. 100;

Alma 34:38.
gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

e 1 Tim. 4:1–4;
LV 43:5–7.

f gs Duivel.
g LV 3:6–7; 45:29.

8a 1 Kor. 12:31.
9a gs Teken.

b Jak. 4:3.
10a gs Verstand.

b 1 Kor. 14:12.
gs Gaven van
de Geest.

11a 1 Kor. 12:4–11.
13a gs Getuigenis.
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ageloven, opdat ook zij het
eeuwige leven zullen hebben
als zij getrouw blijven.
1 5 E n v o o r t s , s o m m i g e n

wordt het door de Heilige Geest
gegeven de averscheidenheid
van bediening te kennen, voor
zoverre het dezelfde Heer
behaagt, zoals de Heer het wil,
zijn barmhartigheden aanpas-
send aan de omstandigheden
der mensenkinderen.
16 En voorts, sommigen wordt

het door de Heilige Geest gege-
ven de verscheidenheid van de
werkingen te kennen, of die uit
God zijn, opdat de openbarin-
gen van de Geest ieder mens
gegeven zullen worden om er
baat bij te hebben.

17 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Sommigen wordt door de
Geest van God het awoord van
wijsheid gegeven.
18 Een ander wordt het woord

van akennis gegeven, opdat
allen zal worden geleerd wijs
te zijn en kennis te bezitten.
19 En voorts, sommigen wordt

het gegeven ageloof te hebben
om genezen te worden;

20 en anderen wordt het
gegeven geloof te hebben om te
agenezen.
21 En voorts, sommigen wordt

het gegeven a wonderen te
verrichten;

22 en anderen wordt het gege-
ven te aprofeteren;

23 en anderen het aonder-
scheiden van geesten.

24 En voorts, sommigen wordt
het gegeven in a tongen te
spreken;

25 en een ander wordt het
uitleggen van tongen gegeven.

26 En al die agaven komen van
God, voor het welzijn van de
bkinderen van God.

27 En de abisschop van de kerk,
en allen die God zal aanwijzen
en ordenen om over de kerk te
waken en ouderling van de kerk
te zijn, zal het gegeven worden
om al die gaven te bonderschei-
den, opdat er niemand onder u
zal zijn die beweert van God te
zijn, maar het toch niet is.

28 En het zal geschieden dat
wie vraagt volgens de aGeest,
zal ontvangen volgens de Geest;

29 opdat het sommigen gege-
ven zal worden al die gaven
te hebben, opdat er een hoofd
zal zijn, opdat ieder lid erbij
gebaat zal zijn.

30 Wie avraagt volgens de
bGeest, vraagt volgens de cwil
van God; daarom gebeurt het
zoals hij vraagt.

31 En voorts, Ik zeg u: Alle
dingen moeten in de naam van
Christus gedaan worden, wat u
ook volgens de Geest doet;

14a 3 Ne. 12:2.
gs Geloof, geloven.

15a Mro. 10:8.
17a Mro. 10:9.

gs Wijsheid.
18a gs Kennis.
19a LV 42:48–52.

gs Geloof, geloven.
20a gs Genezen,

genezingen.
21a gs Wonder.
22a gs Profeteren,

profetie.
23a Moz. 1:13–15.
24a gs Tongen, gave van.
26a Mro. 10:8–19.

b gs Zonen en
dochters van God.

27a gs Bisschop.
b gs Onderscheid,

gave van.
28a LV 88:64–65.
30a LV 50:29.

b gs Heilige Geest.
c 2 Ne. 4:35.
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32 en gij moet God volgens
de Geest adanken voor iedere
zegen waarmee gij gezegend
wordt.

33 En gij moet voortdurend
adeugd en bheiligheid voor
mijn aangezicht betrachten.
Ja, amen.

AFDELING 47

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 maart
1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:166.) Tot aan dit
tijdstip was Oliver Cowdery opgetreden als kerkhistoricus en schrijver.
John Whitmer had geen aanstelling als historicus nagestreefd, maar toen
hem werd gevraagd in die hoedanigheid werkzaam te zijn, had hij gezegd
bereid te zijn de wil des Heren hierin te gehoorzamen. Hij had reeds
gefungeerd als secretaris van de profeet bij het optekenen van een groot
aantal openbaringen die waren ontvangen in Fayette (New York) en
omstreken.

1–4: John Whitmer aangewezen
om de geschiedenis van de kerk bij
te houden en te schrijven voor de
profeet.

ZIE, Ik acht het raadzaam dat
mijn dienstknecht John een

officiële ageschiedenis schrijft en
bijhoudt en u, mijn dienstknecht
Joseph, bijstaat in het vastleggen
van alle dingen die u gegeven
zullen worden, totdat hij voor
andere taken wordt geroepen.

2 En voorwaar, Ik zeg u dat hij

ook zijn stem in de vergaderin-
gen kan verheffen wanneer het
raadzaam is.

3 En voorts zeg Ik u dat het
hem zal worden opgedragen om
het verslag en de geschiedenis
van de kerk zonder onderbre-
king bij te houden; want Ik heb
Oliver Cowdery tot een ander
ambt aangewezen.

4 Daarom zal het hem, mits hij
getrouw is, door de aTrooster
gegeven worden deze dingen
te schrijven. Ja, amen.

AFDELING 48

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart
1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:166–167.) De
profeet had navraag gedaan bij de Heer over de gang van zaken bij het
verkrijgen van land voor de vestiging van de heiligen. Dit was een
belangrijke aangelegenheid gezien de trek van de leden van de kerk uit

32a 1 Kron. 16:8–15;
1 Tess. 1:2;
Alma 37:37;
LV 59:7, 21.
gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.

33a gs Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.

b gs Heiligheid.
47 1a LV 69:2–8; 85:1–2.

4a gs Heilige Geest;
Trooster.
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het oosten van de Verenigde Staten, die gehoorzaamden aan het gebod
des Heren om zich in Ohio te verzamelen. (Zie afdeling 37:1–3; 45:64.)

1–3: de heiligen in Ohio moeten
hun land met hun broeders delen;
4–6: de heiligen moeten land kopen,
een stad bouwen en de raad van
hun presiderende functionarissen
opvolgen.

HET is noodzakelijk dat gij
voorlopig in uw woon-

plaats blijft, naargelang uw
omstandigheden dat toelaten.

2 En voor zoverre gij land
hebt, zult gij ervan ageven aan
de broeders uit het oosten;
3 en voor zoverre gij geen

land hebt, laten zij voorlopig
kopen in die omstreken, naar
het hun goeddunkt, want het is
nodig dat zij voorlopig een
plaats hebben om te wonen.

4 Het is nodig dat gij zoveel
mogelijk geld spaart en dat gij
zoveel mogelijk in gerechtigheid
verkrijgt, opdat gij mettertijd

in staat zult zijn land te akopen
als erfdeel, bja, de stad.

5 De plaats zal nog niet geo-
penbaard worden; maar nadat
uw broeders uit het oosten ge-
komen zijn, moeten er abepaalde
mannen aangewezen worden,
en hun zal het gegeven worden
de plaats te bweten, ofwel hun
zal het geopenbaard worden.

6 En er zal hun opgedragen
worden land te kopen en een
begin te maken met het grond-
vesten van de astad; en dan
zult gij beginnen u met uw
gezinnen te verzamelen, iedere
man volgens zijn bgezin, naar
zijn omstandigheden, en zoals
het hem door het presidium
en de bisschop van de kerk
aangewezen wordt, volgens de
wetten en geboden die gij ont-
vangen hebt, en die gij hierna
ontvangen zult. Ja, amen.

AFDELING 49

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Sidney
Rigdon, Parley P. Pratt en Leman Copley in maart 1831 te Kirtland
(Ohio). (History of the Church, 1:167–169.) (Een aantal geschiedkundige
bronnen vermelden dat deze openbaring in mei 1831 is ontvangen.)
Leman Copley had weliswaar het evangelie omhelsd, maar was nog
steeds een aantal leringen toegedaan van de shakers (United Society of
Believers in Christ’s Second Appearing [Genootschap der gelovers in
Christus’ tweede verschijning]), waartoe hij voorheen behoord had. De
shakers geloofden onder andere dat de wederkomst van Christus reeds
plaatsgevonden had en dat Hij verschenen was in de gedaante van een
vrouw, Ann Lee; de doop met water werd niet noodzakelijk gevonden;
met name het eten van varkensvlees was verboden en velen gebruikten in

48 2a gs Welzijn,
welzijnszorg.

4a LV 57:4–5.

b LV 42:35–36;
45:65–67.

5a LV 57:6–8.

b LV 57:1–3.
6a gs Nieuw-Jeruzalem.

b LV 51:3.
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het geheel geen vlees; en een celibatair leven werd hoger aangeschreven
dan het huwelijk. Ter inleiding op deze openbaring schreef de profeet:
‘Teneinde tot een beter begrip van dit onderwerp te komen, deed ik
navraag bij de Heer en ontving het volgende’. (History of the Church,
1:167.) De openbaring weerlegde een aantal fundamentele denkbeelden
van de shakers. De eerder genoemde broeders namen een afschrift van de
openbaring mee naar de shakergemeenschap (bij Cleveland [Ohio]) en
lazen hun die in zijn geheel voor, maar zij werd afgewezen.

1–7: de dag en het uur van Chris-
tus’ komst zal onbekend blijven
totdat Hij komt; 8–14: de mensen
moeten zich bekeren, in het evan-
gelie geloven en de verordeningen
gehoorzamen om het he i l t e
verkrijgen; 15–16: het huwelijk is
door God verordonneerd; 17–21:
het eten van vlees goedgekeurd;
22–28: Vóór de wederkomst zal
Zion gedijen en zullen de Lama-
nieten bloeien als een roos .

LUISTERT naar mijn woord,
mijn dienstknechten Sidney

en Parley en Leman; want zie,
voorwaar, Ik zeg u dat Ik u een
gebod geef dat u zult uitgaan
en mijn evangelie, dat gij hebt
ontvangen, aan de shakers
aprediken, en wel zoals gij het
ontvangen hebt.
2 Zie, Ik zeg u dat zij verlangen

de waarheid ten dele te kennen,
maar niet ten volle, want zij zijn
niet arecht voor mijn aangezicht
en moeten zich bekeren.
3 Daarom zend Ik u, mijn

dienstknechten Sidney en Par-

ley, om hun het evangelie te
prediken.

4 En mijn dienstknecht Leman
zal tot dit werk geordend
worden, opdat hij met hen
redeneren zal, niet volgens
hetgeen hij van hen ontvangen
heeft, maar volgens hetgeen
hem ageleerd zal worden door
u, mijn dienstknechten; en door
dat te doen zal Ik hem zegenen,
maar anders zal hij niet voor-
spoedig zijn.

5 Aldus zegt de Heer; want
Ik ben God, en heb mijn enig-
geboren Zoon in de wereld
agezonden voor de bverlossing
der wereld, en heb besloten
dat wie Hem aanneemt, behou-
den zal worden, en wie Hem
niet aanneemt, cverdoemd zal
worden —

6 en zij hebben met de aZoon
des Mensen gedaan wat zij wil-
den; en Hij heeft zijn macht ter
brechterhand van zijn cheerlijk-
heid genomen en regeert nu in
de hemelen, en zal regeren tot-
dat Hij op aarde neerdaalt om

49 1a gs Prediken.
2a Hand. 8:21.
4a gs Evangelie;

Waarheid.
5a Joh. 3:16–17;

LV 132:24.

gs Jezus Christus—
Gezag.

b gs Verlossen,
verlossing, verlost;
Verlosser.

c gs Verdoemenis.

6a gs Zoon des mensen.
b Hand. 7:55–56;

LV 76:20–23.
c gs Jezus Christus—

De heerlijkheid van
Jezus Christus.
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alle vijanden donder zijn voeten
te leggen, welke tijd nabij is —

7 Ik, de Here God, heb het
gesproken; maar van die adag
of van die ure weet niemand,
ook de engelen in de hemel
niet, noch zullen zij dat weten
totdat Hij komt.

8 Welnu, Ik wil dat alle mensen
zich bekeren, want allen zijn
onder de azonde, behalve zij
die Ik voor Mijzelf heb bewaard,
bheilige mannen van wie gij
geen weet hebt.

9 Welnu, Ik zeg u dat Ik u
mijn eeuwigdurend averbond
gezonden heb, ja, dat vanaf het
begin bestaan heeft.
10 En hetgeen Ik beloofd heb,

heb Ik aldus vervuld, en de
anatiën der aarde zullen zich
ervoor bbuigen; en als zij het
niet uit zichzelf doen, zullen
zij vernederd worden, want
hetgeen nu door zichzelf ver-
hoogd is, zal door macht cver-
laagd worden.

11 Daarom geef Ik u een gebod
om u onder dit volk te abegeven
en tot hen te zeggen, zoals mijn
apostel vanouds, wiens naam
Petrus was:

12 Gelooft in de naam van

de Here Jezus, die op aarde is
geweest, en komen zal, het
begin en het einde;

13 abekeert u en laat u dopen
in de naam van Jezus Christus,
volgens het heilige gebod, tot
vergeving van zonden;

14 en wie dat doet, zal de agave
van de Heilige Geest ontvangen,
door de bhandoplegging van de
ouderlingen der kerk.

15 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u dat wie averbiedt te
huwen, het is hem niet veror-
donneerd door God, want het
bhuwelijk is de mens door God
verordonneerd.

16 Daarom is het wettig dat
hij één avrouw heeft, en die
twee zullen béén vlees zijn,
en wel opdat de caarde aan het
doel van haar schepping zal
beantwoorden;

17 en opdat zij vervuld zal
worden met de mate der men-
sen, volgens hun aschepping
bvoordat de wereld gemaakt
werd.

18 En wie averbiedt zich te
onthouden van bvlees, dat de
mens het niet moet eten, het is
hem niet verordonneerd door
God;

6d 1 Kor. 15:25;
LV 76:61.

7a Matt. 24:36;
Marc. 13:32–37;
Op. 16:15; LV 133:11.

8a Gal. 3:22;
Mos. 16:3–5.

b Hebr. 13:2;
3 Ne. 28:25–29.

9a Gen. 17:7; LV 66:2.
gs Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.

10a Zach. 2:11;

LV 45:66–69;
97:18–21.

b Jes. 60:14.
c Matt. 23:12.

11a gs Zendingswerk.
13a 3 Ne. 27:19–20.
14a gs Gave van de

Heilige Geest.
b gs Handoplegging.

15a 1 Tim. 4:1–3.
b Gen. 2:18, 24;

1 Kor. 11:11.
gs Huwelijk, huwen.

16a Jakob 2:27–30.

b Gen. 2:24;
Matt. 19:5–6.

c gs Aarde—
Geschapen voor
de mens.

17a Moz. 3:4–5.
gs Scheppen,
schepping.

b gs Voorsterfelijk
leven.

18a i.e. gebiedt zich te
onthouden.

b Gen. 9:3;
1 Tim. 4:1–3.
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19 want zie, de adieren van het
veld en de vogels van de lucht,
en hetgeen uit de aarde komt, is
verordonneerd voor het gebruik
van de mens als voedsel en
als kleding, en opdat hij in
overvloed hebben zal.
20 Maar het is niet gegeven dat

de ene mens datgene abezit wat
boven een ander uitstijgt, daar-
om ligt de bwereld in zonde.
21 En wee de man die bloed

avergiet of die vlees verkwist
en geen behoefte heeft.
22 En voorts, voorwaar, Ik zeg

u dat de Zoon des Mensen niet
akomt in de gedaante van een
vrouw, noch van een man die
op aarde reist.
23 Welnu, laat u niet amislei-

den, maar blijft standvastig,
in bafwachting dat de hemelen
geschud worden en dat de
aarde beeft en als een dronken
man heen en weer waggelt
en dat de cvalleien verhoogd

worden en dat de dbergen ver-
laagd worden en dat de ruwe
plaatsen effen worden — en
dit alles wanneer de engel zijn
ebazuin zal laten schallen.
24 Maar voordat de grote dag

des Heren komt, zal aJakob
in de wildernis gedijen, en de
Lamanieten zullen bbloeien als
een roos.

25 Zion zal agedijen op de
b heuvels en juichen op de
bergen, en zal worden bijeen-
gebracht tot de plaats die Ik
aangewezen heb.

26 Zie, Ik zeg u: Gaat uit zoals
Ik u geboden heb; bekeert u
van al uw zonden; avraagt en
gij zult ontvangen; klopt en u
zal opengedaan worden.

27 Zie, Ik zal voor u uit gaan
en uw aachterhoede zijn; en Ik
zal in uw bmidden zijn en u zult
niet cbeschaamd worden.

28 Zie, Ik ben Jezus Christus
en Ik kom aspoedig. Ja, amen.

AFDELING 50

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in mei 1831
te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:170–173.) De profeet
verklaart dat sommige ouderlingen de manifestaties van verschillende
geesten, die op aarde rondwaren, niet begrepen hebben, en dat deze
openbaring was gegeven als antwoord op zijn specifieke vraag over deze
kwestie. Zogenaamde geestelijke verschijnselen waren niet ongewoon
onder de leden, van wie er enkelen beweerden visioenen en openbaringen
te ontvangen.

19a LV 89:10–13.
20a Hand. 4:32;

LV 51:3; 70:14; 78:6.
b gs Werelds,

wereldsgezindheid.
21a bjs, Gen. 9:10–15.
22a gs Wederkomst van

Jezus Christus.
23a Matt. 24:4–5.

b 2 Pet. 3:12; LV 45:39.
c Jes. 40:4; LV 109:74.
d Micha 1:3–4.
e Matt. 24:29–31.

24a 3 Ne. 5:21–26.
b Jes. 35:1;

2 Ne. 30:5–6;
3 Ne. 21:22–25;
LV 3:20; 109:65.

25a LV 35:24.
b Gen. 49:26;

2 Ne. 12:2–3.
26a LV 88:63.
27a Jes. 52:12.

b 3 Ne. 20:22.
c 1 Pet. 2:6;

LV 84:116.
28a LV 1:12.
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1–5: er zijn overal op aarde vele
valse geesten; 6–9: wee de huiche-
laars en degenen die van de kerk
afgesneden worden; 10–14: de
ouderlingen moeten het evangelie
door de Geest prediken; 15–22: zo-
wel de predikers als de toehoorders
moeten door de Geest verlicht
worden; 23–25: hetgeen niet op-
bouwt, is niet van God; 26–28: de
getrouwen zijn de bezitters van
alle dingen; 29–36: de gebeden van
de gelouterden verhoord; 37–46:
Christus is de goede herder en de
steenrots Israëls.

LUISTERT, o gij ouderlingen
van mijn kerk en neigt uw

oor tot de stem van de levende
God; en schenkt aandacht
aan de woorden van wijsheid
die u gegeven zullen worden,
naargelang gij gevraagd hebt
en eensgezind zijt aangaande
de kerk en de geesten die over-
al op aarde zijn uitgegaan.
2 Zie, voorwaar, Ik zeg u dat

er vele geesten zijn die avalse
geesten zijn, die over de aarde
zijn uitgegaan en de wereld
misleiden.
3 En ook aSatan heeft getracht

u te misleiden, opdat hij u ten
val zou kunnen brengen.

4 Zie, Ik, de Heer, heb u
gadegeslagen en heb gruwelen
gezien in de kerk die mijn
naam abelijdt.

5 Maar gezegend zijn zij die

getrouw zijn en avolharden,
hetzij in het leven of in de
dood, want z i j zul len het
eeuwige leven beërven.

6 Maar wee hun die abedrie-
gers en huichelaars zijn, want,
zo zegt de Heer: Ik zal hen ten
oordeel dagen.

7 Zie, voorwaar, Ik zeg u:
Er zijn ahuichelaars onder u,
die sommigen misleid heb-
ben, hetgeen de btegenstander
cmacht gegeven heeft; maar
zie, dzij zullen teruggewonnen
worden;

8 maar de huichelaars zullen
ontdekt en aafgesneden worden,
hetzij in het leven of in de
dood, zoals Ik wil; en wee hun
die van mijn kerk afgesneden
worden, want die worden door
de wereld overwonnen.

9 Daarom, laat ieder mens
oppassen, opdat hij niet doet
wat geen waarheid en gerech-
tigheid is voor mijn aangezicht.

10 En komt nu, zegt de Heer,
door de Geest, tot de ouderlin-
gen van zijn kerk, en laten wij
tezamen aredeneren, opdat gij
begrijpen zult;

11 laten wij redeneren zoals
de ene mens van aangezicht
tot aangezicht met de andere
redeneert.

12 Welnu, wanneer een mens
redeneert, begrijpen de mensen
h e m , o m d a t h i j a l s m e n s
redeneert; evenzo zal Ik, de

50 2a LV 129.
gs Geest—Boze
geesten.

3a Luc. 22:31;
3 Ne. 18:18.

4a gs Jezus Christus—
De naam van Jezus

Christus op ons
nemen.

5a gs Volharden.
6a gs Misleiden,

misleiding.
7a Matt. 23:13–15;

Alma 34:28.

b gs Duivel.
c Mos. 27:8–9.
d i.e. zij die misleid

zijn.
8a LV 1:14; 56:3; 64:35.

gs Excommunicatie.
10a Jes. 1:18; LV 45:10.
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Heer, met u redeneren, opdat u
abegrijpen zult.
13 Daarom stel Ik, de Heer, u

deze vraag: Waartoe zijt gij
ageordend?
14 Om mijn evangelie te pre-

diken door de aGeest, namelijk
de bTrooster, die uitgezonden
is om in de waarheid te onder-
wijzen.
15 En toen hebt gij ageesten

ontvangen die gij niet hebt
kunnen begrijpen, en gij hebt
ze ontvangen alsof zij van
God waren; en zijt gij daarin
gerechtvaardigd?

16 Zie, gij zult die vraag zelf
beantwoorden; niettemin zal
Ik barmhartig jegens u zijn;
wie onder u zwak is, zal hierna
asterk gemaakt worden.
17 Voorwaar, Ik zeg u: Wie

door Mij geordend en uitge-
zonden is om het woord der
waarheid te aprediken door de
Trooster, in de b Geest der
waarheid, predikt hij door de
Geest der waarheid of op een
andere wijze?
18 En indien het op een andere

wijze gebeurt, is het niet van
God.

19 En voorts, wie het woord
der waarheid ontvangt, ont-
vangt hij het door de Geest

der waarheid of op een andere
wijze?

20 Indien het op een andere
wijze gebeurt, is het niet van
God.

21 Daarom, hoe komt het dat
gij niet kunt begrijpen en we-
ten dat wie het woord door de
Geest der waarheid ontvangt,
het ontvangt zoals het door de
Geest der waarheid gepredikt
wordt?

22 Daarom begrijpen hij die
predikt en hij die ontvangt
elkaar en beiden worden aop-
gebouwd en bverblijden zich
tezamen.

23 En hetgeen niet opbouwt, is
niet van God, en is aduisternis.
24 Hetgeen van God is, is

alicht; en wie licht ontvangt en
in God bblijft, ontvangt cmeer
licht; en dat licht wordt steeds
helderder tot de volle dag toe.

25 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u, en Ik zeg het opdat u de
awaarheid zult verstaan, opdat
u de duisternis uit uw midden
verdrijven zult;

26 wie door God geordend en
uitgezonden is, die is aangewe-
zen om de agrootste te zijn, ook
al is hij de minste en aller
bdienstknecht.

27 Daarom is hij de abezitter

12a LV 1:24.
13a gs Ordenen,

ordening.
14a LV 43:15.

gs Leraar, leren—
Onderwijzen met
de Geest.

b gs Trooster.
15a gs Onderscheid,

gave van.
16a Ether 12:23–27.

17a gs Prediken;
Zendingswerk.

b LV 6:15.
gs Heilige Geest;
Waarheid.

22a 1 Kor. 14:26.
b Joh. 4:36.

23a gs Duisternis,
geestelijke.

24a 1 Joh. 2:8–11;
Mro. 7:14–19;

LV 84:45–47; 88:49.
gs Licht, licht van
Christus.

b Joh. 15:4–5, 10.
c 2 Ne. 28:30.

25a Joh. 8:32.
26a Matt. 23:11.

b Marc. 10:42–45.
gs Dienstbetoon.

27a LV 76:5–10, 53–60;
84:34–41.
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van alle dingen; want alle
dingen zijn aan hem onderwor-
pen, zowel in de hemel als
op aarde, het leven en het licht,
de Geest en de bmacht, uitge-
zonden door de wil van de
Vader door middel van Jezus
Christus, zijn Zoon.
28 Maar niemand is de bezit-

ter van alle dingen, tenzij hij
agelouterd en bgereinigd is van
alle zonde.
29 En indien gij gelouterd en

gereinigd zijt van alle zonde,
zult gij in de naam van Jezus
avragen wat u maar wilt, en het
zal gebeuren.
30 Maar weet dit: u zal gege-

ven worden wat u vraagt; en
omdat gij aan het ahoofd zijt
gesteld, zullen de geesten aan
u onderworpen zijn.
31 Daarom zal het geschieden

dat gij, als u een ageest zich ziet
manifesteren die u niet kunt
begrijpen, en u die geest niet
ontvangt, de Vader in de naam
van Jezus moet vragen; en als
Hij u die geest niet geeft, dan
zult u weten dat die niet van
God is.
32 En het zal u gegeven wor-

den amacht over die geest te
hebben; en u zult met luide
stem tegen die geest getuigen
dat hij niet van God is —
33 niet met een aschimpende

beschuldiging, opdat gij niet
overweldigd wordt, noch met
bgrootspraak of vreugdebetoon,
opdat u er niet door gegrepen
wordt.

34 Hij die van God ontvangt,
laa t hem het beschouwen
als van God; en laat hem zich
verheugen dat hij door God
waardig geacht wordt om te
ontvangen.

35 En door op deze dingen die
gij hebt ontvangen, en die gij
hierna zult ontvangen, acht te
slaan en ze te doen — en het
akoninkrijk is u door de Vader
gegeven, en bmacht om alle din-
gen te overwinnen die niet door
Hem zijn verordonneerd —

36 en zie, voorwaar, Ik zeg u:
Gezegend bent u die nu mijn
woorden hoort uit de mond
van mijn dienstknecht, want
uw zonden zijn u avergeven.
37 Laten mijn dienstknecht

Joseph Wakefield, in wie Ik
w e l b e h a g e n h e b , e n m i j n
dienstknecht aParley P. Pratt
uitgaan onder de gemeenten en
die sterken door het woord van
baansporing;

38 en ook mijn dienstknecht
John Corrill, of zovelen van mijn
dienstknechten als er tot dit
ambt geordend zijn, en laten zij
arbeiden in de awijngaard; en
laat niemand hen verhinderen

27b gs Macht.
28a 3 Ne. 19:28–29;

LV 88:74–75.
gs Heiliging; Zuiver,
zuiverheid.

b 1 Joh. 1:7–9.
29a Hel. 10:5; LV 46:30.

gs Gebed.
30a gs Gezag.

31a 1 Joh. 4:1.
gs Geest—Boze
geesten.

32a Matt. 10:1.
33a Judas 1:9.

b LV 84:67, 73.
35a gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

b 1 Joh. 4:4;
LV 63:20, 47.

36a LV 58:42–43.
gs Vergeven.

37a gs Pratt, Parley
Parker.

b LV 97:3–5.
38a gs Wijngaard des

Heren.
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te doen wat Ik hun opgedragen
heb —
39 daarom is mijn dienstknecht

aEdward Partridge hierin niet
gerechtvaardigd; niettemin, laat
hem zich bekeren en het zal
hem vergeven worden.
40 Zie, gij zijt kinderkens en

gij kunt nu niet alle dingen
averdragen; gij moet btoenemen
in cgenade en in kennis van de
dwaarheid.
41 aVreest niet, bkinderkens,

want u bent de mijnen, en Ik
heb de wereld coverwonnen; en
u behoort tot hen die mijn
Vader Mij dgegeven heeft;

42 en niemand van hen die

mijn Vader Mij gegeven heeft,
zal averloren gaan.
43 En de Vader en Ik zijn aéén.

Ik ben in de Vader en de Vader
is in Mij; en omdat gij Mij
aangenomen hebt, zijt gij in Mij
en ben Ik in u.

44 Welnu, Ik ben in uw mid-
den, en Ik ben de agoede her-
der, en de bsteenrots Israëls.
Wie op deze crots bouwt, zal
dnimmer vallen.
45 En de dag komt dat u mijn

stem zult horen en Mij azien, en
weten dat Ik ben.

46 aWaakt dan, opdat gij bge-
reed zult zijn. Ja, amen.

AFDELING 51

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in mei 1831
te Thompson (Ohio). (History of the Church, 1:173–174.) In die tijd
begonnen de heiligen die uit de oostelijke staten wegtrokken, in Ohio aan
te komen, en het werd noodzakelijk definitieve regelingen te treffen voor
hun vestiging. Omdat die onderneming bij uitstek tot de taak van de
bisschop behoorde, vroeg bisschop Edward Partridge om instructies
dienaangaande, waarna de profeet navraag deed bij de Heer.

1–8: Edward Partridge aangewe-
zen om rentmeesterschappen en
bezittingen te regelen; 9–12: de
heiligen moeten eerlijk handelen
en gelijkelijk ontvangen; 13–15:
zij moeten een voorraadhuis van
de bisschop hebben en bezittingen

organiseren volgens de wet des
Heren; 16–20: Ohio zal een tij-
delijke vergaderplaats zijn.

LUISTERT naar Mij, zegt de
Heer, uw God, en Ik zal

spreken tot mijn dienstknecht

39a gs Partridge,
Edward.

40a 3 Ne. 17:2–3;
LV 78:17–18.

b 1 Kor. 3:2–3;
LV 19:22–23.

c gs Genade.
d gs Waarheid.

41a 1 Joh. 4:18.
b gs Zonen en

dochters van God.

c Joh. 16:33.
d Joh. 10:27–29; 17:2;

3 Ne. 15:24;
LV 27:14; 84:63.

42a Joh. 17:12;
3 Ne. 27:30–31.

43a Joh. 17:20–23;
3 Ne. 11:35–36.
gs God, Godheid.

44a Joh. 10:14–15.
gs Goede herder.

b Gen. 49:24;
1 Pet. 2:4–8.
gs Hoeksteen.

c 1 Kor. 10:1–4.
gs Jezus Christus;
Rots.

d Hel. 5:12.
45a LV 67:10–13.
46a gs Waken, wachters.

b Alma 34:32–33.
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aEdward Partridge en hem
aanwijzingen geven; want het
is nodig dat hij aanwijzingen
ontvangt voor het organiseren
van dit volk.
2 Want het is nodig dat het

volgens mijn awetten georgani-
seerd wordt; anders zal het
afgesneden worden.
3 Welnu, laten mijn dienst-

knecht Edward Partridge, en
zij die hij gekozen heeft, in
wie Ik welbehagen heb, dit
volk hun deel toewijzen, iedere
man agelijkelijk overeenkomstig
zijn gezin, overeenkomstig zijn
omstandigheden en zijn noden
en bbehoeften.
4 En laat mijn dienstknecht

Edward Partridge, wanneer
hij een man zijn deel toewijst,
hem een schrijven geven dat
hem zijn deel zal waarborgen,
zodat hij het zal behouden,
namelijk dit recht en dit erf-
deel in de kerk, totdat hij over-
treedt en door de stem der
kerk, volgens de wetten en
a verbonden der kerk, niet
waardig geacht wordt om tot
de kerk te behoren.
5 En als hij overtreedt en niet

waardig geacht wordt om tot
de kerk te behoren, zal hij niet
het recht hebben om dat deel
op te eisen dat hij de bisschop
toegewijd heeft ten behoeve

van de armen en behoeftigen
van mijn kerk; daarom zal
hij de gave niet behouden,
maar alleen aanspraak hebben
op dat deel dat hem bij akte
overgedragen is.

6 En aldus zullen alle dingen
vastgelegd worden, avolgens de
bwetten van het land.

7 En laat hetgeen dit volk
toebehoort, toegewezen worden
aan dit volk.

8 En inzake het ageld dat dit
volk rest — laat er een gevol-
machtigde voor dit volk aange-
wezen worden om met dat
bgeld voedsel en kleding te
verschaffen naar de behoeften
van dit volk.

9 En laat ieder mens aeerlijk
handelen en gelijk zijn onder dit
volk, en gelijkelijk ontvangen,
opdat gij béén zult zijn, zoals Ik
u geboden heb.

10 En laat hetgeen dit volk
toebehoort, niet weggenomen
worden en aan dat van een
aandere kerkgemeente gegeven
worden.

11 Daarom, als een andere
kerkgemeente geld van deze
kerkgemeente wil ontvangen,
laat die dan deze kerkgemeente
terugbetalen zoals zij zullen
overeenkomen;

12 en dat zal gebeuren door
de bisschop of de gevolmach-

51 1a gs Partridge,
Edward.

2a LV 42:30–39; 105:5.
gs Toewijden, wet
van toewijding.

3a LV 49:20.
b Hand. 2:44–45;

4 Ne. 1:2–3.
4a i.e. Afdeling 20 en 22

worden de Artikelen
en Verbonden van
de kerk van Christus
genoemd.
LV 33:14; 42:13.
gs Verbond.

6a 1 Pet. 2:13; LV 98:5–7.
b LV 58:21–22.

8a LV 84:104.

b LV 104:15–18.
9a gs Eerlijk,

eerlijkheid.
b LV 38:27.

gs Een, eenheid.
10a i.e. een andere

gemeente van de
kerk of een ander
kerkgenootschap.
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tigde die door de astem van
de kerkgemeente zal worden
aangewezen.
13 En voorts, laat de bisschop

een avoorraadhuis voor deze
kerkgemeente aanwijzen; en
laten alle dingen, zowel geld
als voedsel, die de bbehoeften
van dit volk te boven gaan, in
handen van de bisschop blijven.

14 En laat hem ook voor zich-
zelf bewaren, voor zijn eigen be-
hoeften en voor de behoeften van
zijn gezin, daar hij bezig zal zijn
met het regelen van deze zaken.

15 En aldus verleen Ik dit volk
het voorrecht om zich volgens
mijn awetten te organiseren.
16 En Ik wijd adit land aan hen

voor een korte tijd, totdat Ik,
de Heer, op een andere manier

voor hen zal zorgen, en hun
gebied heen te gaan;

17 en de ure en de dag zijn hun
niet gegeven, laten zij daarom
doen alsof zij er jarenlang
zullen blijven, en dat zal voor
hun welzijn blijken te zijn.

18 Zie , di t zal voor mi jn
dienstknecht Edward Partridge
aeen voorbeeld zijn op andere
plaatsen, in alle kerkgemeenten.

19 En wie een trouwe, een
rechtvaardige en een verstan-
dige arentmeester wordt be-
v o n d e n , z a l i n g a a n i n d e
bvreugde van zijn Heer en het
eeuwige leven beërven.

20 Voorwaar, Ik zeg u: Ik ben
Jezus Christus, die spoedig
akomt, op een buur dat u het
niet verwacht. Ja, amen.

AFDELING 52

Openbaring gegeven aan de ouderlingen van de kerk bij monde van de
profeet Joseph Smith op 7 juni 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the
Church, 1:175–179.) Er was een conferentie in Kirtland gehouden,
beginnend op 3 en eindigend op 6 juni. Op die conferentie vonden de
eerste specifieke ordeningen tot het ambt van hogepriester plaats en
werden bepaalde valse en misleidende geesten opgemerkt en bestraft.

1–2: Missouri aangewezen als de
plaats voor de volgende conferentie;
3–8: opdrachten aan bepaalde
ouderlingen om samen te reizen;
9–11: de ouderlingen moeten leren
wat de apostelen en profeten
geschreven hebben; 12–21: wie door
de Geest verlicht zijn, zullen als

vruchten lof en wijsheid voortbren-
gen; 22–44: verschillende ouderlin-
gen opgedragen om het evangelie
te prediken tijdens hun reis naar
Missouri voor de conferentie.

ZIE, aldus zegt de Heer tot
de ouderlingen die Hij in

12a gs Algemene
instemming.

13a LV 42:55.
gs Voorraadhuis.

b LV 42:33–34, 55;
82:17–19.

15a LV 51:2.
16a i.e. Kirtland, gebied

Ohio.
18a i.e. patroon.
19a Matt. 24:45–47.

gs Rentmeester,

rentmeesterschap.
b gs Vreugde.

20a Op. 22:6–16.
b Matt. 24:44.
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deze laatste dagen heeft ageroe-
pen en gekozen door de stem
van zijn Geest —
2 zeggende: Ik, de Heer, zal u

bekendmaken wat Ik wil dat gij
doet vanaf nu tot aan de volgen-
de conferentie, die gehouden
zal worden in Missouri, op het
aland dat Ik zal bwijden aan
mijn volk, dat een coverblijfsel is
van Jakob, en aan hen die erfge-
naam zijn volgens het dverbond.
3 Welnu, voorwaar, Ik zeg

u: Laten mijn dienstknechten
Joseph Smith jr. en Sidney
Rigdon zich op reis begeven
zodra er voorbereidingen ge-
troffen kunnen worden om van
huis te gaan en naar het land
Missouri te reizen.

4 En voor zoverre zij Mij ge-
trouw zijn, zal het hun be-
kendgemaakt worden wat zij
moeten doen;

5 en hun zal ook, voor zoverre
zij getrouw zijn, uw aerfland
bekendgemaakt worden.

6 En voor zoverre zij niet
getrouw zijn, zullen zij afge-
sneden worden, ja, zoals Ik wil
en zoals het Mij goeddunkt.

7 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Laten mijn dienstknecht
Lyman Wight en mijn dienst-
knecht John Corrill zich spoedig
op reis begeven;

8 en laten ook mijn dienst-

knecht John Murdock en mijn
dienstknecht Hyrum Smith zich
op reis begeven naar diezelfde
plaats, over Detroit.

9 En laten zij daarvandaan
verder reizen en onderweg het
woord prediken en ageen ande-
re dingen zeggen dan hetgeen
de bprofeten en apostelen ge-
schreven hebben, en hetgeen
hun door de cTrooster geleerd
wordt door het gelovige gebed.

10 Laten zij atwee aan twee
gaan, en laten zij aldus onder-
weg in iedere samenkomst
prediken, dopende met bwater,
en c handoplegging aan de
waterkant.

11 Want aldus zegt de Heer:
Ik zal mijn werk in gerechtig-
heid abekorten, want de dagen
komen dat Ik het oordeel zal
uitzenden ter overwinning.

12 En laat mijn dienstknecht
Lyman Wight op zijn hoede
zijn, want Satan verlangt hem
te aziften als het kaf.
13 En zie, wie agetrouw is, zal

als heerser worden gesteld over
vele dingen.

14 En voorts zal Ik u voor alle
dingen een model geven, opdat
gij niet misleid zult worden;
want Satan waart rond in het
land, en hij gaat uit om de
natiën te misleiden —

15 welnu, wie bidt, wiens

52 1a gs Roepen,
roeping, door God
geroepen.

2a LV 57:1–3.
b LV 58:57; 84:3–4.
c Ps. 135:4;

3 Ne. 5:21–26.
d Abr. 2:6–11.

gs Abraham,

verbond van.
5a LV 57:1–3.
9a Mos. 18:19–20.

b LV 42:12; 52:36.
gs Schriften,
Schriftuur.

c gs Trooster; Heilige
Geest; Leraar, leren—
Onderwijzen met

de Geest.
10a Marc. 6:7; LV 61:35.

b Joh. 1:26.
c Hand. 8:14–17.

11a Rom. 9:28.
12a Luc. 22:31;

3 Ne. 18:17–18.
13a Matt. 25:23;

LV 132:53.
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geest averslagen is, die wordt
door Mij baanvaard als hij mijn
cverordeningen gehoorzaamt.
16 Wie spreekt, wiens geest

verslagen is, wiens taal zacht-
moedig is en opbouwt, die is
van God als hij mijn verorde-
ningen gehoorzaamt.

17 En voorts, wie siddert
onder mijn macht, zal asterk
worden gemaakt en zal als
vruchten lof en bwijsheid voort-
brengen, volgens de openba-
ringen en waarheden die Ik u
gegeven heb.

18 En voorts, wie overwonnen
wordt en geen vruchten avoort-
brengt, ja, naar dit model, is
niet van Mij.
19 Daarom, door dit model

zult gij in alle gevallen de gees-
ten onder de ganse hemelen
akennen.
20 En de dagen zijn gekomen;

naar het geloof van de mensen
zal het hun ageschieden.

21 Zie, dit gebod wordt ge-
geven aan alle ouderlingen
die Ik gekozen heb.

22 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Laten mijn dienstknecht
aThomas B. Marsh en mijn
dienstknecht Ezra Thayre zich
ook op reis begeven en het
woord prediken onderweg naar
datzelfde land.
2 3 E n v o o r t s , l a t e n m i j n

dienstknecht Isaac Morley en
mijn dienstknecht Ezra Booth

zich op reis begeven en ook
het woord prediken onderweg
naar datzelfde land.

24 En voorts, laten mijn dienst-
knechten aEdward Partridge
en Martin Harris zich op reis
begeven met mijn dienstknech-
ten Sidney Rigdon en Joseph
Smith jr.

25 Laten mijn dienstknechten
David Whitmer en Harvey
Whitlock zich ook op reis be-
geven en prediken onderweg
naar datzelfde land.

26 En laten mijn dienstknech-
ten aParley P. Pratt en bOrson
Pratt zich op reis begeven en
onderweg prediken, ja, naar
datzelfde land.

2 7 E n l a t e n m i j n d i e n s t-
knechten Solomon Hancock en
Simeon Carter zich ook op reis
begeven naar datzelfde land,
en onderweg prediken.

28 Laten mijn dienstknechten
Edson Fuller en Jacob Scott
zich ook op reis begeven.

29 Laten mijn dienstknech-
ten Levi W. Hancock en Zebe-
dee Coltrin zich ook op reis
begeven.

30 Laten mijn dienstknechten
Reynolds Cahoon en Samuel
H. Smith zich ook op reis
begeven.

31 Laten mijn dienstknechten
Wheeler Baldwin en William
Carter zich ook op reis begeven.

32 En laten mijn dienstknech-

15a gs Gebroken hart.
b LV 97:8.
c gs Verordeningen.

17a LV 66:8; 133:58.
b gs Wijsheid.

18a Matt. 3:10.

19a gs Onderscheid,
gave van.

20a Matt. 8:5–13.
22a LV 56:5.

gs Marsh, Thomas B.
24a gs Partridge,

Edward.
26a gs Pratt, Parley

Parker.
b gs Pratt, Orson.
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ten aNewel Knight en Selah
J. Griffin beiden geordend
worden, en zich ook op reis
begeven.

33 Ja, voorwaar, Ik zeg u:
Laten al dezen zich op reis
begeven naar die ene plaats,
langs hun verschillende wegen,
en de ene zal niet bouwen op
het fundament van de aander,
noch reizen in andermans
spoor.

34 Wie getrouw is, die zal
bewaard worden en met veel
avrucht gezegend worden.
35 En voorts zeg Ik u: Laten

mijn dienstknechten Joseph
Wakefield en Solomon Hum-
phrey zich op reis begeven
naar de oostelijke landstreken;

36 laten ze onder hun familie-
leden arbeiden en geen andere
dingen averkondigen dan de
profeten en apostelen, datgene
wat zij bgezien en gehoord
hebben en zeer stellig cgeloven,
opdat de profetieën vervuld
kunnen worden.
37 Laat, ten gevolge van over-

treding, hetgeen Heman Bas-
set gegeven was hem aontno-
men worden en op het hoofd
van Simonds Ryder geplaatst
worden.

38 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Laat Jared Carter tot priester
ageordend worden, en laat

ook George James tot bpriester
geordend worden.

39 Laat de rest van de ouder-
lingen over de kerkgemeenten
awaken en het woord verkon-
digen in de omstreken; en laten
zij met hun eigen handen arbei-
den, opdat er geen bafgoderij of
goddeloosheid bedreven wordt.

40 En denkt in alles aan de
aarmen en de bbehoeftigen, de
zieken en de bezochten, want
wie die dingen niet doet, is
mijn discipel niet.

4 1 E n v o o r t s , l a t e n m i j n
dienstknechten Joseph Smith jr.
en Sidney Rigdon en Edward
Partridge een aaanbeveling van
de kerk meenemen. En laat er
eveneens een verkregen worden
voor mijn dienstknecht Oliver
Cowdery.

42 En aldus, zoals Ik heb
gezegd, zult gij, indien gij
getrouw zijt, bijeenkomen om
u te verblijden in het land
aMissouri, dat uw berfland is,
dat nu het land van uw vijan-
den is.

43 Maar zie, Ik, de Heer, zal de
stad te zijner tijd bespoedigen
en de getrouwen bekronen met
avreugde en met gejubel.
44 Zie, Ik ben Jezus Christus,

de Zoon van God, en Ik zal hen
ten laatsten dage averhogen. Ja,
amen.

32a LV 56:6–7.
33a Rom. 15:20.
34a Joh. 15:16;

LV 18:15–16.
36a Mos. 18:19–20;

LV 52:9.
b Joh. 3:11.
c gs Geloof, geloven.

37a Matt. 25:25–30.
38a LV 79:1.

b gs Priester,
Aäronisch
priesterschap.

39a Alma 6:1.
b gs Afgoderij.

40a LV 104:15–18.

gs Arm, armen.
b gs Welzijn,

welzijnszorg.
41a LV 20:64.
42a gs Zion.

b LV 25:2; 57:1–3.
43a gs Vreugde.
44a LV 88:96–98.
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AFDELING 53

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Algernon
Sidney Gilbert in juni 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the
Church, 1:179–180.) Op verzoek van Sidney Gilbert raadpleegde de profeet
de Heer aangaande broeder Gilberts werk en aanstelling in de kerk.

1–3: Sidney Gilberts roeping en
verkiezing in de kerk is om tot
ouderling geordend te worden; 4–7:
hij moet ook fungeren als gevol-
machtigde van de bisschop.

ZIE, Ik zeg u, mijn dienst-
knecht Sidney Gilbert, dat

Ik uw gebeden gehoord heb; en
u hebt Mij aangeroepen opdat
het u zou worden bekendge-
maakt, door de Heer, uw God,
aangaande uw roeping en
averkiezing in de kerk, die Ik,
de Heer, in deze laatste dagen
opgericht heb.
2 Zie, Ik, de Heer, die voor de

zonden der wereld agekruisigd
werd, geef u een gebod dat u de
wereld bverzaken zult.
3 Aanvaard mijn ordening, ja,

die van ouderling, om geloof
en bekering en avergeving van
zonden te prediken, volgens

mijn woord, en het ontvangen
van de Heilige Geest door
bhandoplegging;

4 en ook om een agevolmach-
tigde van deze kerk te zijn in
de plaats die door de bisschop
aangewezen zal worden, vol-
gens de geboden die hierna
gegeven zullen worden.

5 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: U zult zich op reis begeven
met mijn dienstknechten Joseph
Smith jr. en Sidney Rigdon.

6 Zie, dit zijn de eerste ver-
ordeningen die u ontvangen
zult; en de overige zullen
u worden bekendgemaakt op
een toekomstig tijdstip, naar-
ge lang uw arbeid in mi jn
wijngaard.

7 En voorts wil Ik dat gij leert
dat alleen hij behouden wordt
die tot het einde avolhardt. Ja,
amen.

AFDELING 54

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Newel
Knight in juni 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church,
1:180–181.) De kerkleden van de gemeente in Thompson (Ohio) waren
verdeeld over vragen die te maken hadden met de toewijding van
bezittingen. Zelfzucht en hebzucht waren aan de dag getreden en
Leman Copley had zijn verbond verbroken om zijn grote boerderij toe
te wijden als erfperceel voor de heiligen die aankwamen uit Colesville

53 1a gs Roeping en
verkiezing; Uitver-
koren; Verkiezing.

2a gs Kruisiging.

b gs Wereld; Werelds,
wereldsgezindheid.

3a gs Vergeving van
zonden.

b gs Handoplegging.
4a LV 57:6, 8–10, 14–15;

84:113.
7a gs Volharden.
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(New York). Ezra Thayre was ook betrokken bij de controverse. Dienten-
gevolge waren Newel Knight (president van de gemeente in Thompson)
en enkele ouderlingen bij de profeet gekomen om te vragen hoe
zij moesten handelen. De profeet raadpleegde de Heer en ontving
deze openbaring. (Zie ook afdeling 56, die een voortzetting is van deze
aangelegenheid.)

1–6: de heiligen moeten het ver-
bond van het evangelie nakomen
om barmhartigheid te verkrijgen;
7–10: zij moeten geduldig zijn in
bezoeking.

ZIE, zo zegt de Heer, ja, de
aAlfa en de Omega, het

begin en het einde, ja, Hij die
bgekruisigd is voor de zonden
der wereld —
2 zie, voorwaar, voorwaar,

Ik zeg u, mijn dienstknecht
Newel Knight: U moet stand-
houden in het ambt waartoe Ik
u heb aangewezen.

3 En laten uw broeders, indien
zij willen ontkomen aan hun
vi janden, zich van al hun
zonden bekeren en waarlijk
anederig worden voor mijn
aangezicht, en berouwvol.

4 En omdat het averbond dat
zij met Mij gesloten hebben,
is verbroken, is het bzonder
inhoud en zonder gevolg ge-
worden.
5 En wee hem door wie deze

aovertreding komt, want het zou
voor hem beter zijn geweest als

hij was verdronken in de diepte
der zee.

6 Maar gezegend zijn zij die
het verbond bewaard hebben
en het gebod onderhouden
hebben, want zij zullen abarm-
hartigheid verkrijgen.

7 Welnu, gaat heen en vlucht
uit het land, opdat uw vijanden
u niet zullen overvallen; be-
geeft u op reis en wijst naar
uw believen iemand aan om
uw leider te zijn en betalingen
voor u te doen.

8 En aldus zult u zich op
reis begeven naar de westelijke
streken, naar het land aMissouri,
naar het grensgebied van de
Lamanieten.

9 En nadat u uw reis volbracht
hebt, zie, zeg Ik u: Zoekt een
akostwinning zoals andere men-
sen, totdat Ik u plaats bereid.

10 En voorts, weest ageduldig
onder bezoeking totdat Ik bkom;
en zie, Ik kom spoedig, en mijn
beloning is bij Mij, en wie Mij
vroeg cgezocht hebben, zullen
drust vinden voor hun ziel. Ja,
amen.

54 1a Op. 1:8;
LV 19:1.
gs Alfa en Omega.

b gs Kruisiging.
3a gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

4a LV 42:30–39.

gs Toewijden, wet
van toewijding.

b LV 58:32–33.
5a Matt. 18:6–7.
6a gs Barmhartig,

barmhartigheid.
8a LV 52:42.
9a 1 Tess. 4:11.

10a gs Geduld.
b Op. 22:12.

gs Wederkomst van
Jezus Christus.

c Spr. 8:17.
gs Gebed.

d Matt. 11:28–30.
gs Rust, rusten.
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AFDELING 55

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan William
W. Phelps in juni 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church,
1:184–186.) William W. Phelps, drukker van beroep, was net met zijn gezin
in Kirtland aangekomen en de profeet raadpleegde de Heer aangaande hem.

1–3: W.W. Phelps geroepen en
gekozen om zich te laten dopen, tot
ouderling te worden geordend en
het evangelie te prediken; 4: hij moet
ook boeken schrijven voor de kinde-
ren die op de scholen van de kerk
zitten; 5–6: hij moet naar Missouri
reizen, dat zijn arbeidsveld zal zijn.

ZIE, aldus zegt de Heer tot u,
mijn dienstknecht William,

ja, de Heer der gehele aaarde:
Gij zijt geroepen en gekozen;
en nadat gij met water zijt
bgedoopt, indien u dat doet met
het oog alleen op mijn eer
gericht, zult u vergeving van
uw zonden verkrijgen en de
Heilige Geest ontvangen door
chandoplegging;
2 en dan zult gij onder de

hand van mijn dienstknecht
Joseph Smith jr . geordend
worden om ouderling in deze
kerk te zijn, om bekering te pre-
diken en avergeving van zonden
door middel van de doop in de
naam van Jezus Christus, de
Zoon van de levende God.

3 En u zult de macht hebben
de Heilige Geest te verlenen
aan wie u ook de handen
opleggen zult, indien zij be-
rouwvol voor mijn aangezicht
zijn.

4 En voorts, u zult geordend
worden om mijn dienstknecht
Oliver Cowdery te helpen met
het drukken, en met het uitkie-
zen en schrijven van aboeken
voor de scholen van deze kerk,
opdat ook kleine kinderen
onderricht zullen ontvangen
voor mijn aangezicht zoals Mij
welgevallig is.

5 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Dat is de reden dat u zich
op reis zult begeven met mijn
dienstknechten Joseph Smith
jr. en Sidney Rigdon: dat u in
uw erfland ageplant wordt om
dat werk te doen.

6 En voorts, laat mijn dienst-
knecht Joseph Coe zich even-
eens met hen op reis begeven.
Het overige zal hierna worden
bekendgemaakt, zoals Ik wil.
Amen.

AFDELING 56

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in juni 1831
te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:186–188.) Ezra Thayre,
die was aangewezen om met Thomas B. Marsh naar Missouri te reizen.

55 1a Deut. 10:14;
1 Ne. 11:6; 2 Ne. 29:7.

b gs Doop, dopen.

c gs Handoplegging.
2a gs Vergeving van

zonden.

4a LV 88:118; 109:7, 14.
5a Amos 9:15.
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(Zie afdeling 52:22), was niet in staat met zijn zending te beginnen op het
moment dat de laatstgenoemde klaarstond. Ouderling Thayre kon zich niet
op reis begeven wegens zijn verwikkeling in de moeilijkheden in Thompson
(Ohio). (Zie de inleiding van afdeling 54.) De Heer beantwoordde de
vraag van de profeet dienaangaande door deze openbaring te geven.

1–2: de heiligen moeten hun kruis
opnemen en de Heer volgen om het
heil te verkrijgen; 3–13: de Heer
gebiedt en herroept, en de onge-
hoorzamen worden uitgeworpen;
14–17: wee de rijken die de armen
niet willen helpen, en wee de armen
die geen gebroken hart hebben;
18–20: gezegend de armen die rein
van hart zijn, want zij zullen de
aarde beërven.

LUISTER, o gij volk dat mijn
naam abelijdt, zegt de Heer,

uw God; want zie, mijn toorn is
ontbrand tegen de weerspanni-
gen, en zij zullen mijn arm
en mijn gramschap kennen, op
de dag van bbezoeking en van
verbolgenheid over de natiën.

2 En wie zijn akruis niet wil
opnemen en Mij bvolgen, en
mijn geboden onderhouden, die
zal niet behouden worden.
3 Zie, Ik, de Heer, gebied; en

wie niet wil agehoorzamen, zal
in de door Mij bestemde tijd
bafgesneden worden, nadat Ik
heb geboden en het gebod
geschonden wordt.
4 Daarom gebied en aherroep

Ik, de Heer, naar het Mij goed-
dunkt; en dit alles zal op het

hoofd van de bweerspannigen
neerkomen, zegt de Heer.

5 Daarom herroep Ik het
gebod dat gegeven is aan
mijn dienstknechten aThomas
B. Marsh en Ezra Thayre, en
geef Ik mijn dienstknecht
Thomas een nieuw gebod
dat hij zich spoedig op reis
zal begeven naar het land Mis-
souri, en mijn dienstknecht
Selah J. Griffin zal hem even-
eens vergezellen.

6 Want zie, Ik herroep het
gebod dat gegeven is aan
mijn dienstknechten Selah J.
Griffin en Newel Knight, ten
gevolge van de halsstarrigheid
van mijn volk dat zich in
Thompson bevindt, en hun
weerspannigheid.

7 Daarom, laat mijn dienst-
knecht Newel Knight bij hen
blijven; en allen die willen gaan,
die berouwvol zijn voor mijn
aangezicht, mogen gaan en door
hem worden geleid naar het
land dat Ik aangewezen heb.

8 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u dat mijn dienstknecht Ezra
Thayre zich van zijn ahoogmoed
en zelfzucht moet bekeren en
gehoor geven aan het eerste

56 1a LV 41:1.
b Jes. 10:3–4; Mrm. 9:2;

LV 1:13–14; 124:10.
2a Luc. 14:27.

b 1 Pet. 2:21;
2 Ne. 31:10–13;

Mro. 7:11.
gs Jezus Christus—
Het voorbeeld van
Jezus Christus.

3a gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,

gehoorzamen.
b LV 1:14–16; 50:8.

4a LV 58:31–33.
b gs Opstand.

5a gs Marsh, Thomas B.
8a gs Hoogmoed.
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gebod dat Ik hem gegeven heb
aangaande de plaats waar hij
woont.
9 En indien hij dat doet, zal hij,

omdat het land niet verdeeld zal
worden, nog steeds aangewezen
zijn om naar het land Missouri
te gaan;
10 maar anders zal hij het geld

dat hij betaald heeft, terugont-
vangen en de plaats verlaten
en van mijn kerk aafgesneden
worden, zegt de Here God der
heerscharen;
11 en hoewel de hemel en de

aarde voorbijgaan, zullen deze
woorden niet avoorbijgaan,
maar vervuld worden.
12 En indien mijn dienst-

knecht Joseph Smith jr. het geld
moet betalen, zie, dan zal Ik, de
Heer, het hem terugbetalen in
het land Missouri, opdat zij
van wie hij zal krijgen, beloond
zullen worden naar hetgeen zij
doen;

13 want naar hetgeen zij doen,
zullen zij ontvangen, ja, land
als erfdeel.

14 Zie, aldus zegt de Heer tot
mijn volk: U hebt vele dingen
te doen en om u van te bekeren;
want zie, uw zonden zijn tot
Mij opgestegen en zijn niet
vergeven, omdat u zich op uw
eigen wegen averlaat.

15 En uw hart is niet tevreden.

En gij gehoorzaamt de waarheid
niet, maar schept abehagen in
ongerechtigheid.

16 Wee u, gij arijken, die uw
bezit niet aan de barmen wilt
cgeven, want uw drijkdommen
zullen uw ziel verderven; en
dit zal uw jammerklacht zijn
op de dag van bezoeking en
van oordeel en van gram-
schap: Voorbij is de eoogst, ten
einde de zomer, en mijn ziel
is niet gered!

17 Wee u, gij aarmen, wier hart
niet gebroken is, wier geest niet
verslagen is, en wier buik niet
verzadigd is, en wier handen
zich er niet van weerhouden
zich aan andermans goederen
te vergrijpen, wier ogen vol
bhebzucht zijn en die niet met
uw eigen handen wilt arbeiden!

18 Maar gezegend zijn de
aarmen die rein van hart zijn,
wier hart bgebroken is en wier
geest verslagen is, want zij
zullen het ckoninkrijk van God
zien komen in macht en grote
heerlijkheid tot hun bevrijding;
want het vette der daarde zal
hun toebehoren.

19 Want zie, de Heer zal ko-
men, en zijn avergelding zal bij
Hem zijn, en Hij zal eenieder
vergelden, en de armen zullen
juichen;

20 en hun geslachten zullen

10a gs Excommunicatie.
11a 2 Ne. 9:16.
14a Jakob 4:10.
15a Alma 41:10;

3 Ne. 27:11.
16a Jer. 17:11; 2 Ne. 9:30.

b gs Aalmoes.
c Spr. 14:31;

Alma 5:55–56.

gs Arm, armen.
d Jak. 5:3.
e Jer. 8:20;

Alma 34:33–35;
LV 45:2.

17a Mos. 4:24–27;
LV 42:42; 68:30–32.

b gs Begeerte, begeren,
begerig.

18a Matt. 5:3, 8;
Luc. 6:20; 3 Ne. 12:3.
gs Arm, armen.

b gs Gebroken hart.
c gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

d gs Aarde.
19a Op. 22:12; LV 1:10.
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de aarde van geslacht op ge-
slacht abeërven, voor eeuwig en

altijd. En nu beëindig Ik mijn
spreken tot u. Ja, amen.

AFDELING 57

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 20 juli
1831 te Zion, Jackson County (Missouri). (History of the Church,
1:189–190.) Overeenkomstig het gebod des Heren (afdeling 52) waren de
ouderlingen van Kirtland naar Missouri gereisd met vele uiteenlopende
wederwaardigheden en enige tegenstand. Bij het beschouwen van de
toestand der Lamanieten en van het gebrek aan beschaving, verfijning en
godsdienst onder de mensen in het algemeen, riep de profeet in een
smachtend gebed uit: ‘Wanneer zal de wildernis bloeien als een roos?
Wanneer zal Zion in haar heerlijkheid worden gebouwd en waar zal uw
tempel staan, waarheen alle natiën zich zullen begeven in de laatste dagen?’
(History of the Church, 1:189.) Vervolgens ontving hij deze openbaring.

1–3: Independence (Missouri) is
de plaats voor de stad Zion en de
tempel; 4–7: de heiligen moeten in
die omstreken land kopen en een
erfdeel ontvangen; 8–16: Sidney
Gilbert moet een winkel beginnen,
W.W. Phelps moet zich als drukker
vestigen en Oliver Cowdery moet
tekst bewerken voor publicatie.

LUISTERT, o gij ouderlingen
van mijn kerk, zegt de Heer,

uw God, die zich op mijn gebod
bijeenverzameld hebben in dit
land, dat het land aMissouri is,
dat het bland is dat Ik aangewe-
zen en cgewijd heb voor de
dvergadering van de heiligen.
2 Daarom is dit het land van

belofte, en de aplaats voor de
stad bZion.

3 En aldus zegt de Heer, uw

God: Indien u wijsheid wilt
ontvangen, is hier wijsheid. Zie,
de plaats die nu Independence
heet, is het middelpunt; en een
plek voor de atempel bevindt
zich ten westen daarvan op
een perceel niet ver van het
gerechtsgebouw.

4 Daarom is het wijsheid dat
het land door de heiligen wordt
agekocht, alsmede ieder stuk
grond naar het westen toe, ja,
tot aan de scheidingslijn tussen
de bJoden en de andere volken;

5 en ook ieder stuk grond dat
aan de prairie grenst, voor zover
mijn discipelen in staat zijn land
te akopen. Zie, dit is wijsheid,
opdat zij het zullen bverkrijgen
als eeuwigdurend erfgoed.

6 En laat mijn dienstknecht
Sidney Gilbert de functie uit-

20a Matt. 5:5;
LV 45:56–58.

57 1a LV 52:42.
b LV 29:7–8; 45:64–66.
c LV 61:17.
d gs Israël—De ver-

strooiing van Israël.
2a LV 28:9; 42:9, 62.

b gs Zion.
3a LV 58:57; 97:15–17.
4a LV 48:4.

b i.e. ‘Joden’ duidt hier

op de Lamanieten;
‘andere volken’ op de
blanke kolonisten.

5a LV 58:49, 51;
101:68–74.

b LV 56:20.
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oefenen waartoe Ik hem aan-
g e w e z e n h e b , o m g e l d t e
ontvangen, om agevolmachtigde
van de kerk te zijn, om land
te kopen in alle omstreken, voor
zoverre dat in gerechtigheid
gebeuren kan, en naar de
wijsheid gebiedt.

7 En laat mijn dienstknecht
aEdward Partridge de functie
uitoefenen waartoe Ik hem
aangewezen heb, en de heiligen
hun erfdeel btoedelen, zoals Ik
geboden heb; en ook zij die hij
aangewezen heeft om hem bij
te staan.

8 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Laat mijn dienstknecht
Sidney Gilbert zich in deze
plaats vestigen en een winkel
beginnen, om zonder bedrog
goederen te verkopen, om geld
te verkri jgen om voor het
welzijn van de heiligen land te
kopen en alles te verkrijgen wat
de discipelen nodig hebben om
hen op hun erfgoed te vestigen.

9 En laat ook mijn dienstknecht
Sidney Gilbert een vergunning
verkrijgen — zie, hier is wijs-
heid, en wie leest, laat hem
begrijpen — om ook goederen
naar de mensen te sturen, ja,
door hen die hij als bediende in
zijn dienst kiest;

10 en aldus voor mijn heiligen
te zorgen, opdat mijn evangelie
gepredikt zal worden tot hen
die in aduisternis gezeten zijn
en in het domein en de bscha-
duw des doods.

11 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Laat mijn dienstknecht
aWilliam W. Phelps in deze
plaats geplant worden, en zich
vestigen als bdrukker voor de
kerk.

12 En zie, als de wereld aan-
vaardt wat hij schrijft — zie,
hier is wijsheid — laat hem dan
verkrijgen wat hij ook in gerech-
tigheid verkrijgen kan, voor het
welzijn van de heiligen.

13 En laat mijn dienstknecht
aOliver Cowdery hem bijstaan,
zoals Ik geboden heb, in elke
plaats die Ik hem aanwijs,
in het overschrijven en het
nakijken en selecteren, opdat
alle dingen in orde zullen
zijn voor mijn aangezicht, zoals
de Geest door hem zal laten
blijken.

14 En laten aldus zij die Ik
genoemd heb, zo spoedig mo-
gelijk in het land Zion worden
geplant, met hun gezin, om
die dingen te doen, ja, zoals Ik
gesproken heb.

15 En nu aangaande de verga-
dering: laten de bisschop en de
gevolmachtigde voorbereidin-
gen treffen voor die gezinnen
aan wie geboden is om naar dit
land te komen, zo spoedig mo-
gelijk, en hen op hun erfgoed
planten.

16 En aan de overigen van
zowel de ouderlingen als de
leden zullen hierna verdere
aanwijzingen worden gegeven.
Ja, amen.

6a LV 53.
7a LV 58:24.

gs Partridge, Edward.
b LV 41:9–11; 58:14–18.

10a Jes. 9:2;
Matt. 4:16.
gs Duisternis,
geestelijke.

b Ps. 23:4.
11a gs Phelps, William W.

b LV 58:37, 40–41.
13a gs Kind, kinderen.
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AFDELING 58

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 1 augustus
1831 te Zion, Jackson County (Missouri). (History of the Church,
1:190–195.) Op de eerste sabbatdag na de aankomst van de profeet en
zijn gezelschap in Jackson County (Missouri) werd er een kerkdienst
gehouden en werden er twee leden door de doop ontvangen. In de loop
van die week kwamen er uit Colesville leden van de gemeente Thompson
en anderen aan. (Zie afdeling 54.) Velen van hen verlangden de wil van
de Heer aangaande hen in de nieuwe vergaderplaats te vernemen.

1–5: wie beproeving doorstaan,
zullen met heerlijkheid gekroond
worden; 6–12: de heiligen moeten
zich voorbereiden op de bruiloft
van het Lam en de maaltijd des
Heren; 13–18: bisschoppen zijn
rechter in Israël; 19–23: de heiligen
moeten de wetten van het land
naleven; 24–29: de mensen moeten
hun keuzevrijheid gebruiken om
goed te doen; 30–33: de Heer
gebiedt en herroept; 34–43: om
zich te bekeren moeten de mensen
hun zonden belijden en verzaken;
44–58: de heiligen moeten hun
erfgoed kopen en zich in Missouri
vergaderen; 59–65: het evangelie
moet tot ieder schepsel gepredikt
worden.

LUISTERT, o gij ouderlingen
van mijn kerk, en neigt het

oor tot mijn woord en leert van
Mij wat Ik wil aangaande u, en
ook aangaande adit land, waar
Ik u naartoe gezonden heb.

2 Want voorwaar, Ik zeg u:
Gezegend is hij die mijn ge-

boden aonderhoudt, hetzij in
het leven of in de bdood; en
wie cgetrouw is in dbeproeving,
diens beloning is groter in het
koninkrijk van de hemel.

3 Op dit moment kunt gij
het plan van uw aGod met
betrekking tot de dingen die
hierna zullen komen, en de
bheerlijkheid die zal volgen op
veel beproeving, niet met uw
natuurlijke ogen zien.

4 Want na veel abeproeving
komen de bzegeningen. Daarom
komt de dag dat gij met grote
cheerlijkheid dgekroond zult
worden; de ure is nog niet, maar
is nabij.

5 Denkt hieraan, wat Ik u van
tevoren zeg, opdat u het ter
aharte zult nemen en hetgeen
zal volgen, zult ontvangen.

6 Zie, voorwaar, Ik zeg u:
Om deze reden heb Ik u gezon-
den — opdat u gehoorzaam
zult zijn, en opdat uw hart
abereid zal zijn om te bgetuigen
van de dingen die gaan komen;

58 1a LV 57:1–8.
2a Mos. 2:22.

b 1 Pet. 4:6.
c 2 Tess. 1:4.
d gs Tegenspoed.

3a gs God, Godheid.

b gs Heerlijkheid.
4a Ps. 30:5;

LV 101:2–7;
103:11–14; 109:76.

b gs Zegen, zegenen,
zegening.

c gs Kroon; Verhoging.
d Rom. 8:17–18;

LV 136:31.
5a Deut. 11:18–19.
6a LV 29:8.

b gs Getuigenis.
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7 en ook opdat u de eer zult
hebben om het fundament te
leggen, en om te getuigen van
het land waar het aZion van
God zich zal bevinden;

8 en ook opdat er een feestmaal
van vette spijzen zal worden
aangericht voor de aarmen; ja,
een feestmaal van vette spijzen,
van goed op de bdroesem ge-
zuiverde wijn, opdat de aarde
zal weten dat de mond der
profeten niet zal falen;

9 ja, een maaltijd van het huis
des Heren, welbereid, waartoe
alle natiën uitgenodigd zullen
worden.

10 Ten eerste de rijken en
de geleerden, de wijzen en de
edelen;

11 En daarna komt de dag van
mijn macht; dan zullen de ar-
men, de lammen en de blinden
en de doven naar de abruiloft
van het Lam komen en deelne-
men aan de bmaaltijd des Heren,
toebereid voor de grote dag die
zal komen.
12 Zie, Ik, de Heer, heb het

gesproken.
13 En opdat het agetuigenis

zal uitgaan vanuit Zion, ja, uit
de mond van de stad van het
erfgoed Gods —
14 ja, om die reden heb Ik u

hierheen gezonden en heb Ik
mijn dienstknecht aEdward Par-
tridge uitgekozen en hem zijn
zending in dit land toegewezen.

15 Maar indien hij zich niet
bekeert van zijn zonden, na-
melijk ongeloof en blindheid
van hart, laat hem dan oppassen
dat hij niet avalt.

16 Zie, zijn zending is hem
gegeven en zij zal hem niet
opnieuw gegeven worden.

17 En wie standhoudt in deze
zending, is aangewezen om
arechter in Israël te zijn, zoals
het was in dagen vanouds, om
het land van het erfgoed Gods
onder zijn bkinderen te verdelen;

18 en om zijn volk te oordelen
volgens het getuigenis van de
rechtvaardigen en met behulp
van zijn raadgevers, naar de
wetten van het koninkrijk die
gegeven zijn door de aprofeten
van God.

19 Want voorwaar, Ik zeg
u: Mijn wet zal in dit land
nagekomen worden.

20 Laat niemand denken dat
hij heerser is; maar laat God
heersen over hem die oordeelt,
volgens de raadgevingen van
zijn eigen wil, of met andere
woorden, over hem die raad
geeft of op de rechterstoel zit.

21 Laat niemand de awetten
van het land overtreden, want
wie de wetten van God nakomt,
hoeft de wetten van het land
niet te overtreden.

22 Daarom, onderwerpt u aan
de gevestigde macht, totdat Hij
aregeert wiens recht het is om

7a gs Zion.
8a gs Arm, armen.

b Jes. 25:6.
11a Matt. 22:1–14;

Op. 19:9; LV 65:3.
b Luc. 14:16–24.

13a Micha 4:2.

14a gs Partridge, Edward.
15a 1 Kor. 10:12.
17a LV 107:72–74.

gs Bisschop.
b gs Zonen en

dochters van God.
18a gs Profeet.

21a Luc. 20:22–26;
LV 98:4–10;
Art. 1:12.
gs Bestuur.

22a gs Jezus Christus;
Messias; Millennium.
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te regeren, en alle vijanden
onder zijn voeten legt.
23 Zie, de awetten die gij uit

mijn hand ontvangen hebt, zijn
de wetten van de kerk, en gij
zult ze in dat licht beschouwen.
Zie, hier is wijsheid.
24 En nu, zoals Ik gesproken

heb aangaande mijn dienst-
knecht Edward Partridge, dit
land is het land waar hij en
degenen die hij als zijn raadge-
vers aangewezen heeft, zullen
wonen; en ook het land waar
degene zal wonen die Ik aange-
wezen heb om mijn avoorraad-
huis te beheren;
25 daarom, laten zij hun

gezin naar dit land brengen,
zoals zij onderling en met Mij
beraadslagen.

26 Want zie, het is niet juist
dat Ik in alle dingen gebieden
moet; want wie in alle dingen
gedwongen wordt, die is een
atrage en geen verstandige
dienstknecht; daarom ontvangt
hij geen beloning.

27 Voorwaar, Ik zeg: De
mensen dienen agedreven voor
een goede zaak werkzaam te
zijn en vele dingen uit eigen
vrije wil te doen en veel gerech-
tigheid tot stand te brengen;

28 want de macht is in
hen, waardoor zij naar aeigen
believen kunnen handelen. En
voor zoverre de mensen goed
doen, zullen zij hun beloning
geenszins verliezen.

29 Maar wie niets doet totdat
het hem geboden wordt, en een
gebod met een weifelend hart
ontvangt en het traag nakomt,
die is averdoemd.

30 Wie ben Ik, die de mens
agemaakt heeft, zegt de Heer,
dat Ik hem die mijn geboden
niet nakomt, onschuldig zal
achten?

31 Wie ben Ik, zegt de Heer,
die heb abeloofd en niet heb
vervuld?

32 Ik gebied en de mensen
gehoorzamen niet; Ik aherroep
en zij ontvangen de zegening
niet.

33 Dan zeggen zij in hun
hart: Dit is niet het werk des
Heren, want zijn beloften zijn
niet vervuld. Maar wee de-
zulken, want hun beloning
loert abeneden en komt niet
van boven.

34 En nu geef Ik u verdere aan-
wijzingen aangaande dit land.

35 Het is wijsheid in mijn
bestel dat mijn dienstknecht
Martin Harris een voorbeeld
voor de kerk zal zijn, door zijn
geld voor de bisschop van de
kerk aneer te leggen.

36 En bovendien, dit is een
wet voor eenieder die naar dit
land komt om een erfdeel te
ontvangen; en hij zal met zijn
geld handelen zoals de wet
voorschrijft.

37 En het is eveneens wijsheid
dat er land in Independence

23a gs Wet.
24a LV 51:13; 70:7–11.
26a Matt. 24:45–51;

LV 107:99–100.
27a gs IJver; Werken.

28a gs Keuzevrijheid.
29a gs Verdoemenis.
30a Jes. 45:9–10;

Hel. 12:6.
31a LV 1:37–38; 82:10.

32a LV 56:3–4.
33a LV 29:45.
35a LV 42:30–32.
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wordt gekocht, voor het voor-
raadhuis en ook voor de adruk-
kerij.

38 En verdere aanwijzingen
aangaande mijn dienstknecht
Martin Harris zullen hem door
de Geest worden gegeven, op-
dat hij zijn erfdeel ontvangen
zal zoals het hem goeddunkt;

39 en laat hem zich bekeren
van zijn zonden, want hij zoekt
de alof der wereld.
40 En laat ook mijn dienst-

knecht aWilliam W. Phelps de
functie uitoefenen waartoe Ik
hem aangewezen heb, en zijn
erfdeel in het land ontvangen;

41 en ook hij moet zich beke-
ren, want Ik, de Heer, heb geen
welbehagen in hem, want hij
tracht uit te munten, en is niet
voldoende ootmoedig voor mijn
aangezicht.

42 Zie, wie zich van zijn zon-
den abekeerd heeft, die ontvangt
bvergeving, en Ik, de Heer,
cdenk er niet meer aan.
43 Hierdoor zult gij weten of

iemand zich van zijn zonden
bekeert — zie, hij zal ze abelij-
den en ze bverzaken.

44 En nu, voorwaar, aan-
gaande de overige ouderlingen
van mijn kerk zeg Ik: De tijd
om hun erfdeel in dit land te
ontvangen is nog niet geko-
men, in geen jaren, tenzij zij
ernaar verlangen door het ge-
lovige gebed, en dan alleen

zoals het hun door de Heer toe-
gewezen zal worden.

45 Want zie, zij zullen de
mensen vanuit de einden der
aarde asamenstoten.
46 Welnu, verzamelt u; en laten

zij die niet aangewezen zijn om
in dit land te blijven, het evan-
gelie prediken in de omstreken;
en laten zij daarna weer naar
huis gaan.

47 Laten zij onderweg pre-
diken en in alle plaatsen van
de waarheid agetuigen, en de
rijken, de aanzienlijken en de
geringen en de armen oproepen
tot bekering.

48 En laten zij kerkgemeenten
stichten, voor zoverre de be-
woners der aarde zich bekeren.

49 En laat er door de stem der
kerk een gevolmachtigde voor
de kerk in Ohio aangewezen
worden, om geld in ontvangst
te nemen om land te kopen in
aZion.
50 En Ik geef mijn dienstknecht

Sidney Rigdon een gebod dat
hij een beschrijving van het
land Zion op aschrift moet
stellen en een uiteenzetting van
de wil van God, zoals die hem
door de Geest zal worden
bekendgemaakt;

51 alsmede een brief en een in-
tekenlijst om aan alle gemeenten
voor te leggen teneinde gelden
te verkrijgen dat de bisschop,
hemzelf of de gevolmachtigde,

37a LV 57:11–12.
39a 2 Ne. 26:29;

LV 121:34–37.
40a gs Phelps, William W.
42a gs Bekeren (zich),

bekering.
b Jes. 1:18.

gs Vergeven.
c Jes. 43:25.

43a LV 19:20; 64:7.
gs Belijden, belijdenis.

b LV 82:7.
45a Deut. 33:17.

gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

47a LV 68:8.
49a gs Zion.
50a LV 63:55–56.
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ter hand moet worden gesteld,
naar het hem goeddunkt of op
zijn aanwijzing, om land aan
te kopen als erfgoed voor de
kinderen van God.
52 Want zie, voorwaar, Ik zeg

u: De Heer wil dat de discipelen
en de mensenkinderen hun hart
openstellen, ja, om deze gehele
landstreek aan te kopen zodra
de tijd het toelaat.

53 Zie, hier is wijsheid. Laten
zij dat doen om te voorkomen
dat zij geen aerfdeel ontvangen
dan alleen door bloedvergieten.

54 En voorts, laten er, voor
zoverre er land wordt verkre-
gen, allerlei werklieden naar
dit land gezonden worden
om voor de heiligen van God te
arbeiden.

55 Laat al deze dingen ordelijk
gebeuren; en laten de mogelijk-
heden van het land van tijd
tot tijd door de bisschop of de
gevolmachtigde van de kerk
worden bekendgemaakt.

56 En laat het werk van de
vergadering niet overhaast noch
al vluchtend gebeuren; maar
laat het gebeuren zoals de
ouderlingen der kerk het op de
conferenties aanraden, volgens
de kennis die zij van tijd tot tijd
ontvangen.

57 En laat mijn dienstknecht
Sidney Rigdon dit land en de
plek voor de atempel aan de
Heer opdragen en toewijden.

58 En laat er een conferen-
tiebijeenkomst worden belegd;

en laten mijn dienstknechten
Sidney Rigdon en Joseph Smith
jr. daarna terugkeren, en met
hen ook Oliver Cowdery, om de
rest van het werk te volbrengen
dat Ik hun in hun eigen land
toegewezen heb, en de rest
zoals het door de conferenties
zal worden abepaald.
59 En laat niemand uit dit land

terugkeren zonder onderweg te
agetuigen van hetgeen hij weet
en stellig gelooft.

60 Laat hetgeen Ziba Peterson
verleend is hem ontnomen wor-
den; en laat hem een gewoon
lid van de kerk zijn, en met zijn
eigen handen arbeiden, met de
broeders, totdat hij voldoende
a getuchtigd is voor al zi jn
zonden, want hij belijdt ze niet,
en hij denkt ze te verbergen.

61 Laten de overige ouderlin-
gen van deze kerk die naar dit
land komen, van wie er enigen
buitengewoon, ja, zelfs boven-
matig gezegend zijn, ook een
conferentie in dit land houden.

62 En laat mijn dienstknecht
Edward Partridge de conferen-
tie leiden die zij zullen houden.

63 En laten ook zij terugkeren
en het evangelie onderweg pre-
diken en getuigen van de din-
gen die hun zijn geopenbaard.

64 Want voorwaar, de roep
moet vanuit deze plaats uitgaan
in de gehele wereld en naar de
verste delen der aarde — het
evangelie moet tot ieder schep-
sel agepredikt worden, waarbij

53a LV 63:27–31.
57a LV 57:3; 84:3–5, 31;

97:10–17.

58a gs Algemene
instemming.

59a gs Getuigenis.

60a gs Kastijden,
kastijding.

64a gs Prediken.
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btekenen de gelovigen zullen
volgen.

65 En zie, de Zoon des Mensen
akomt. Amen.

AFDELING 59

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 7 augustus
1831 te Zion, Jackson County (Missouri). (History of the Church,
1:196–201.) Voorafgaande aan zijn verslag van deze openbaring beschrijft
de profeet het land Zion, waar het volk in die tijd verzameld was. Het
land werd toegewijd, zoals de Heer bevolen had, en het terrein voor de
toekomstige tempel werd ingewijd. De Heer maakt deze geboden in het
bijzonder van toepassing op de heiligen in Zion.

1–4: de getrouwe heiligen in Zion
zullen gezegend worden; 5–8: zij
moeten de Heer liefhebben en die-
nen en zijn geboden onderhouden;
9–19: door de dag des Heren heilig
te houden, worden de heiligen
stoffelijk en geestelijk gezegend;
20–24: de rechtvaardigen ontvan-
gen de belofte van vrede in deze
wereld en het eeuwige leven in de
toekomende wereld.

ZIE, gezegend, zegt de Heer,
zijn zij die naar dit land

opgetrokken zijn met het aoog
alleen gericht op mijn eer,
overeenkomstig mijn geboden.

2 Want zij die leven, zullen
de aarde abeërven, en zij die
bsterven, zullen van al hun
arbeid rusten, en hun werken
volgen hen na; en zij zullen
een ckroon ontvangen in de

dwoningen van mijn Vader, die
Ik voor hen heb bereid.

3 Ja, gezegend zijn zij wier
voeten op het land Zion staan,
die mijn evangelie hebben
gehoorzaamd; want zij zullen
als hun beloning het goede der
aarde ontvangen, en zij zal
voortbrengen in haar akracht.
4 En zij zullen ook gekroond

worden met zegeningen van
boven, ja, en met niet weinig
geboden, en met aopenbaringen
op hun tijd — zij die bgetrouw
en c i jver ig z i jn voor mi jn
aangezicht.

5 Daarom geef Ik hun een
gebod dat luidt: Gij zult de
Heer, uw God, aliefhebben met
geheel uw bhart, met geheel
uw macht, verstand en kracht;
en gij zult Hem cdienen in de
naam van Jezus Christus.

64b gs Teken.
65a gs Wederkomst van

Jezus Christus.
59 1a Matt. 6:22–24;

LV 88:67.
2a Matt. 5:5;

LV 63:20, 48–49.
b Op. 14:13.

gs Dood, lichamelijke;
Paradijs.

c gs Kroon; Verhoging.
d Joh. 14:2;

LV 72:4; 76:111;
81:6; 98:18.

3a Gen. 4:12;
Moz. 5:37.

4a LV 42:61; 76:7; 98:12;
121:26–29.
gs Openbaring.

b gs Waardig,

waardigheid.
c gs IJver.

5a Deut. 11:1;
Matt. 22:37;
Mro. 10:32;
LV 20:19.
gs Liefde.

b gs Hart.
c gs Dienstbetoon.
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6 Gij zult uw anaaste liefhebben
als uzelf. Gij zult niet bstelen;
noch cechtbreken, noch ddoden,
noch iets dergelijks doen.
7 Gij zult de Heer, uw God, in

alle dingen adanken.
8 Gij zult de Heer, uw God, een

aoffer in bgerechtigheid brengen,
ja, dat van een gebroken hart
en een cverslagen geest.

9 En opdat gij uzelf beter
aonbesmet van de wereld zult
kunnen bewaren, zult gij naar
het huis des gebeds gaan en
uw offeranden offeren op mijn
bheilige dag;

10 want voorwaar, dat is
de dag die voor u is ingesteld
om van uw arbeid uit te rusten
en om de Allerhoogste uw
toewijding te abetonen;
11 niettemin zullen uw gelof-

ten alle dagen en te allen tijde
in gerechtigheid opgedragen
worden;

12 maar bedenkt dat gij op die
dag, de dag des Heren, uw
agaven en uw offeranden aan
de Allerhoogste zult offeren,
en uw zonden zult bbelijden
aan uw broeders en voor het
aangezicht des Heren.
13 En gij zult op die dag

niets anders doen, behalve dat

uw voedsel met eenvoud des
harten bereid wordt, opdat uw
avasten volmaakt zal zijn, of
met andere woorden, opdat uw
bvreugde overvloedig zal zijn.

14 Voorwaar, dat is vasten en
gebed, of met andere woorden:
vreugde en gebed.

15 En voor zoverre gij die
dingen met adankzegging doet,
met een bopgewekt chart en
gelaat, niet met veel dgelach,
want dat is zonde, maar met
een blij hart en een opgewekt
gelaat —

16 voorwaar, Ik zeg dat voor
zoverre gij dat doet, de volheid
der aarde de uwe is, de dieren
van het veld en de vogels van de
lucht en hetgeen in de bomen
klimt en op de aarde loopt;

17 ja, en het kruid en de
goede dingen die voortkomen
uit de aarde, voor voedsel of
voor kleding, of voor huizen,
of voor schuren, of voor boom-
gaarden, of voor tuinen, of
voor wijngaarden;

18 ja, alle dingen die uit de
aaarde voortkomen, in hun sei-
zoen, zijn geschapen voor het
welzijn en het gebruik van de
mens, om zowel het oog te be-
hagen als het hart te verblijden;

6a gs Begeleiding.
b gs Stelen.
c gs Echtbreuk.
d gs Moord.

7a Ps. 92:1; Alma 37:37;
LV 46:32.
gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

8a gs Offer, offerande,
offeren.

b gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

c gs Gebroken hart.
9a Jak. 1:27.

b gs Sabbatdag.
10a gs Aanbidden,

aanbidding.
12a i.e. offergaven in

de vorm van tijd,
talenten of middelen
bij het dienen van
God en de medemens.

gs Offer, offerande,
offeren.

b gs Belijden, belijdenis.
13a gs Vasten.

b gs Vreugde.
15a gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.

b Ex. 25:2; LV 64:34.
c Spr. 17:22.
d LV 88:69.

18a gs Aarde.
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19 ja, voor voedsel en voor
kleding, voor smaak en voor
geur, om het lichaam te verster-
ken en de ziel te verkwikken.

20 En het behaagt God dat Hij
de mens al deze dingen gegeven
heeft; want met dat doel zijn
zij gemaakt om te worden ge-
bruikt, met beleid, niet onmatig,
noch door dwang.

21 En in niets geeft de mens
God aaanstoot, ofwel tegen
niemand is zijn verbolgenheid
ontbrand, dan alleen tegen hen
die niet in alle dingen zijn hand

bbelijden en zijn geboden niet
gehoorzamen.

22 Zie, dit is volgens de wet
en de profeten; welnu, valt
Mij niet meer lastig aangaande
deze zaak.

23 Maar leert dat wie de
werken van agerechtigheid doet,
zijn bloon ontvangen zal, ja,
cvrede in deze wereld en het
deeuwige leven in de toeko-
mende wereld.

24 Ik, de Heer, heb het ge-
sproken, en de Geest geeft
getuigenis. Amen.

AFDELING 60

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 augustus
1831 te Jackson County (Missouri). (History of the Church, 1:201–202.)
Bij deze gelegenheid wilden de ouderlingen die de opdracht hadden naar
het oosten terug te keren, weten hoe zij moesten handelen en langs welke
route en op welke manier zij moesten reizen.

1–9: de ouderlingen moeten het
evangelie prediken in de kerkge-
meenten der goddelozen; 10–14:
zij moeten hun tijd niet verbeuze-
len, noch hun talenten verbergen;
15–17: zij mogen hun voeten
wassen als een getuigenis tegen
hen die het evangelie verwerpen.

ZIE, aldus zegt de Heer tot de
ouderlingen van zijn kerk

die spoedig moeten terugkeren
naar het land vanwaar zij geko-
men zijn: Zie, het behaagt Mij
dat u hierheen gekomen bent;

2 maar in sommigen heb Ik
geen welbehagen, want zij wil-
len hun amond niet opendoen,
maar zij bverbergen het talent
dat Ik hun gegeven heb, uit
cvrees voor de mensen. Wee
hun, want mijn toorn is tegen
hen ontbrand.

3 En het zal geschieden, indien
zij Mij niet getrouwer zijn, dat
het aontnomen zal worden, ja,
hetgeen zij hebben.

4 Want Ik, de Heer, heers boven
in de hemelen en te midden
van de alegerscharen der aarde;

21a gs Aanstoot geven.
b Job 1:21.

23a gs Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

b gs Zegen, zegenen,

zegening.
c Matt. 11:28–30.

gs Vrede.
d LV 14:7.

60 2a Ef. 6:19–20.
b Luc. 8:16, 18.

c Matt. 25:14–30.
gs Vrees—Vrees
voor de mens.

3a Marc. 4:25;
LV 1:33.

4a Alma 43:50.
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en ten dage dat Ik mijn bjuwelen
bijeenbreng, zullen alle mensen
weten wat het is dat getuigt
van de macht Gods.
5 Maar voorwaar, Ik zal tot u

spreken aangaande uw reis naar
het land vanwaar u gekomen
bent. Laat er een vaartuig wor-
den gebouwd of gekocht, naar
het u goeddunkt, voor Mij doet
het er niet toe, en begeeft u
spoedig op reis naar de plaats
die St. Louis genoemd wordt.

6 En laten mijn dienstknechten
Sidney Rigdon, Joseph Smith
jr. en Oliver Cowdery zich van
daaruit op reis begeven naar
Cincinnati;

7 en laten zij in die plaats hun
stem verheffen en mijn woord
met luide stem verkondigen,
zonder toorn of twijfel, met
opheffing van heilige handen
tot hen. Want Ik kan u aheilig
maken, en uw zonden zijn u
bvergeven.

8 En laten de overigen zich
vanuit St. Louis op reis begeven,
twee aan twee, en het woord
prediken, zonder haast, in de
kerkgemeenten der goddelozen,
totdat zij teruggekeerd zijn
in de gemeenten vanwaar zij
gekomen zijn.

9 En dit alles voor het welzijn
van de kerkgemeenten; met dat
oogmerk heb Ik hen gezonden.

10 En laat mijn dienstknecht
aEdward Partridge van het geld
dat Ik hem gegeven heb, een

gedeelte afstaan aan mijn ouder-
lingen wie het geboden is terug
te keren;

11 en wie daartoe in staat is,
laat hem het terugbetalen door
middel van de gevolmachtigde;
en wie er niet toe in staat is, van
hem wordt het niet vereist.

12 En nu spreek Ik over de
overigen die naar dit land zullen
komen.

13 Zie, zij zijn gezonden om
mijn evangelie in de gemeenten
der goddelozen te prediken;
welnu, Ik geef hun een gebod,
namelijk: Gij zult uw tijd niet
averbeuzelen, noch zult gij uw
btalent verbergen, opdat het
niet bekend zal zijn.

14 En nadat gij in het land
Zion aangekomen zijt en mijn
woord verkondigd hebt, zult
gij spoedig terugkeren en mijn
woord verkondigen onder de
kerkgemeenten der goddelozen,
niet met haast, noch in averbol-
genheid, noch met strijd.

15 En schud het astof van uw
voeten af tegen hen die u niet
ontvangen, niet in hun tegen-
woordigheid, opdat gij hen niet
tart, maar in het verborgen; en
was uw voeten, als een getui-
genis tegen hen in de dag des
oordeels.

16 Zie, dit is voldoende voor
u, en de wil van Hem die u
gezonden heeft.

17 En bij monde van mijn
dienstknecht Joseph Smith jr.

4b Jes. 62:3;
Zach. 9:16;
Mal. 3:17; LV 101:3.

7a gs Heiligheid.
b gs Vergeven.

10a gs Partridge, Edward.
13a LV 42:42.

gs Lui, luiheid.
b Matt. 25:24–30;

LV 82:18.

14a Spr. 14:29.
15a Matt. 10:14;

Luc. 9:5;
Hand. 13:51;
LV 24:15; 75:20; 84:92.



Leer en Verbonden 61:1–8 134

zal het worden bekendgemaakt
aangaande Sidney Rigdon en

Oliver Cowdery. Het overige
hierna. Ja, amen.

AFDELING 61

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 12 augustus
1831 aan de oever van de Missouri bij McIlwaine’s Bend. (History of
the Church, 1:202–205.) Tijdens hun terugreis naar Kirtland waren de
profeet en tien ouderlingen in kano’s de rivier afgezakt. Op de derde dag
van hun reis maakten zij vele gevaren mee. In een visioen op klaarlichte
dag zag ouderling William W. Phelps hoe de verwoester zich met macht
over het oppervlak van de wateren voortbewoog.

1–12: de Heer heeft vele verwoes-
tingen op de wateren verkondigd;
13–22: Johannes heeft de wateren
vervloekt en de verwoester beweegt
zich voort over het oppervlak ervan;
23–29: sommigen hebben de macht
om de wateren te gebieden; 30–35:
ouderlingen moeten twee aan twee
reizen en het evangelie prediken;
36–39: zij moeten zich voorberei-
den op de komst van de Zoon des
Mensen.

ZIET en luistert naar de stem
van Hem die alle amacht

bezit, die van eeuwigheid tot
eeuwigheid is, ja, de bAlfa en de
Omega, het begin en het einde.
2 Zie, voorwaar, aldus zegt de

Heer tot u: O gij ouderlingen
van mijn kerk, die bijeengeko-
men zijt op deze plek, wier
zonden u nu vergeven zijn,
want Ik, de Heer, avergeef zon-
den en ben bbarmhartig jegens
hen die hun zonden met een
ootmoedig hart cbelijden;
3 maar voorwaar, Ik zeg u dat

het voor dit gehele gezelschap
van mijn ouderlingen niet nodig
is zich snel over de wateren te
verplaatsen terwijl de bewoners
aan weerskanten in ongeloof
omkomen.

4 Niettemin stond Ik het toe,
opdat gij zoudt getuigen; zie, er
zijn vele gevaren op de wateren,
en meer in het bijzonder hierna;

5 want Ik, de Heer, heb in mijn
toorn tot vele vernietigingen
op de wateren besloten; ja, en
wel in het bijzonder op deze
wateren.

6 Niettemin is alle vlees in
mijn hand, en wie onder u
getrouw is, zal niet door de
wateren omkomen.

7 Welnu, het is raadzaam
dat mijn dienstknecht Sidney
Gilbert en mijn dienstknecht
aWilliam W. Phelps haast maken
met hun opdracht en zending.

8 Niettemin wilde Ik niet toe-
staan dat gij zoudt uiteengaan
voordat u voor al uw zonden
was agetuchtigd, opdat u één

61 1a gs Macht.
b gs Alfa en Omega.

2a Mos. 4:10–11.
gs Vergeven.

b gs Barmhartig,
barmhartigheid.

c gs Belijden,
belijdenis.

7a gs Phelps, William W.
8a gs Kastijden,

kastijding.
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zou zijn, opdat u niet in bgod-
deloosheid verloren zou gaan;
9 maar nu, voorwaar, zeg Ik:

Ik acht het wenselijk dat gij
uiteengaat. Daarom, laten mijn
dienstknechten Sidney Gilbert
en William W. Phelps zich
bij hun vroegere reisgenoten
voegen en zich spoedig op reis
begeven, opdat zij hun zending
zullen volbrengen, en door
geloof zullen zij overwinnen;

10 en voor zoverre zij getrouw
zijn, zullen zij worden bewaard
en Ik, de Heer, zal met hen zijn.

1 1 E n l a t e n d e o v e r i g e n
meenemen wat aan kleding
noodzakelijk is.

12 Laat mijn dienstknecht
Sidney Gilbert meenemen wat
niet noodzakelijk is, zoals u
met elkaar overeenkomt.

13 En nu, zie, voor uw awelzijn
heb Ik u een bgebod gegeven
aangaande deze dingen; en Ik,
de Heer, zal met u redeneren
zoals met de mensen in de
dagen vanouds.
14 Zie, Ik, de Heer, heb in het

begin de awateren gezegend;
maar in de laatste dagen heb
Ik de wateren bij monde van
mijn dienstknecht Johannes
bvervloekt.

15 Daarom zullen de dagen
komen dat geen vlees op de
wateren veilig is.

16 En in toekomstige dagen zal
er worden gezegd dat niemand
over de wateren kan optrekken
naar het land Zion, behalve
degene die oprecht van hart is.

17 En net zoals Ik, de Heer,
in het begin het land heb aver-
vloekt, zo heb Ik het in de laatste
dagen, te zijner tijd, gezegend
ten nutte van mijn heiligen,
opdat zij het vette ervan zullen
eten.

18 En nu geef Ik u een gebod,
en wat Ik tot één zeg, zeg Ik
tot allen, dat u uw broeders
voor deze wateren moet waar-
schuwen, dat zij er niet over
reizen, opdat hun geloof niet
bezwijkt en zij in strikken
gevangen raken;

19 Ik, de Heer, heb het beslo-
ten, en de verwoester beweegt
zich over het oppervlak ervan,
en Ik herroep het besluit niet.

20 Ik, de Heer, was gisteren
toornig op u, maar vandaag is
mijn toorn afgewend.

21 Welnu, laten zij over wie
Ik heb gesproken, dat zij zich
spoedig op reis moesten bege-
ven — wederom zeg Ik u: Laten
zij zich spoedig op reis begeven.

22 En het maakt Mij niet
uit, na een korte tijd, of zij over
het water of over land reizen,
indien zij hun zending maar
volbrengen; laat het zijn zoals
het hun hierna naar hun eigen
inzicht wordt ingegeven.

23 En nu, wat mijn dienst-
knechten Sidney Rigdon, Joseph
Smith jr. en Oliver Cowdery
betreft, laten zij zich, terwijl
zi j huiswaarts reizen, niet
wederom op de wateren bege-
ven, behalve op het kanaal;
of met andere woorden: zij

8b gs Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.

13a LV 21:6.
b gs Geboden van God.

14a Gen. 1:20.

b Op. 8:8–11.
17a Moz. 4:23.
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moeten zich niet op het water
begeven om te reizen, behalve
op het kanaal.
24 Zie, Ik, de Heer, heb een

weg bestemd voor het reizen
van mijn heiligen; en zie, dit is
de weg: dat zij na het verlaten
van het kanaal over land moeten
reizen, aangezien hun geboden
wordt te reizen en op te trekken
naar het land Zion;

25 en zij moeten handelen
zoals de kinderen Israëls, door
onderweg hun tenten aop te
slaan.
26 En zie, dit gebod zult u aan

al uw broeders geven.
27 Niettemin, wie amacht is

gegeven om de wateren te
gebieden, hem is het door de
Geest gegeven al zijn wegen te
kennen;
28 daarom, laat hem hande-

len zoals de Geest van de le-
vende God hem gebiedt, hetzij
op het land of op de wateren,
zoals het aan Mij blijft hierna
te handelen.

29 En u is de richting voor
de heiligen gegeven, ofwel de
weg waarlangs de heiligen van
het kamp van de Heer moeten
reizen.

30 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Mijn dienstknechten Sidney
Rigdon, Joseph Smith jr. en
Oliver Cowdery zullen hun
mond niet opendoen in de
gemeenten van de goddelozen
voor zij in Cincinnati aankomen;

31 en in die plaats zullen
zij hun stem tot God verheffen
tegen dat volk, ja, tot Hem
wiens toorn ontbrand is tegen
hun goddeloosheid, een volk
dat nagenoeg arijp is voor de
vernietiging.

32 En laten zij daarvandaan
naar de gemeenten van hun
broeders reizen, want hun
inspanningen zijn nu méér
nodig onder hen dan onder de
gemeenten van de goddelozen.

33 En nu, wat de overigen
betreft , laten zi j onder de
gemeenten van de goddelozen
reizen en het woord averkondi-
gen voor zoverre het is gegeven;

34 en voor zoverre zij dat
doen, zullen zij hun kleding
van smetten aontdoen, en zij
zullen vlekkeloos voor mijn
aangezicht zijn.

35 En laten zij tezamen reizen,
ofwel atwee aan twee, zoals
het hun goeddunkt, maar laten
mijn dienstknecht Reynolds
Cahoon en mijn dienstknecht
Samuel H. Smith, in wie Ik
welbehagen heb, niet geschei-
den worden totdat zij naar huis
terugkeren, en wel met een
wijs doel in mijn bestel.

36 En nu, voorwaar, Ik zeg
u, en wat Ik tot één zeg, zeg Ik
tot allen: Weest goedsmoeds,
akinderkens; want Ik ben in
uw bmidden, en Ik heb u niet
cverlaten;
37 en omdat u zich voor Mij

25a Num. 9:18.
27a gs Macht;

Priesterschap.
31a Alma 37:31;

Hel. 13:14;

LV 101:11.
33a gs Getuigen;

Prediken.
34a 2 Ne. 9:44; Jakob 2:2;

Mos. 2:28.

35a gs Zendingswerk.
36a Joh. 13:33.

b Matt. 18:20.
c Jes. 41:15–17;

1 Ne. 21:14–15.
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hebt verootmoedigd, zijn de
zegeningen van het akoninkrijk
de uwe.
38 Omgordt uw lendenen en

weest awaakzaam en ernstig,
uitziende naar de komst van de
Zoon des Mensen, want Hij

komt op een uur dat u het niet
verwacht.

39 aBidt altijd dat u niet in
bverzoeking komt, opdat u de
dag van zijn komst zult verdra-
gen, in het leven of in de dood.
Ja, amen.

AFDELING 62

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 13 augustus
1831 aan de oever van de Missouri bij Chariton (Missouri). (History of
the Church, 1:205–206.) Op deze dag kwamen de profeet en zijn gezel-
schap, die op weg waren van Independence naar Kirtland, verscheidene
ouderlingen tegen die op weg waren naar het land Zion. Na de vreugdevolle
begroetingen ontvingen zij deze openbaring.

1–3: getuigenissen worden in de
hemel opgetekend; 4–9: de ouder-
lingen moeten reizen en prediken
volgens hun inzicht en zoals zij
door de Geest worden geleid.

ZIET en luistert, o ouderlin-
gen van mijn kerk, zegt

de Heer, uw God, ja, Jezus
Christus, uw aVoorspraak, die
de zwakheid van de mens kent
en weet hoe Hij degenen die
bverzocht worden, te chulp
moet komen.
2 En voorwaar, mijn ogen

rusten op hen die vooralsnog
niet zijn opgetrokken naar
het land Zion; daarom is uw
zending nog niet vervuld.
3 Niettemin zijt gij gezegend,

want het agetuigenis dat gij
hebt gegeven is in de hemel
bopgetekend om door de enge-

len te worden aanschouwd; en
zij verheugen zich over u, en
uw czonden zijn u vergeven.

4 En nu, vervolgt uw reis.
Komt in het land aZion bijeen;
en houdt een vergadering en
verheugt u tezamen en biedt de
Allerhoogste een offerande aan.

5 En dan mag u terugkeren om
te getuigen, ja, allen tezamen,
of twee aan twee, zoals het
u goeddunkt, het maakt Mij
niet uit; maar weest getrouw
en averkondigt blijde tijdingen
aan de bewoners van de aarde,
ofwel onder de gemeenten van
de goddelozen.

6 Zie, Ik, de Heer, heb u samen-
gebracht, opdat de belofte dat
de getrouwen onder u zullen
worden bewaard en zich teza-
men zullen verheugen in het
land Missouri, zal worden ver-

37a LV 50:35.
38a gs Waken, wachters.
39a gs Gebed.

b gs Verzoeken,
verzoeking.

62 1a LV 45:3–4.

gs Voorspraak.
b Hebr. 2:18;

Alma 7:12.
c gs Verzoeken,

verzoeking.
3a Luc. 12:8–9.

gs Getuigenis.
b gs Boek des levens.
c LV 84:61.

4a LV 57:1–2.
5a gs Zendingswerk.
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vuld. Ik, de Heer, doe beloften
aan de getrouwen en Ik kan
niet aliegen.

7 Ik, de Heer, ben gewillig:
indien iemand onder u wenst
te rijden op een paard, of op
een muilezel of in een wagen,
zal hij deze zegen ontvangen,
indien hij die uit de hand

van de Heer ontvangt, met een
adankbaar hart in alle dingen.
8 Het blijft aan u deze dingen

te doen met inzicht en volgens
de aanwijzingen van de Geest.

9 Zie, het akoninkrijk is van u.
En zie, Ik ben te allen tijde bmet
de getrouwen. Ja, amen.

AFDELING 63

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith laat in de
maand augustus 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church,
1:206–211.) De profeet, Sidney Rigdon en Oliver Cowdery waren na
hun bezoek aan Missouri op 27 augustus in Kirtland aangekomen. Als
inleiding op deze openbaring schreef de profeet: ‘In deze eerste dagen van
de kerk was er een groot verlangen om het woord van de Heer te verkrijgen
op elk punt dat op enigerlei wijze ons heil betrof; en omdat het land Zion
op dat moment het belangrijkste stoffelijke doel was dat wij voor ogen
hadden, deed ik navraag bij de Heer aangaande verdere inlichtingen over
de vergadering van de heiligen, de aankoop van het land, en andere
zaken’. (History of the Church, 1:207.)

1–6: een dag van verbolgenheid zal
de goddelozen treffen; 7–12: teke-
nen komen door geloof; 13–19: de
overspeligen van hart zullen het
geloof verloochenen en in de poel
van vuur worden geworpen; 20: de
getrouwen zullen een erfdeel op de
verheerlijkte aarde ontvangen; 21:
een volledig verslag van de ge-
beurtenissen op de berg der verheer-
lijking is nog niet geopenbaard;
22–23: de gehoorzamen ontvan-
gen de verborgenheden van het
koninkrijk; 24–31: er moeten in
Zion erfdelen worden aangekocht;
32–35: de Heer beschikt oorlogen,
en de goddelozen doden de godde-
lozen; 36–48: de heiligen moeten

zich vergaderen in Zion en geld
verschaffen om het op te bouwen;
49–54: zegeningen worden de
getrouwen verzekerd bij de weder-
komst, in de opstanding en tijdens
het millennium; 55–58: dit is een
dag van waarschuwing; 59–66: de
naam des Heren wordt ijdel ge-
bruikt door hen die hem zonder
gezag gebruiken.

LUISTER, o gij volk, en open
uw hart, en neig het oor van

verre; en luistert, u allen die
zich het volk des Heren noe-
men, en hoort het woord des
Heren en zijn wil aangaande u.

2 Ja, voorwaar, Ik zeg u: Hoort

6a Ether 3:12.
7a gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.

9a LV 61:37.
b Matt. 28:20.
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het woord van Hem wiens
toorn ontbrand is tegen de god-
delozen en aweerspannigen;

3 die wil wegnemen wie Hij
ook verkiest aweg te nemen, en
in het leven bewaart wie Hij
verkiest te bewaren;
4 die naar zi jn eigen wil

en welbehagen opbouwt; en
vernietigt wanneer het Hem
behaagt, en in staat is de ziel
neer te werpen in de hel.

5 Zie, Ik, de Heer, laat mijn
stem horen, en er zal aan ge-
hoorzaamd worden.

6 Daarom, voorwaar, Ik zeg:
Laten de goddelozen zich in
acht nemen en laten de weer-
spannigen vrezen en beven; en
laten de ongelovigen hun lippen
op elkaar klemmen, want de
adag van verbolgenheid zal hen
overvallen als een bwervelwind
en alle vlees zal cweten dat Ik
God ben.

7 En wie tekenen zoekt, zal
atekenen zien, maar niet tot
behoudenis.

8 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn
er onder u die tekenen zoeken,
en dezulken zijn er zelfs vanaf
het begin geweest;

9 maar zie, geloof komt niet
door tekenen, maar tekenen
volgen hen die geloven.

10 Ja, tekenen komen door
ageloof, niet door de wil van
mensen, noch zoals het hun be-
lieft, maar door de wil van God.

11 Ja, tekenen komen door
geloof, voerend tot machtige
werken, want zonder ageloof is
geen mens God welgevallig; en
in hem op wie God vertoornd
is, heeft Hij geen welgevallen;
daarom toont Hij zulke mensen
geen tekenen, tenzij in bverbol-
genheid tot hun cveroordeling.

12 Daarom heb Ik, de Heer,
geen welgevallen in degenen
onder u die naar tekenen en
wonderen hebben gezocht ter
wille van geloof, en niet ter wille
van het welzijn van de mensen
tot mijn eer.

13 Niettemin geef Ik geboden,
en velen hebben zich van mijn
geboden afgewend en hebben
ze niet onderhouden.

14 Er waren aechtbrekers en
echtbreeksters onder u, van
wie er sommigen zich van u
hebben afgewend, en anderen,
die hierna zullen worden be-
kendgemaakt, zich nog onder
u bevinden.

15 Laten zulke mensen oppas-
sen en zich snel bekeren, opdat
het oordeel niet als een strik
over hen komt en hun dwaas-
heid niet algemeen bekend
wordt en hun werken hen niet
navolgen in de ogen van het
volk.

16 En voorwaar, Ik zeg u,
zoals Ik eerder heb gezegd: Hij
die een vrouw aaanziet om haar
te bbegeren, of wie in hun hart

63 2a gs Opstand.
3a gs Dood,

lichamelijke.
6a gs Gerechtigheid;

Wederkomst van
Jezus Christus.

b Jer. 30:23.

c Jes. 49:26.
7a LV 46:9.

gs Teken.
10a Mro. 7:37.

gs Geloof, geloven.
11a Hebr. 11:6.

b LV 35:11.

c LV 88:65.
14a LV 42:24–25.
16a Matt. 5:27–28;

LV 42:23–26.
b gs Wellust.
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coverspel plegen, die zullen de
Geest niet hebben, maar zullen
het geloof verloochenen en
vrezen.
17 Welnu, Ik, de Heer, heb

gezegd dat de alafhartigen en
de ongelovigen en alle bleuge-
naars, en allen die de leugen
liefhebben en cdoen, en de hoe-
reerder, en de tovenaar, hun
deel zullen hebben in die dpoel
die brandt van vuur en zwavel,
die de etweede dood is.
18 Voorwaar, Ik zeg dat zij

geen deel zullen hebben aan de
aeerste opstanding.
19 En nu, zie, Ik, de Heer, zeg

u dat gij niet agerechtvaardigd
zijt, want deze dingen bestaan
onder u.
20 Niettemin, wie in geloof

avolhardt en mijn wil doet, die
zal overwinnen en een berfdeel
op aarde ontvangen wanneer de
dag der verheerlijking komt;

21 wanneer de aaarde bver-
heerlijkt wordt, ja, volgens het
model dat mijn apostelen is
getoond op de cberg; van welk
verslag gij de volheid nog niet
hebt ontvangen.
22 En nu, voorwaar, Ik zeg u

dat, daar Ik heb gezegd mijn
wil aan u te zullen bekendma-
ken, zie, Ik die inderdaad aan

u zal bekendmaken, niet als
gebod, want velen zijn er die
mijn geboden niet nauwgezet
onderhouden.

23 Maar wie mijn geboden
onderhoudt, zal Ik de averbor-
genheden van mijn koninkrijk
geven en deze zullen in hem
een fontein van blevend water
zijn, dat copspringt tot het
eeuwigdurend leven.

24 En nu, zie, dit is de wil van
de Heer, uw God, aangaande
zijn heiligen, dat zij tezamen
moeten komen in het land
Zion, niet in haast, opdat er
geen verwarring zal zijn, die
tot pestilentie voert.

25 Zie, het land aZion — Ik,
de Heer, koester het in mijn
eigen handen;

26 niettemin geef Ik, de Heer,
de akeizer de dingen die des
keizers zijn.

27 Daarom wil Ik, de Heer, dat
u het land koopt, opdat u iets
zult voorhebben op de wereld,
opdat u aanspraak op de wereld
zult hebben, opdat zij niet tot
toorn worden opgehitst.

28 Want aSatan geeft het hun
in het hart vertoornd tegen u te
zijn en bloed te vergieten.

29 Welnu, het land Zion kan
alleen verkregen worden door

16c gs Echtbreuk.
17a Op. 21:8.

b gs Liegen.
c Op. 22:15; LV 76:103.
d Op. 19:20;

2 Ne. 9:8–19, 26; 28:23;
Jakob 6:10;
Alma 12:16–18;
LV 76:36.
gs Hel.

e gs Dood, geestelijke.

18a Op. 20:6.
19a gs Rechtvaardigen,

rechtvaardiging.
20a LV 101:35.

b Matt. 5:5;
LV 59:2; 88:25–26.

21a gs Aarde—
Uiteindelijke staat
der aarde.

b gs Wereld—Einde
van de wereld.

c Matt. 17:1–3.
23a Alma 12:9–11;

LV 42:61; 84:19;
107:18–19.

b gs Levend water.
c Joh. 4:14.

25a gs Zion.
26a Luc. 20:25;

LV 58:21–23.
gs Bestuur.

28a gs Duivel.
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aankoop of door bloed, anders
zal er geen erfdeel voor u zijn.
30 En indien het door aankoop

gebeurt, zie, u bent gezegend;
31 en indien het door bloed

gebeurt, zie, omdat het u verbo-
den is bloed te vergieten, wordt
u door uw vijanden overvallen,
en gij zult van stad tot stad
worden opgejaagd, en van sy-
nagoge tot synagoge, en slechts
enkelen zullen standhouden om
een erfdeel te ontvangen.

32 Ik, de Heer, ben toornig op
de goddelozen; Ik weerhoud
mijn Geest van de bewoners
der aarde.

33 Ik heb in mijn verbolgen-
heid gezworen en tot aoorlogen
besloten op het oppervlak der
aarde, en de goddelozen zullen
de goddelozen doden, en vrees
zal ieder mens bevangen;

34 en ook de aheiligen zullen
ternauwernood ontkomen; niet-
temin ben Ik, de Heer, met hen
en Ik zal uit de tegenwoordig-
heid van mijn Vader bneerdalen
in de hemel, en de cgoddelozen
met een onuitblusbaar dvuur
verteren.
35 En zie, het is nog niet zover,

maar het komt wél spoedig.
36 Welnu, daar Ik, de Heer, tot

al die dingen op de aardbodem
heb besloten, wil Ik dat mijn
heiligen bijeenkomen in het
land Zion;

37 en dat iedere man agerech-

tigheid in zijn handen neemt en
getrouwheid om zijn lendenen,
en een waarschuwende bstem
verheft tot de bewoners der
aarde; en door zowel woord
als vlucht verkondigt dat cver-
woesting over de goddelozen
zal komen.

38 Welnu, laten mijn discipelen
in Kirtland, die op deze boer-
derij wonen, hun wereldlijke
zaken regelen.

39 Laat mijn dienstknecht
Titus Billings, die met de zorg
ervoor is belast, het land van
de hand doen opdat hij het
komend voorjaar gereed zal zijn
om naar het land Zion op te
trekken, samen met hen die erop
wonen, behalve hen die Ik voor
Mijzelf bewaar, die niet zullen
gaan totdat Ik hun gebied.

40 En laat al het geld dat
gemist kan worden, het doet er
voor Mij niet toe of het weinig
of veel is, naar het land Zion
worden gezonden, naar hen
die Ik heb aangewezen om te
ontvangen.

41 Zie, Ik, de Heer, zal mijn
dienstknecht Joseph Smith jr.
macht geven, opdat hij in staat
zal zijn door de Geest diegenen
te aonderscheiden die naar het
land Zion zullen optrekken, en
diegenen van mijn discipelen
die zullen blijven.

42 Laat mijn dienstknecht
Newel K. Whitney zijn win-

33a gs Oorlog.
34a gs Heilige.

b gs Wederkomst van
Jezus Christus.

c Matt. 3:12; 2 Ne. 26:6;
LV 45:57; 64:24;

101:23–25, 66.
gs Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.

d gs Vuur.
37a gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

b LV 1:4.
c Jes. 47:11.

41a gs Onderscheid,
gave van.
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kel — of liever gezegd, de
winkel — nog een korte tijd
houden.
43 Niettemin, laat hem al het

geld geven dat hij maar geven
kan om naar het land Zion te
worden gezonden.

44 Zie, deze zaken zijn in
zijn eigen handen; laat hij met
wijsheid handelen.

45 Voorwaar, Ik zeg: Laat hem
worden geordend tot gevol-
machtigde van de discipelen
die zullen blijven, en laat hem
tot die macht worden geordend;

46 en nu, bezoek spoedig de
kerkgemeenten, hun deze zaken
uitleggende, met mijn dienst-
knecht Oliver Cowdery, zie,
dit is mijn wil, dat er geld
wordt verkregen zoals Ik heb
aangegeven.

47 Wie agetrouw is en volhardt,
zal de wereld overwinnen.
48 Wie schatten naar het land

Zion zendt, zal een aerfdeel in
deze wereld ontvangen en zijn
werken zullen hem volgen, en
ook een beloning in de toeko-
mende wereld.
49 Ja, en gezegend zijn de

doden die van nu af aan aster-
ven in de Heer, want wanneer
de Heer komt en oude dingen
bvergaan en alle dingen nieuw
worden, zullen zij uit de doden
copstaan en niet meer dsterven,
en zij zullen voor het aange-

zicht des Heren een erfdeel
ontvangen in de heilige stad.

50 En wie in leven is wanneer
de Heer komt, en het geloof
heeft behouden, is agezegend;
niettemin is hij bestemd om te
bsterven op de leeftijd van een
mens.

51 Welnu, kinderen azullen bop-
groeien totdat zij oud worden;
oude mensen zullen sterven,
maar zij zullen niet slapen in
het stof, want zij zullen in een
oogwenk worden cveranderd.

52 Welnu, daarom hebben de
apostelen de opstanding van de
doden gepredikt tot de wereld.

53 Die dingen zijn de dingen
waarnaar gij moet uitzien; en,
volgens de spreekwijze van de
Heer, zijn ze nu reeds anabij, en
in een toekomende tijd, ja, de
dag van de komst van de Zoon
des Mensen.

54 En tot die ure zullen er
dwaze amaagden onder de wijze
zijn; en in die ure komt er een
volkomen scheiding tussen de
rechtvaardigen en de goddelo-
zen; en in die dagen zend Ik
mijn engelen om de goddelozen
weg te brukken en hen in het
onuitblusbare vuur te werpen.

55 En nu zie, voorwaar, Ik zeg
u: Ik, de Heer, heb geen welbe-
hagen in mijn dienstknecht
aSidney Rigdon; hij heeft zich
in zijn hart bverheven en geen

47a Mos. 2:41; LV 6:13.
48a LV 101:18.
49a Op. 14:13;

LV 42:44–47.
b 2 Kor. 5:17.
c gs Opstanding.
d Op. 21:4; Alma 11:45;

LV 88:116.

gs Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.

50a gs Zegen, zegenen,
zegening.

b gs Dood, lichamelijke.
51a gs Millennium.

b Jes. 65:20–22;
LV 45:58; 101:29–31.

c 1 Kor. 15:51–52;
LV 43:32.

53a LV 35:15.
54a Matt. 25:1–13;

LV 45:56–59.
b Mos. 16:2.

55a gs Rigdon, Sidney.
b gs Hoogmoed.
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raad aangenomen, maar de
Geest bedroefd;
56 daarom is zijn aschrijven

niet aannemelijk voor de Heer,
en hij moet het opnieuw doen;
en als de Heer het niet aan-
neemt, zie, dan zal hij de functie
waartoe Ik hem heb aangewe-
zen, niet langer uitoefenen.

57 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Laten azij die het ver-
langen in hun hart hebben, in
alle deemoed, om zondaars te
bwaarschuwen zich te bekeren,
tot die macht worden geordend.
58 Want dit is een dag van

waarschuwing en niet een dag
van veel woorden. Want Ik, de
Heer, laat niet met Mij spotten
in de laatste dagen.

59 Zie, Ik ben van boven en
mijn macht ligt beneden. Ik ben
over alles, en in alles, en door
alles, en Ik a doorzoek alle
dingen, en de dag komt dat alle
dingen aan Mij onderworpen
zullen zijn.
60 Zie, Ik ben de aAlfa en de

Omega, ja, Jezus Christus.
61 Daarom, laten alle mensen

oppassen hoe zij mijn anaam op
hun lippen nemen —

62 want zie, voorwaar, Ik zeg
dat er velen zijn die onder die
veroordeling staan, die de naam
des Heren gebruiken, en hem
ijdel gebruiken, omdat zij geen
gezag hebben.

63 Daarom, laten de leden van
de kerk zich van hun zonden
bekeren, en Ik, de Heer, zal
hen de mijnen noemen; anders
zullen zij worden afgesneden.

64 Bedenkt dat hetgeen van bo-
ven komt, aheilig is, en dat u er
behoedzaam en beteugeld door
de Geest over moet bspreken; en
daarin schuilt geen veroorde-
ling, en gij ontvangt de Geest
cdoor gebed; daarom, daarbui-
ten blijft er veroordeling over.

65 Laten mijn dienstknechten
Joseph Smith jr. en Sidney
Rigdon een woning voor zich-
zelf zoeken, zoals hun door
middel van a gebed wordt
geleerd door de Geest.

66 Deze dingen blijven om
door geduld te worden over-
wonnen, opdat dezulken een
alles verre te boven gaande
eeuwige amate van bheerlijkheid
zullen ontvangen, of anders een
grotere veroordeling. Amen.

AFDELING 64

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan de
ouderlingen van de kerk op 11 september 1831 te Kirtland (Ohio).
(History of the Church, 1:211–214.) De profeet trof voorbereidingen
om te verhuizen naar Hiram (Ohio), waar hij de vertaling van de Bijbel, die

56a LV 58:50.
57a LV 4:3–6.

b LV 18:14–15.
gs Waarschuwen,
waarschuwing;
Zendingswerk.

59a 1 Kor. 2:10.
60a gs Alfa en Omega.
61a gs Vloeken.
64a gs Heilig.

b gs Eerbied.
c LV 42:14.

65a gs Gebed.
66a 2 Kor. 4:17.

b Rom. 8:18;
LV 58:4; 136:31.



Leer en Verbonden 64:1–10 144

tijdens zijn verblijf in Missouri terzijde was gelegd, zou hervatten. Een
groep broeders die het gebod hadden ontvangen om naar Zion (Missouri)
te reizen, was ijverig bezig voorbereidingen te treffen om in oktober te
vertrekken. De openbaring werd in deze bedrijvige tijd ontvangen.

1–11: de heiligen wordt geboden
elkaar te vergeven, opdat de grotere
zonde niet in hen verblijft; 12–22:
de onbekeerlijken moeten voor de
kerk worden gebracht; 23–25: wie
vertiend wordt, zal bij de weder-
komst van de Heer niet worden
verbrand; 26–32: de heiligen wor-
den gewaarschuwd voor schulden;
33–36: de weerspannigen zullen
uit Zion worden afgesneden; 37–
40: de kerk zal de natiën oordelen;
41–43: Zion zal bloeien.

ZIE, zo zegt de Heer, uw God,
tot u, o gij ouderlingen van

mijn kerk, luistert en hoort en
ontvangt mijn wil aangaande u.

2 Want voorwaar, Ik zeg u:
Ik wil dat gij de wereld aover-
wint; daarom zal Ik Mij over
u bontfermen.
3 Er zijn er onder u die gezon-

digd hebben; maar voorwaar,
Ik zeg: Voor deze ene keer,
voor mijn eigen aeer, en voor de
behoudenis van zielen, heb Ik
u uw zonden bvergeven.

4 Ik zal barmhartig jegens u
zijn, want Ik heb u het konink-
rijk gegeven.

5 En de asleutels van de ver-

borgenheden van het koninkrijk
zullen, zolang hij leeft, niet
van mijn dienstknecht Joseph
Smith jr. worden weggenomen,
door de middelen die Ik heb
bepaald, voor zoverre hij mijn
bverordeningen gehoorzaamt.

6 Er zijn er die hebben ge-
tracht hem zonder reden te
beschuldigen;

7 niettemin, hij heeft gezon-
digd; maar voorwaar, Ik zeg u:
Ik, de Heer, avergeef de zonden
van hen die hun zonden voor
Mij bbeli jden en vergeving
vragen, en die niet gezondigd
hebben tot de cdood.

8 Mijn discipelen in dagen
vanouds trachtten elkaar te abe-
schuldigen en vergaven elkaar
niet in hun hart; en wegens dat
kwaad werden zij bezocht en
zwaar bgekastijd.

9 Daarom zeg Ik u, dat gij
elkaar dient te avergeven, want
wie zijn broeder zijn over-
tredingen niet bvergeeft, staat
veroordeeld voor het aangezicht
des Heren, want in hem verblijft
de grotere zonde.

10 Ik, de Heer, zal avergeven
wie Ik vergeven wil, maar van

64 2a 1 Joh. 5:4.
b gs Medelijden.

3a Moz. 1:39.
b Jes. 43:25.

5a LV 28:7; 84:19.
gs Sleutels van het
priesterschap.

b gs Verordeningen.

7a gs Vergeven;
Vergeving van
zonden.

b Num. 5:6–7;
LV 19:20; 58:43.
gs Belijden, belijdenis.

c LV 76:31–37.
8a gs Twist.

b gs Kastijden,
kastijding.

9a Marc. 11:25–26;
LV 82:1.

b Matt. 6:14–15;
Ef. 4:32.

10a Ex. 33:19; Alma 39:6;
LV 56:14.
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u wordt het vereist alle mensen
te bvergeven.
11 En gij behoort in uw hart te

zeggen: Laat God tussen mij
en u aoordelen en u vergelden
naar uw bwerken.

12 En wie zich niet van
zi jn zonden bekeert en ze
niet belijdt, zult gij voor de
akerk brengen, en met hem
handelen zoals de Schrift u
zegt, hetzij door gebod, hetzij
door openbaring.

13 En dat zult gij doen ter
verheerlijking van God — niet
omdat gij niet vergeeft, wegens
gebrek aan medelijden, maar
opdat gij gerechtvaardigd zult
zijn in de ogen van de wet en
opdat u Hem die uw wetgever
is, niet zult krenken —

14 voorwaar, Ik zeg: Om die
reden zult gij deze dingen doen.

15 Zie, Ik, de Heer, was toornig
op hem die mijn dienstknecht
Ezra Booth was, en ook op mijn
dienstknecht Isaac Morley, want
zij onderhielden de wet niet,
noch het gebod;

16 zij zonnen in hun hart op
kwaad en Ik, de Heer, onthield
hun mijn Geest. Zij averoordeel-
den als kwaad datgene waarin
geen kwaad school; niettemin
heb Ik mijn dienstknecht Isaac
Morley vergeven.

17 En ook mijn dienstknecht
aEdward Partridge, zie, hij heeft
gezondigd, en bSatan tracht
zijn ziel te vernietigen; maar

wanneer deze dingen hun
worden bekendgemaakt en zij
zich bekeren van het kwaad,
zal het hun worden vergeven.

18 En nu, voorwaar, Ik zeg dat
het raadzaam is in mijn bestel
dat mijn dienstknecht Sidney
Gilbert na enige weken zijn
zaken en zijn opdracht in het
land Zion hervat;

19 en hetgeen hij heeft ge-
zien en gehoord mag worden
bekendgemaakt aan mijn disci-
pelen, opdat zij niet verloren
zullen gaan. En om die reden
heb Ik deze dingen gezegd.

20 En voorts, Ik zeg u: Opdat
mijn dienstknecht Isaac Morley
niet zal worden averzocht boven
hetgeen hij kan verdragen en hij
u, tot uw nadeel, geen verkeer-
de raad zal voorhouden, heb
Ik geboden dat zijn boerderij
moet worden verkocht.

21 Ik wil niet dat mijn dienst-
knecht Frederick G. Williams
zijn boerderij verkoopt, want Ik,
de Heer, wil een sterkte in het
land Kirtland handhaven voor
een periode van vijf jaar, waarin
Ik de goddelozen niet ten val
zal brengen, opdat Ik daardoor
enigen zal kunnen redden.

22 En na die dag zal Ik, de
Heer, niemand aschuldig achten
die met een open hart naar het
land Zion optrekt; want Ik, de
Heer, verlang het bhart van de
mensenkinderen.

23 Zie, nu wordt het aheden

10b Mos. 26:29–31.
11a 1 Sam. 24:12.

b 2 Tim. 4:14.
12a LV 42:80–93.
16a 2 Ne. 15:20;

LV 121:16.
17a gs Partridge, Edward.

b gs Duivel.
20a gs Verzoeken,

verzoeking.

22a gs Schuld.
b Ex. 35:5;

LV 59:15; 64:34.
23a LV 45:6; 64:24–25.
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genoemd, tot aan de bkomst
van de Zoon des Mensen, en
het is voorwaar een dag van
cofferande en een dag voor de
vertiending van mijn volk; want
wie dvertiend wordt, zal bij zijn
komst niet worden everbrand.

24 Want na het heden komt de
averbranding — dit is volgens
de spreekwijze van de Heer —
want voorwaar, Ik zeg: Morgen
zullen alle bhoogmoedigen en
zij die goddeloosheid bedrijven
als stoppels zijn; en Ik zal hen
in brand steken, want Ik ben
de Heer der heerscharen; en
Ik zal niemand sparen die in
cBabylon blijft.
25 Welnu, indien gi j Mi j

gelooft, zult gij arbeiden terwijl
het heden wordt genoemd.

26 En het is niet juist dat
mijn dienstknechten aNewel K.
Whitney en Sidney Gilbert hier
hun bwinkel en hun bezittingen
verkopen; want dat is niet
verstandig totdat de rest van de
kerk, die op deze plek verblijft,
optrekt naar het land Zion.
27 Zie, er staat in mijn wetten,

ofwel het is verboden, om in de
aschuld te raken bij uw vijanden;
28 maar zie, er is nooit ge-

zegd dat de Heer niet mag

nemen wanneer het Hem be-
haagt, en betalen zoals het Hem
goeddunkt.

29 Welnu, daar gij gevolmach-
tigden zijt, zijt gij belast met de
opdracht van de Heer; en wat
gij ook doet volgens de wil des
Heren, is de zaak des Heren.

30 En Hij heeft u gesteld om
in deze laatste dagen voor zijn
heiligen te zorgen, opdat zij
een aerfdeel kunnen verkrijgen
in het land Zion.

31 En zie, Ik, de Heer, verkon-
dig u, en mijn awoorden zijn
zeker en zullen niet bteleurstel-
len, dat zij het zullen verkrijgen.

32 Maar alle dingen moeten
op hun tijd geschieden.

33 Welnu, wordt niet amoede
goed te doen, want gij legt het
fundament van een groot werk.
En uit het bkleine komt het grote
voort.

34 Zie, de Heer averlangt het
bhart en een gewillige geest;
en de gewilligen en de cgehoor-
zamen zullen in deze laatste
dagen het goede van het land
Zion eten.

35 En de aweerspannigen zul-
len uit het land Zion worden
bafgesneden en weggezonden,
en zullen het land niet beërven.

23b gs Wederkomst van
Jezus Christus.

c gs Offer, offerande,
offeren.

d Mal. 3:10–11.
gs Tiende.

e Mal. 4:1; 3 Ne. 25:1;
GJS 1:37.

24a Jes. 66:15–16.
gs Aarde—Reiniging
der aarde; Wereld—
Einde van de wereld.

b Mal. 3:15;

2 Ne. 12:12; 23:11.
gs Hoogmoed.

c LV 1:16.
gs Babel, Babylon.

26a gs Whitney, Newel K.
b LV 57:8.

27a gs Schuld.
30a LV 63:48.
31a Marc. 13:31;

2 Ne. 31:15;
LV 1:37–38.

b LV 76:3.
33a Gal. 6:9.

b LV 123:16.
34a Micha 6:8.

b Deut. 32:46;
Jozua 22:5;
Mrm. 9:27.
gs Hart.

c Jes. 1:19.
gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

35a gs Opstand.
b LV 41:5; 50:8–9; 56:3.

gs Excommunicatie.
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36 Want voorwaar, Ik zeg dat
de weerspannigen niet van het
bloed van aEfraïm zijn, daarom
zullen zij worden weggerukt.

37 Zie, Ik, de Heer, heb mijn
kerk in deze laatste dagen
gemaakt gelijk een rechter die
op een berg zit, of op een hoge
plaats, om over de natiën te
oordelen.

38 Want het zal geschieden
dat de inwoners van Zion over
alle dingen betreffende Zion
zullen aoordelen.
39 En zij zullen leugenaars en

huichelaars aan de kaak stellen,
en wie geen aapostel en profeet
is, zal bekend zijn.
40 En zelfs de abisschop, die

brechter is, en zijn raadgevers,
zullen, indien zij niet getrouw
zijn in hun crentmeesterschap,
worden veroordeeld, en dan-
deren zullen op hun plaats
worden geplant.

41 Want zie, Ik zeg u dat aZion
zal bloeien en de bheerlijkheid
des Heren zal op haar rusten;

42 en zij zal een abanier voor
de volken zijn en uit iedere
natie onder de hemel zullen er
tot haar komen.

43 En de dag zal komen dat de
natiën der aarde wegens haar
zullen abeven en wegens haar
geweldenaars zullen vrezen.
De Heer heeft het gesproken.
Amen.

AFDELING 65

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in oktober
1831 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:218.) De profeet
duidt deze openbaring aan als een gebed.

1–2: de sleutels van het koninkrijk
van God zijn toevertrouwd aan het
mensdom op aarde, en het evangelie
zal zegevieren; 3–6: het millenni-
aanse koninkrijk van de hemel zal
komen en zich bij het koninkrijk
van God op aarde voegen.

LUISTERT en ziet, een stem
als van een die uit den hoge

is neergezonden, die sterk en
machtig is, wiens uitgaan naar

de einden der aarde is, ja,
wiens stem tot de mensen is
gericht: aBereidt de weg des
Heren, maakt zijn paden recht.

2 De asleutels van het bkonink-
rijk Gods zijn toevertrouwd
aan het mensdom op aarde,
en vandaar zal het evangelie
voortrollen naar de einden der
aarde, zoals de csteen die uit
de berg is losgehakt zonder
toedoen van mensenhanden,

36a Deut. 33:16–17.
38a Jes. 2:3–4; LV 133:21.
39a Op. 2:2.

gs Apostel.
40a gs Bisschop.

b LV 58:17; 107:72–74.
c gs Rentmeester,

rentmeesterschap.

d LV 107:99–100.
41a gs Zion.

b LV 45:67; 84:4–5;
97:15–20.
gs Heerlijkheid.

42a gs Banier.
43a Jes. 60:14;

LV 97:19–20.

65 1a Jes. 40:3; Matt. 3:3;
Joh. 1:23.

2a Matt. 16:19;
LV 42:69.
gs Sleutels van het
priesterschap.

b LV 90:1–5.
c Dan. 2:34–45.
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zal voortrollen totdat hij de
gehele aarde heeft dvervuld.

3 Ja, een stem die roept: Be-
reidt de weg des Heren, bereidt
de a maalti jd van het Lam,
treft voorbereidselen voor de
bBruidegom.

4 Bidt tot de Heer, roept zijn
heilige naam aan, maakt zijn
wonderbare werken bekend
onder de mensen.

5 Roept de Heer aan, opdat
zijn koninkrijk zich op aarde
zal verbreiden, opdat haar
bewoners het zullen ontvangen
en voorbereid zullen zijn op
de komende dagen, waarin de

Zoon des Mensen in de hemel
zal aneerdalen, bgekleed in de
luister van zijn cheerlijkheid,
om het dkoninkrijk van God
dat op aarde is opgericht, te
ontmoeten.

6 Welnu, moge het akoninkrijk
van God voortgaan, opdat het
bkoninkrijk van de hemel zal
komen, opdat Gij, o God, zowel
in de hemel als op aarde zult
worden verheerlijkt, opdat Uw
vijanden onderworpen zullen
worden; want cU behoort de
eer, de macht en de heerlijk-
heid, voor eeuwig en altijd.
Amen.

AFDELING 66

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 25 oktober
1831 te Orange (Ohio). (History of the Church, 1:219–221.) Dit was
de eerste dag van een belangrijke conferentie. Als inleiding op deze
openbaring schreef de profeet: ‘Op verzoek van William E. McLellin deed
ik navraag bij de Heer en ontving het volgende’. (History of the
Church, 1:220.)

1–4: het eeuwigdurend verbond is
de volheid van het evangelie; 5–8:
de ouderlingen moeten prediken,
getuigen en met de mensen redene-
ren; 9–13: trouwe bediening ver-
zekert ons van het eeuwige leven.

ZIE, zo zeg Ik, de Heer, tot
mijn dienstknecht William

E. McLellin: Gezegend bent u
omdat u zich van uw onge-

rechtigheden hebt afgewend en
mijn waarheden hebt aanvaard,
zegt de Heer uw Verlosser,
de Heiland van de wereld, ja,
van allen die ageloven in mijn
naam.

2 Voorwaar, Ik zeg u: Geze-
gend bent u voor het aanvaar-
den van mijn aeeuwigdurend
verbond, ja, de volheid van
mijn evangelie, dat tot de

2d Ps. 72:19.
gs Daniël—Het
boek Daniël; Laatste
dagen.

3a Matt. 22:1–14;
Op. 19:9;
LV 58:11.

b gs Bruidegom.

5a Matt. 24:30.
b Ps. 93:1.
c gs Heerlijkheid.
d Dan. 2:44.

6a gs Koninkrijk van
God of Koninkrijk
van de hemel.

b Op. 11:15.

c 1 Kron. 29:11;
Matt. 6:13.

66 1a Joh. 1:12.
gs Geloof, geloven.

2a gs Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.
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mensenkinderen is uitgezon-
den, opdat zij bleven zullen
hebben en deel zullen krijgen
aan de heerlijkheden die in de
laatste dagen geopenbaard zul-
len worden, zoals geschreven is
door de profeten en apostelen
in de dagen vanouds.
3 Voorwaar, Ik zeg u, mijn

dienstknecht William, dat u rein
bent, maar niet geheel; daarom,
bekeer u van die dingen die
niet welgevallig in mijn ogen
zijn, zegt de Heer, want de
Heer zal ze u atonen.

4 En nu, voorwaar, Ik, de Heer,
zal u tonen wat Ik van u wil, of
wat mijn wil is aangaande u.

5 Zie, voorwaar, Ik zeg u: Het
is mijn wil dat u mijn evangelie
v a n l a n d t o t l a n d e n v a n
stad tot stad averkondigt, ja, in
die omstreken waar het niet
verkondigd is.
6 Vertoef niet vele dagen in

deze plaats ; trek nog niet
op naar het land Zion; maar
als u iets kunt sturen, doe het;
verder moet u niet denken aan
uw bezit.

7 aGa naar de oostelijke stre-
ken, geef bgetuigenis in iedere
plaats, aan ieder volk en in hun
synagogen, redenerend met de
mensen.
8 Laat mijn dienstknecht

Samuel H. Smith met u mee-
gaan en verlaat hem niet, en
geef hem uw aanwijzingen;
en wie getrouw is, zal in ie-
dere plaats asterk worden ge-
maakt; en Ik, de Heer, zal met
u meegaan.

9 Leg uw a handen op de
zieken en zij zullen bgenezen;
keer niet terug totdat Ik, de
Heer, u terugzend. Wees gedul-
dig in benauwing. cVraag en gij
zult ontvangen; klop en u zal
worden opengedaan.

10 Streef ernaar niet over-
belast te worden. Verzaak alle
ongerechtigheid. Pleeg geen
aoverspel — een verzoeking
waarmee gij geplaagd zijt ge-
weest.

11 aBewaar deze woorden,
want ze zijn waar en betrouw-
baar; en gij zult uw roeping
grootmaken en vele mensen
naar bZion stoten met cgezangen
van eeuwigdurende vreugde op
hun hoofd.

12 Ga in deze dingen avoort
tot het einde, en u zult een
bkroon van eeuwig leven ont-
vangen ter rechterhand van
mijn Vader, die vol genade
en waarheid is.

13 Voorwaar, aldus zegt de
Heer, uw aGod, uw Verlosser,
ja, Jezus Christus. Amen.

2b Joh. 10:10;
3 Ne. 5:13.

3a Jakob 4:7;
Ether 12:27.

5a Marc. 16:15.
7a LV 75:6.

b gs Getuigenis.
8a LV 52:17; 133:58.
9a gs Handoplegging;

Zalving van zieken.
b Matt. 9:18.

gs Genezen,
genezingen.

c Jak. 1:5.
10a gs Echtbreuk.
11a LV 35:24.

b LV 11:6.
c Jes. 35:10;

LV 45:71.
gs Zingen.

12a 2 Tim. 3:14–15;
2 Ne. 31:20.

b Jes. 62:3;
Matt. 25:21;
1 Pet. 5:4.

13a gs God, Godheid—
God de Zoon.
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AFDELING 67

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in november
1831 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:224–225.) De aanlei-
ding hiertoe was een bijzondere conferentie waarop de uitgave van de
openbaringen die reeds bij monde van de profeet van de Heer waren
ontvangen, werd overwogen en op gang gebracht. (Zie de inleiding van
afdeling 1.) Er werd besloten dat Oliver Cowdery en John Whitmer de
manuscripten van de openbaringen naar Independence zouden brengen,
waar W.W. Phelps ze zou uitgeven als het Book of Commandments (Boek
der Geboden). Vele broeders getuigden plechtig dat de openbaringen die
waren bijeengebracht om te worden uitgegeven, inderdaad waar waren,
zoals de Heilige Geest die op hen was uitgestort, tot hen getuigde. De
profeet vermeldt dat er na de ontvangst van de openbaring die bekendstaat
als afdeling 1, enige negatieve opmerkingen werden geplaatst over het
taalgebruik in de openbaringen. Daarop volgde deze openbaring.

1–3: de Heer hoort de gebeden van
zijn ouderlingen en waakt over
hen; 4–9: Hij daagt degene uit die
het wijste is om de geringste van
zijn openbaringen na te bootsen;
10–14: getrouwe ouderlingen zul-
len door de Geest worden bezield
en het aangezicht van God zien.

ZIET en luistert, o gij aouder-
lingen van mijn kerk, die

bijeengekomen zijt, van wie Ik
de gebeden heb gehoord, en
van wie Ik het hart ken, en van
wie de verlangens tot Mij zijn
opgestegen.
2 Zie, mijn aogen rusten op

u, en de hemelen en de aarde
bevinden zich in mijn handen,
en de rijkdommen der eeu-
wigheid zijn de mijne om te
geven.
3 Gij hebt getracht te geloven

dat gij de zegening die u werd
aangeboden, zoudt ontvangen;

maar zie, voorwaar, Ik zeg u:
Er was avrees in uw hart, en
voorwaar, dat is de reden dat
gij niet ontvangen hebt.

4 En nu geef Ik, de Heer, u een
agetuigenis van de waarheid
van deze geboden die voor u
liggen.

5 Uw ogen waren gevestigd
op mijn dienstknecht Joseph
Smith jr., en zijn ataalgebruik
kende u, en zijn onvolmaakt-
heden kende u; en u hebt in
uw hart gezocht naar kennis,
opdat u zijn taalgebruik zou
kunnen voorbijstreven; ook
dat weet u.

6 Welnu, zoekt er een uit in
het Boek der Geboden, ja, de
geringste daaronder, en wijst
degene aan die de awijste onder
u is;

7 ofwel, indien er iemand
onder u is die er een maakt
daaraan gelijk, dan zijt gij

67 1a gs Ouderling.
2a Ps. 34:15.
3a gs Vrees.

4a gs Getuigenis;
Waarheid.

5a LV 1:24.

6a 2 Ne. 9:28–29, 42.
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gerechtvaardigd wanneer gij
zegt niet te weten dat ze waar
zijn;
8 maar indien gij er niet een

kunt maken daaraan gelijk, staat
gij onder veroordeling indien gij
niet agetuigt dat ze waar zijn.

9 Want gij weet dat er geen
onrechtvaardigheid in staat, en
hetgeen arechtvaardig is, komt
van boven, van de Vader der
blichten.

10 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u dat het uw voorrecht is, en een
belofte die Ik geef aan u die tot
deze bediening bent geordend,
dat voor zoverre u zich van
aafgunst en bvrees ontdoet, en
zich voor Mij cverootmoedigt,
want gij zijt niet voldoende oot-
moedig, de dsluier doormidden
zal worden gescheurd en u Mij
zult ezien en zult weten dat Ik

ben — niet met het vleselijke,
noch het natuurlijke verstand,
maar met het geestelijke.

11 Want aniemand heeft God
ooit in het vlees gezien, tenzij hij
bezield was door de Geest Gods.

12 Noch kan enig anatuurlijk
mens de tegenwoordigheid van
God verdragen, noch met het
vleselijke verstand.

13 Gij zijt niet in staat de
tegenwoordigheid van God nu
te verdragen, noch de bediening
van engelen; daarom, volhardt
in alle ageduld totdat gij bver-
volmaakt zijt.

14 Ziet in gedachten niet om;
en wanneer gij het awaardig zijt,
zult gij, in de door Mij bestemde
tijd, zien en weten wat u is
verleend onder de handen van
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. Amen.

AFDELING 68

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in november
1831 te Hiram (Ohio) op verzoek van Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman
E. Johnson en William E. McLellin. (History of the Church, 1:227–229.)
Hoewel deze openbaring werd gegeven in antwoord op de smeekbede dat
de bedoeling van de Heer met de genoemde ouderlingen zou worden
bekendgemaakt, heeft een groot deel ervan betrekking op de gehele kerk.

1–5: de woorden van de ouderlin-
gen wanneer zij gedreven worden
door de Heilige Geest, zijn Schrif-
tuur; 6–12: de ouderlingen moeten
prediken en dopen, en tekenen

zullen de ware gelovigen volgen;
13–24: de eerstgeborenen onder
de zonen van Aäron mogen, in
opdracht van het Eerste Presidium,
als presiderende bisschop fungeren

8a gs Getuige, getuigen.
9a Mro. 7:15–18.

b Jak. 1:17;
LV 50:24; 84:45; 88:49.

10a gs Jaloers, jaloersheid.
b gs Vrees.
c gs Nederig,

nederigheid,

vernederen.
d gs Sluier.
e LV 88:68; 93:1; 97:16.

11a bjs, Ex. 33:20, 23;
Joh. 1:18; 6:46;
bjs, 1 Joh. 4:12;
LV 84:19–22;
Moz. 1:11, 14.

12a Mos. 3:19.
gs Natuurlijke mens.

13a Rom. 2:7.
gs Geduld.

b Matt. 5:48;
3 Ne. 12:48.

14a gs Waardig,
waardigheid.
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(dat wil zeggen: de sleutels dragen
van het presideren als bisschop);
25–28: ouders krijgen het gebod
hun kinderen het evangelie te leren;
29–35: de heiligen moeten de sabbat
onderhouden, ijverig werken en
bidden.

MIJN dienstknecht Orson
Hyde is door zijn orde-

ning geroepen om het eeu-
wigdurend evangelie door de
aGeest van de levende God te
verkondigen van volk tot volk
en van land tot land, in de
gemeenten van de goddelozen,
in hun synagogen, om met
hen te redeneren en hun alle
Schriften uit te leggen.
2 En zie, dit is een voorbeeld

voor allen die tot dit priester-
schap zijn geordend, wie het
als hun zending is opgedragen
om uit te gaan —

3 En dit is het voorbeeld voor
hen, dat zij moeten aspreken
zoals zij door de Heilige Geest
gedreven worden.

4 En wat zij ook spreken wan-
neer gedreven door de aHeilige
Geest, zal Schriftuur zijn, zal
de wil des Heren zijn, zal de zin
des Heren zijn, zal het woord
des Heren zijn, zal de stem des
Heren zijn, en de bmacht Gods
tot behoudenis.
5 Zie, dit is de belofte des

Heren aan u, o gij, mijn dienst-
knechten.

6 Welnu, houdt moed en
avreest niet, want Ik, de Heer,
ben met u en zal u bijstaan; en
gij zult getuigen van Mij, ja,
Jezus Christus, dat Ik de Zoon
van de levende God ben, dat
Ik was, dat Ik ben en dat Ik
komen zal.

7 Dit is het woord des Heren
aan u, mijn dienstknecht aOrson
Hyde, en ook aan mijn dienst-
knecht Luke Johnson, en aan
mijn dienstknecht Lyman John-
son, en aan mijn dienstknecht
William E. McLellin, en aan alle
trouwe ouderlingen van mijn
kerk —

8 agaat heen in de gehele we-
reld, bverkondigt het evangelie
aan ieder cschepsel, handelend
met het dgezag dat Ik u heb
gegeven, edopende in de naam
van de Vader, en van de Zoon,
en van de Heilige Geest.

9 En awie gelooft en zich laat
dopen, zal bbehouden worden,
en wie niet gelooft, zal cver-
doemd worden.

10 En wie gelooft, zal geze-
gend worden met atekenen
die erop volgen, gelijk geschre-
ven staat.

11 En u zal het gegeven
worden de atekenen der tijden te
kennen, en de tekenen van de
komst van de Zoon des Mensen;

12 en voor allen van wie de
Vader getuigt, zal u macht
worden gegeven om hen voor

68 1a gs Heilige Geest.
3a 2 Pet. 1:21;

LV 18:32; 42:16; 100:5.
4a gs Heilige Geest;

Openbaring.
b Rom. 1:16.

6a Jes. 41:10.

7a gs Hyde, Orson.
8a LV 1:2; 63:37.

b gs Prediken;
Zendingswerk.

c Marc. 16:15.
d gs Gezag.
e gs Doop, dopen.

9a Marc. 16:16;
LV 20:25.

b gs Heil.
c gs Verdoemenis.

10a gs Teken.
11a gs Tekenen der

tijden.
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het eeuwige leven te averzege-
len. Amen.
13 En nu, wat de punten

betreft naast de verbonden en
geboden, het zijn deze —

14 hierna, in de bestemde tijd
des Heren, zullen er nog andere
abisschoppen moeten worden
aangesteld ten behoeve van de
kerk, om te dienen zoals de
eerste;

15 welnu, het zullen ahoge-
priesters zijn die het waardig
zi jn, en zi j zullen worden
aangewezen door het bEerste
Presidium van de Melchize-
dekse priesterschap, tenzij het
letterlijke afstammelingen van
cAäron zijn.
16 En indien het letterlijke

afstammelingen van aAäron zijn,
hebben zij wettelijk recht op
het bisschopsambt, indien zij de
eerstgeborene onder de zonen
van Aäron zijn;

17 want de eerstgeborene heeft
het recht op het presidentschap
van dit priesterschap, en op de
asleutels of het gezag daarvan.
18 Niemand heeft wettelijk

recht op dit ambt, op het dragen
van de sleutels van dit priester-
schap, tenzij hij een aletterlijke
afstammeling en de eerstgebo-
rene van Aäron is.

19 Maar aangezien een ahoge-
priester in het Melchizedeks
priesterschap bevoegd is om in

alle lagere ambten te officiëren,
mag hij in het ambt van bbis-
schop officiëren wanneer er
geen letterlijke afstammeling
van Aäron te vinden is, mits hij
tot die macht wordt geroepen
en aangesteld en geordend
onder de handen van het Eerste
Presidium van de Melchize-
dekse priesterschap.

20 En ook een letterlijke af-
stammeling van Aäron moet
door dat presidium worden
aangeduid en dat ambt waardig
worden bevonden en worden
agezalfd en bgeordend onder
de handen van dat presidium,
anders zijn zij niet wettelijk be-
voegd om in hun priesterschap
te officiëren.

21 Maar krachtens het besluit
aangaande hun recht op het
priesterschap dat overgaat van
vader op zoon, kunnen zij aan-
spraak maken op hun zalving,
indien zij te eniger tijd hun
afstamming kunnen bewijzen,
of die te weten komen door
openbaring van de Heer onder
de handen van het bovenge-
noemde presidium.

22 En voorts, geen enkele
bisschop of hogepriester die tot
deze bediening wordt aange-
steld, zal wegens enige over-
treding worden verhoord of
veroordeeld, dan alleen door het
aEerste Presidium van de kerk;

12a LV 1:8; 132:49.
gs Verzegelen,
verzegeling.

14a gs Bisschop.
15a LV 72:1.

b gs Eerste Presidium.
c gs Aäron, broeder

van Mozes.

16a LV 107:15–17.
gs Aäronisch
priesterschap.

17a gs Sleutels van het
priesterschap.

18a Ex. 40:12–15;
LV 84:18;
107:13–16, 70–76.

19a gs Hogepriester.
b gs Bisschop.

20a gs Zalven.
b gs Ordenen,

ordening.
22a gs Eerste Presidium.
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23 en voor zoverre hij ten
overstaan van dit presidium
schuldig wordt bevonden door
getuigenissen die niet in twijfel
kunnen worden getrokken, zal
hij veroordeeld worden;

24 en indien hij zich bekeert,
zal hij avergeving ontvangen,
volgens de verbonden en gebo-
den van de kerk.

25 En voorts, voor zoverre
aouders kinderen hebben in
Zion, of in een van haar geor-
ganiseerde bringen, en hun niet
de leer van bekering en geloof
in Christus, de Zoon van de
levende God, cleren begrijpen,
en van de doop en de gave
van de Heilige Geest door
handoplegging wanneer zij
dacht jaar oud zijn, dan zal de
ezonde op het hoofd van de
ouders rusten.

26 Want dat zal een wet zijn
voor de inwoners van aZion, of
in al haar georganiseerde ringen.

27 En hun kinderen zullen
worden agedoopt tot bvergeving
van hun zonden wanneer zij
cacht jaar oud zijn, en de hand-
oplegging ontvangen.
28 En zij zullen hun kinderen

ook leren abidden en oprecht
leren wandelen voor het aan-
gezicht des Heren.

29 En de inwoners van Zion
zullen ook de asabbatdag vieren
om die heilig te houden.

30 En de inwoners van Zion
zullen ook in alle getrouw-
heid hun arbeid indachtig zijn,
voor zoverre zij zijn aangewe-
zen om te arbeiden; want de
luiaard zal voor het aangezicht
des Heren in herinnering wor-
den gebracht.

31 Welnu, de inwoners van
Zion zijn Mij, de Heer, niet
welgevallig, want er bevinden
zich aluiaards onder hen; en
tevens groeien hun kinderen
op in bgoddeloosheid; even-
min c zoeken zij ernstig de
rijkdommen der eeuwigheid;
integendeel, hun ogen staan
vol hebzucht.

32 Die dingen behoren niet
zo te zijn en moeten uit hun
midden worden weggedaan;
daarom, laat mijn dienst-
knecht Oliver Cowdery deze
woorden naar het land Zion
brengen.

33 En Ik geef hun een ge-
bod — laat wie zijn agebeden
tot de Heer niet op de gezette
tijd in acht neemt, voor de
rechter van mijn volk in bherin-
nering worden gebracht.

34 Deze awoorden zijn waar

24a gs Vergeven.
25a gs Gezin—Plichten

van de ouders.
b gs Ring.
c gs Leraar, leren.
d LV 18:42; 20:71.
e Jakob 1:19;

LV 29:46–48.
26a gs Zion.
27a gs Doop, dopen.

b gs Vergeving van
zonden.

c gs Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

28a gs Gebed.
29a LV 59:9–12.

gs Sabbatdag.
31a gs Lui, luiheid.

b gs Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.

c LV 6:7.
33a gs Gebed.

b gs Kastijden,
kastijding; Oordeel,
oordelen.

34a Op. 22:6.
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en betrouwbaar; daarom, over-
treedt ze niet en bneemt er ook
niet van weg.

35 Zie, Ik ben de aAlfa en de
Omega en Ik bkom spoedig.
Amen.

AFDELING 69

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in november
1831 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:234–235.) De verza-
meling openbaringen die bestemd was voor een spoedige uitgave was
goedgekeurd op de bijzondere conferentie van 1 november. Op 3 november
werd de openbaring die hierin voorkomt als afdeling 133 eraan toegevoegd
en het Aanhangsel genoemd. Oliver Cowdery werd bij besluit van de
conferentie aangewezen om het manuscript van de verzamelde openba-
ringen en geboden naar Independence (Missouri) te brengen, zodat het
daar kon worden gedrukt. Hij moest ook de gelden meenemen die waren
bijgedragen voor de opbouw van de kerk in Missouri. Omdat zijn reis
naar de grens van de beschaving hem door een dunbevolkte landstreek
zou voeren, was een reisgenoot wenselijk.

1–2: John Whitmer moet Oliver
Cowdery vergezellen naar Missouri;
3–8: hij moet tevens prediken en
historische gegevens verzamelen,
noteren en opschrijven.

LUISTERT naar Mij, zegt de
Heer, uw God, omwille

van mijn dienstknecht aOliver
Cowdery. Het is geen wijsheid
in mijn bestel dat de geboden
en de gelden die hij naar het
land Zion zal brengen, hem
worden toevertrouwd zonder
dat er iemand met hem meegaat
die getrouw en betrouwbaar
zal zijn.
2 Daarom wil Ik, de Heer,

dat mijn dienstknecht aJohn
Whitmer met mijn dienstknecht
Oliver Cowdery meegaat;
3 en ook dat hij voortgaat met

het schrijven en samenstellen

van een ageschiedenis van alle
belangrijke zaken die hij aan-
gaande mijn kerk zal opmerken
en te weten komen;

4 en ook dat hij araad en hulp
ontvangt van mijn dienstknecht
Oliver Cowdery en anderen.

5 En ook dat mijn dienst-
knechten die over de aarde zijn
verspreid, het verslag van hun
arentmeesterschap opzenden
naar het land Z ion;
6 want het land Zion zal een

zetel en een plaats zijn om al
deze zaken te ontvangen en te
doen.

7 Niettemin, laat mijn dienst-
knecht John Whitmer herhaal-
delijk van plaats naar plaats
en van kerkgemeente naar
kerkgemeente reizen, opdat hij
gemakkelijker kennis zal kun-
nen verkrijgen —

34b LV 20:35; 93:24–25.
35a gs Alfa en Omega.

b LV 1:12.

69 1a gs Kind, kinderen.
2a gs Whitmer, John.
3a LV 47:1–3; 85:1.

4a gs Raad.
5a gs Rentmeester,

rentmeesterschap.
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8 en prediken en uitleggen,
schrijven, kopiëren, selecteren
en alle dingen verkrijgen die
bevorderlijk zijn voor het wel-
zijn van de kerk en voor de

opkomende geslachten die in
het land aZion zullen opgroeien
om het van geslacht op geslacht
te bezitten, voor eeuwig en
altijd. Amen.

AFDELING 70

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 12
november 1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:235–
237.) De geschiedenis die de profeet heeft geschreven, vermeldt dat er van
1 tot en met 12 november vier bijzondere conferenties werden gehouden.
Op de laatste van die bijeenkomsten werd het grote belang overwogen
van het Book of Commandments (Boek der Geboden), dat later de Doctrine
and Covenants (de Leer en Verbonden) werd genoemd; de profeet spreekt
erover als ‘het fundament van de kerk in deze laatste dagen en een zegen
voor de wereld, waaruit blijkt dat de sleutels van de verborgenheden van het
koninkrijk van onze Heiland opnieuw aan de mensheid zijn toevertrouwd’.
(History of the Church, 1:235.)

1–5: rentmeesters worden aange-
wezen om de openbaringen uit te
geven; 6–13: wie in geestelijke
zaken werkzaam zijn, zijn hun loon
waard; 14–18: de heiligen behoren
in stoffelijke dingen gelijk te zijn.

ZIET en luistert, o gij inwo-
ners van Zion, en gij, al het

volk van mijn kerk dat ver weg
is, en hoort naar het woord des
Heren dat Ik geef aan mijn
dienstknecht Joseph Smith jr.,
en ook aan mijn dienstknecht
Martin Harris en ook aan mijn
dienstknecht Oliver Cowdery
en ook aan mijn dienstknecht
John Whitmer en ook aan mijn
dienstknecht Sidney Rigdon
en ook aan mijn dienstknecht
William W. Phelps, als gebod
aan hen.

2 Want Ik geef hun een gebod;

welnu, luistert en hoort, want
aldus zegt de Heer tot hen —

3 I k , d e H e e r , h e b h e n
aangewezen en geordend om
arentmeester te zijn van de
openbaringen en geboden die
Ik hun heb gegeven en die Ik
hun hierna zal geven;

4 en van dit rentmeesterschap
zal Ik van hen rekenschap ver-
langen op de dag des oordeels.

5 Welnu, Ik heb het hun
aangewezen, en dit is hun taak
in de kerk van God, om ze te
beheren, en wat ermee samen-
hangt, ja, de baten daarvan.

6 Daarom, Ik geef hun een
gebod die dingen niet aan de
kerk te geven, noch aan de
wereld;

7 echter, voor zoverre zij meer
ontvangen dan nodig is voor
hun noden en behoeften, zal

8a gs Zion. 70 3a 1 Kor. 4:1; LV 72:20.
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het ten goede komen aan mijn
avoorraadhuis;
8 en de baten moeten gewijd

worden aan de inwoners van
Zion en aan hun nageslacht,
voor zoverre zij aerfgenaam
worden volgens de wetten van
het koninkrijk.

9 Zie, dat is wat de Heer
van eenieder in zijn arentmees-
terschap verlangt, zoals Ik, de
Heer, eenieder heb opgedra-
gen of hierna zal opdragen.

10 En zie, niemand die tot
de kerk van de levende God
behoort, is van deze wet vrij-
gesteld;

11 ja, ook de bisschop niet,
noch de agevolmachtigde die
het voorraadhuis van de Heer
beheert, noch hij die is aange-
wezen tot een rentmeesterschap
van stoffelijke zaken.

12 Wie aangewezen is om
geestelijke zaken te besturen,
die is zijn loon awaard, evenals
zij die zijn aangewezen tot een
rentmeesterschap om stoffelijke
zaken te besturen;

13 ja, zelfs overvloediger,

welke overvloed voor hen ver-
menigvuldigd wordt door de
openbaringen van de Geest.

14 Niettemin zult u in uw
stoffelijke zaken agelijk zijn, en
wel zonder tegenzin, anders
zal de overvloed van de open-
baringen van de Geest worden
tegengehouden.

15 Welnu, Ik geef mijn dienst-
knechten dit agebod voor hun
welzijn zolang zij leven, als
blijk van mijn zegeningen op
hun hoofd en als beloning
voor hun bijver en voor hun
veiligheid;

16 als voedsel en als akleding;
als erfdeel; als huizen en als
land, in welke omstandigheden
Ik, de Heer, hen ook zal plaatsen
en waarheen Ik, de Heer, hen
ook zal zenden.

17 Want zij zijn in aveel ge-
trouw geweest en hebben goed
gehandeld, voor zoverre zij
niet hebben gezondigd.

18 Zie, Ik, de Heer, ben abarm-
hartig en zal hen zegenen en zij
zullen in de vreugde van deze
dingen ingaan. Ja, amen.

AFDELING 71

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon op 1
december 1831 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:238–239.)
De profeet had het vertalen van de Bijbel voortgezet, met Sidney Rigdon
als zijn schrijver, totdat deze openbaring werd ontvangen. Op dat moment
werd het werk tijdelijk opzij gelegd om hen in staat te stellen de hierin
gegeven opdracht te vervullen. De broeders moesten uitgaan om te
prediken teneinde de onvriendelijke gevoelens tot bedaren te brengen die

7a LV 72:9–10.
8a LV 38:20.
9a gs Rentmeester,

rentmeesterschap.
11a LV 57:6.

12a Luc. 10:7.
14a LV 49:20.

gs Toewijden, wet
van toewijding.

15a Deut. 10:12–13.

b gs IJver.
16a LV 59:16–20.
17a Matt. 25:21–23.
18a gs Barmhartig,

barmhartigheid.
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tegen de kerk waren opgelaaid ten gevolge van de publicatie van een aantal
krantenartikelen geschreven door Ezra Booth, die afvallig was geworden.

1–4: Joseph Smith en Sidney
Rigdon worden uitgezonden om het
evangelie te verkondigen; 5–11: de
vijanden van de heiligen zullen tot
zwijgen worden gebracht.

ZIE, aldus zegt de Heer tot u,
mijn dienstknechten Joseph

Smith jr. en aSidney Rigdon,
dat de tijd voorzeker is geko-
men dat het nodig en raadzaam
is in mijn bestel dat u uw mond
opendoet om mijn evangelie en
de dingen van het koninkrijk te
bverkondigen en de cverborgen-
heden ervan uit de Schriften uit
te leggen, overeenkomstig dat
deel van de Geest en de macht
die u zal worden gegeven, zoals
Ik wil.
2 Voorwaar, Ik zeg u: Predikt

tot de wereld in de omstreken,
en ook in de kerk, voor enige
tijd, ja, totdat het u wordt
bekendgemaakt.

3 Voorwaar, dit is een zending
voor enige tijd, die Ik u geef.

4 Daarom, arbeidt in mijn
wijngaard. Roept de bewoners
der aarde toe en geeft getuige-

nis en bereidt de weg voor de
geboden en openbaringen die
zullen komen.

5 Welnu, zie, dit is wijsheid;
wie leest, laat hem ook abegrij-
pen en baanvaarden;

6 want aan hem die het aan-
vaardt, zal aovervloediger wor-
den gegeven, ja, macht.

7 Welnu, brengt uw vijanden
tot azwijgen; roept hen op om u
zowel in het openbaar als in
afzondering te btreffen; en voor
zoverre gij getrouw zijt, zal
hun beschaamdheid aan het
licht worden gebracht.

8 Welnu, laten zij hun sterke
bewijzen tegen de Heer aan-
voeren.

9 Voorwaar, aldus zegt de
Heer tot u: Geen enkel awapen
dat tegen u wordt gesmeed, zal
succes hebben;

10 en indien enig mens zijn
stem tegen u verheft, zal hij in
de door Mij bestemde tijd tot
zwijgen worden gebracht.

11 Welnu, onderhoud mijn
geboden; zij zijn waar en be-
trouwbaar. Ja, amen.

AFDELING 72

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 4 december
1831 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:239–241.) Ver-
schillende ouderlingen en leden waren bijeengekomen om bekend te
raken met hun taak en om verder te worden opgebouwd in de leringen
van de kerk. In deze afdeling zijn twee openbaringen bijeengebracht die
op dezelfde dag werden ontvangen. De verzen 1 tot en met 8 maken de

71 1a gs Rigdon, Sidney.
b gs Zendingswerk.
c LV 42:61, 65.

5a gs Begrijpen, begrip.
b Alma 12:9–11.

6a Matt. 13:12.

7a Moz. 7:13–17.
b LV 63:37; 68:8–9.

9a Jes. 54:17.
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roeping bekend van Newel K. Whitney als bisschop. Hij werd terstond
geroepen en geordend, waarna de verzen 9 tot en met 26 werden ontvangen,
die meer inzicht verschaffen over de taak van een bisschop.

1–8: ouderlingen moeten reken-
schap afleggen van hun rentmees-
terschap aan de bisschop; 9–15:
de bisschop beheert het voorraad-
huis en zorgt voor de armen en
behoeftigen; 16–26: bisschoppen
moeten een bewijs verstrekken
dat ouderlingen de gedragsnor-
men naleven.

LUISTERT en hoort naar de
stem des Heren, o gij, die u

hebt bijeenverzameld, die de
ahogepriesters zijt van mijn
kerk, aan wie het bkoninkrijk
en de macht gegeven zijn.

2 Want voorwaar, aldus zegt
de Heer: Het is raadzaam in
mijn bestel dat er een abisschop
wordt aangewezen voor u,
ofwel uit uw midden, voor de
kerkgemeente in dit deel van
de wijngaard des Heren.

3 En voorwaar, hierin hebt
gij wijs gehandeld, want de
Heer verlangt van iedere arent-
meester dat hij brekenschap
aflegt van zijn crentmeester-
schap, zowel in ti jd als in
eeuwigheid.

4 Want wie in tijd getrouw en
awijs is, wordt geacht waardig
te zijn om de bwoningen te
beërven die door mijn Vader
voor hem zijn bereid.

5 Voorwaar, Ik zeg u: De
ouderlingen van de kerk in dit
deel van mijn awijngaard zul-
len rekenschap van hun rent-
meesterschap afleggen aan de
bisschop, die Ik zal aanwijzen
in dit deel van mijn wijngaard.

6 Deze dingen zullen worden
vastgelegd in een verslag, dat
aan de bisschop in Zion moet
worden overhandigd.

7 En de taak van de abisschop
zal worden bekendgemaakt
door de geboden die gegeven
zijn, en door de stem van de
conferentie.

8 En nu, voorwaar, Ik zeg u:
Mijn dienstknecht aNewel K.
Whitney is de man die zal wor-
den aangewezen en geordend
tot die macht. Dat is de wil van
de Heer, uw God, uw Verlosser.
Ja, amen.

9 Het woord des Heren dat,
naast de wet die gegeven is,
de taak bekendmaakt van de
bisschop die geordend is ten
behoeve van de kerkgemeente
in dit deel van de wijngaard, die
waarlijk het volgende inhoudt —

10 om het avoorraadhuis van
de Heer te beheren; om het
geld van de kerkgemeente in
dit deel van de wijngaard te
ontvangen;

72 1a LV 68:14–19.
b gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

2a gs Bisschop.
3a gs Rentmeester,

rentmeesterschap.
b LV 42:32; 104:11–13.
c Luc. 19:11–27.

4a Matt. 24:45–47.
b LV 59:2.

5a gs Wijngaard

des Heren.
7a LV 42:31; 46:27;

58:17–18; 107:87–88.
8a gs Whitney, Newel K.

10a LV 70:7–11; 78:3.
gs Voorraadhuis.
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11 om een rekening van de
ouderlingen bij te houden, zoals
hiervoor is geboden; en om
in hun behoeften te avoorzien,
en hen te laten betalen voor
hetgeen zij ontvangen, voor
zoverre zij betaalmiddelen
hebben;

12 opdat ook die zullen wor-
den geheiligd voor het welzijn
van de kerk, voor de armen en
behoeftigen.

13 En voor wie geen middelen
aheeft om mee te betalen, moet
er een rekening worden uitge-
schreven en overhandigd aan
de bisschop van Zion, die de
schuld zal betalen uit hetgeen
de Heer in zijn handen zal
leggen.
14 En de arbeid van de ge-

trouwen die in geestelijke zaken
werkzaam zijn, de bedieningen
van het evangelie en de dingen
van het koninkri jk aan de
kerk en aan de wereld, zal de
schuld bij de bisschop in Zion
vereffenen;

15 aldus komt het uit de kerk,
want volgens de awet moet
eenieder die optrekt naar Zion,
alle dingen neerleggen voor de
bisschop in Zion.

16 En nu, voorwaar, Ik zeg
u: Daar iedere ouderling re-
kenschap van zijn rentmeester-
schap moet afleggen aan de
bisschop in dit deel van de
wijngaard —

17 maakt een abewijs van
de rechter of bisschop in dit

deel van de wijngaard, aan
de bisschop in Zion, eenieder
aannemelijk, waardoor aan
alle dingen is voldaan ten be-
hoeve van een erfdeel, en om
te worden ontvangen als
wijze brentmeester en trouwe
werker;

18 anders zal hij niet door
de bisschop van Zion worden
aangenomen.

19 En nu, voorwaar, Ik zeg u:
Laat iedere ouderling die reken-
schap aflegt aan de bisschop van
de kerkgemeente in dit deel
van de wijngaard, worden aan-
bevolen door de kerkgemeente
of kerkgemeenten waarin hij
werkzaam is, opdat hij voor
zichzelf en zijn afrekeningen in
alle opzichten goedkeuring zal
kunnen verkrijgen.

20 En voorts, laten mijn dienst-
knechten die zijn aangewezen
als rentmeester over de age-
schreven aangelegenheden van
mijn kerk, in alle dingen aan-
spraak hebben op de hulp van
de bisschop of bisschoppen —

21 opdat de aopenbaringen
zullen worden uitgegeven en
zullen uitgaan naar de einden
der aarde; opdat zij ook geld
zullen verkrijgen dat de kerk in
alles ten goede zal komen;

22 opdat zij ook in alles goed-
keuring zullen verwerven en
onder de wijze rentmeesters
zullen worden gerekend.

23 En nu, zie, dit zal een
voorbeeld zijn voor alle wijd-

11a LV 75:24.
13a gs Arm, armen.
15a LV 42:30–31.

gs Toewijden, wet

van toewijding.
17a LV 20:64, 84.

b LV 42:32.
20a LV 70:3–5.

21a gs Leer en
Verbonden.
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verbreide gemeenten van mijn
kerk, ongeacht in welk land ze
worden gevestigd. En nu beëin-
dig Ik mijn woorden. Amen.
24 Enkele woorden ter aan-

vulling van de wetten van het
koninkrijk met betrekking tot
de leden van de kerk — zij die
door de Heilige Geest worden
aaangewezen om op te trekken
naar Zion, en zij die het voor-

recht hebben naar Zion op te
trekken —

25 laten zij voor de bisschop
een bewijs van drie ouderlingen
der kerk, of een bewijs van de
bisschop, meenemen;

26 anders zal hij die optrekt
naar het land Zion, niet onder
de wijze rentmeesters worden
gerekend. Ook dit is een voor-
beeld. Amen.

AFDELING 73

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon op
10 januari 1832 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:241–242.)
De profeet en Sidney hadden vanaf begin december gepredikt, hetgeen er
veel toe had bijgedragen de onvriendelijke gevoelens die tegen de kerk
waren opgelaaid, tot bedaren te brengen. (Zie de inleiding van afdeling 71.)

1–2: de ouderlingen moeten hun
prediking voortzetten; 3–6: Joseph
Smith en Sidney Rigdon moeten
de vertaling van de Bijbel voort-
zetten totdat het werk af is.

WANT voorwaar, aldus
zegt de Heer: Ik acht het

raadzaam dat azij de prediking
van het evangelie en de aan-
sporing van de kerkgemeenten
in de omstreken voortzetten,
tot aan de conferentie;
2 en dan, zie, zullen hun ver-

schillende opdrachten hun door
de astem van de conferentie
worden bekendgemaakt.

3 Welnu, voorwaar, Ik zeg
u, mijn dienstknechten Joseph

Smith jr. en Sidney Rigdon,
zegt de Heer: Het is anoodza-
kelijk wederom te bvertalen;

4 en, voor zoverre het uitvoer-
baar is, in de omstreken te
prediken tot aan de conferentie;
en daarna is het noodzakelijk
het vertaalwerk voort te zetten
totdat het voltooid is.

5 En laat dit, ja, zoals het
geschreven staat, een model
zijn voor de ouderlingen tot-
dat er verdere kennis wordt
ontvangen.

6 Nu geef Ik u niet meer
voor dit moment. aOmgordt uw
lendenen en weest ernstig. Ja,
amen.

24a gs Roepen, roeping,
door God geroepen.

73 1a i.e. de anderen die
op zending waren;
zie LV 57–68.

2a LV 20:63.

3a i.e. Joseph en Sidney
hadden eerder het
gebod gekregen het
vertalen van de
Bijbel te staken
en het evangelie te

gaan prediken.
LV 71:2.

b LV 45:60–61; 76:15.
gs Bijbelvertaling
van Joseph Smith.

6a 1 Pet. 1:13.
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AFDELING 74

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith in januari 1832 te
Hiram (Ohio). ( History of the Church, 1:242.) De profeet schrijft: ‘Na
het ontvangen van het voorgaande woord des Heren [LV 73], hervatte ik
de vertaling van de Schriften en werkte ijverig tot vlak voor de conferentie,
die bijeen zou komen op 25 januari. In die periode ontving ik ook het
volgende, als verklaring van de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk
7, vers 14’. (History of the Church, 1:242.)

1–5: Paulus raadt de kerk van zijn
tijd aan de wet van Mozes niet te
onderhouden; 6–7: kleine kinde-
ren zijn heilig, omdat zij door de
verzoening geheiligd worden.

WANT de aongelovige man
wordt geheiligd door zijn

v r o u w, e n d e o n g e l o v i g e
vrouw wordt geheiligd door
haar man; anders waren uw
kinderen onrein, maar nu zijn
ze heilig.
2 Welnu, in de dagen van

de apostelen gold de wet der
besnijdenis onder alle Joden
die het evangelie van Jezus
Christus niet geloofden.

3 En het geschiedde dat er
een grote atwist onder de men-
sen ontstond aangaande de
wet der bbesnijdenis, want
de ongelovige man wilde dat
zijn kinderen werden besne-
den en onderworpen aan de
cwet van Mozes, de wet die
vervuld was.
4 En het geschiedde dat de

kinderen, daar zij werden op-
gevoed in onderwerping aan
de wet van Mozes, acht sloe-
gen op de a overleveringen
van hun vaders en het evan-
gelie van Christus niet geloof-
den, waardoor zij onheilig
werden.

5 Welnu, om die reden schreef
de apostel aan de kerk en gaf
hun een gebod, niet van de
Heer maar van hemzelf, dat
een gelovige niet moest worden
averenigd met een ongelovige,
tenzij de bwet van Mozes onder
hen werd weggedaan;

6 opdat hun kinderen on-
besneden zouden blijven; en
opdat de overlevering zou
worden weggedaan die zegt
dat kleine kinderen onheilig
zijn, want die bestond onder
de Joden;

7 maar kleine akinderen zijn
bheilig, omdat zij door de cver-
zoening van Jezus Christus
dgeheiligd worden; en dat is
wat de Schriften bedoelen.

74 1a 1 Kor. 7:14–19.
3a Hand. 15:1–35;

Gal. 2:1–5.
b gs Besnijdenis.
c gs Wet van Mozes.

4a gs Gebruik.

5a gs Huwelijk,
huwen—Gemengd
huwelijk.

b 2 Ne. 25:24–27.
7a Mro. 8:8–15;

LV 29:46–47; 137:10.

b gs Heilig.
c gs Heil—Heil van

kinderen.
d gs Verzoenen,

verzoening.
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AFDELING 75

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 25 januari
1832 te Amherst (Ohio). (History of the Church, 1:242–245.) De
aanleiding was een eerder vastgestelde conferentie, waarop Joseph Smith
werd gesteund en geordend als president van de hoge priesterschap. Bepaal-
de ouderlingen die moeilijkheden waren tegengekomen bij het begrijpelijk
maken van hun boodschap aan de mensen, wilden meer bijzonderheden
te weten komen van hun onmiddellijke taken. Deze openbaring volgde.

1–5: getrouwe ouderlingen die
het evangelie prediken, zullen het
eeuwige leven verkrijgen; 6–12:
bidt om de Trooster te mogen
ontvangen, die in alle dingen
onderwijst; 13–22: ouderlingen
zullen hen die hun boodschap
verwerpen, oordelen; 23–36: van
zendelingen moeten hulp ontvan-
gen van de kerk.

VOORWAAR, voorwaar, Ik
zeg u: Ik die spreek door

de astem van mijn Geest, ja, de
bAlfa en de Omega, uw Heer en
uw God —

2 luistert, o gij die uw naam
hebt opgegeven om uit te gaan
om mijn evangelie te verkon-
digen en mijn awijngaard te
bsnoeien.

3 Zie, Ik zeg u dat het mijn wil
is dat u uitgaat en niet blijft,
noch alui zijt, maar arbeidt uit
alle macht —
4 en uw stem verheft als met

het geluid van een bazuin, en de
awaarheid bverkondigt volgens

de openbaringen en geboden
die Ik u heb gegeven.

5 En aldus, indien gij getrouw
zijt, zult gij met vele aschoven
worden beladen en bbekroond
met ceer en dheerlijkheid en eon-
sterfelijkheid en feeuwig leven.

6 Welnu, voorwaar, Ik zeg
tot mijn dienstknecht William
E. McLellin: Ik aherroep de op-
dracht die Ik hem heb gegeven
om naar de oostelijke gebieden
te gaan;

7 en Ik geef hem een nieuwe
opdracht en een nieuw gebod,
waarin Ik, de Heer, hem akastijd
wegens het bgemor van zijn hart;

8 en hij heeft gezondigd;
niettemin vergeef Ik hem en
zeg hem wederom: Ga naar de
zuidelijke gebieden.

9 En laat mijn dienstknecht
Luke Johnson met hem mee-
gaan en laten zij de dingen
verkondigen die Ik hun heb
geboden —

10 de naam des Heren aanroe-
pende om de aTrooster, die hun

75 1a gs Openbaring.
b Op. 1:8.

gs Alfa en Omega.
2a Jakob 5:62.

b gs Wijngaard des
Heren.

3a gs Lui, luiheid.
4a gs Zendingswerk.

b LV 19:37.
5a Ps. 126:6;

Alma 26:5.
b gs Kroon.
c gs Eren.
d gs Heerlijkheid.
e gs Onsterfelijk,

onsterfelijkheid.

f gs Eeuwig leven.
6a LV 66:1–13.
7a gs Kastijden,

kastijding.
b gs Gedachten;

Morren.
10a Joh. 14:26.

gs Trooster.
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alle dingen zal leren die nuttig
voor hen zijn —
11 altijd abiddende dat zij

niet zullen verslappen; en voor
zoverre zij dat doen, zal Ik met
hen zijn, ja, tot het einde.

12 Zie, dat is de wil van de
Heer, uw God, aangaande u. Ja,
amen.

13 En voorts, voorwaar, aldus
zegt de Heer: Laten mijn
dienstknecht aOrson Hyde en
mijn dienstknecht bSamuel H.
Smith zich op reis begeven naar
de oostelijke gebieden en de
dingen verkondigen die Ik hun
geboden heb; en voor zoverre
zij getrouw zijn, zie, zal Ik cmet
hen zijn, ja, tot het einde.

14 En voorts, voorwaar, Ik zeg
tot mijn dienstknecht Lyman
Johnson en tot mijn dienst-
knecht aOrson Pratt: Ook zij
moeten zich op reis begeven
naar de oostelijke gebieden; en
zie, ja, Ik ben ook met hen, ja,
tot het einde.

15 En voorts, Ik zeg tot
mijn dienstknecht Asa Dodds
en tot mijn dienstknecht Calves
Wilson, dat ook zij zich op
reis moeten begeven naar de
westelijke gebieden en mijn
evangelie verkondigen, zoals Ik
hun heb geboden.

16 En wie getrouw is, zal alle
dingen overwinnen en zal wor-
den averhoogd op de laatste
dag.

17 En voorts, Ik zeg tot mijn
dienstknecht Major N. Ashley

en mijn dienstknecht Burr Riggs:
Laten ook zij zich op reis bege-
ven naar het zuidelijke gebied.

18 Ja, laten zij allen zich op
reis begeven, zoals Ik hun heb
geboden, en van huis tot huis
trekken, en van dorp tot dorp
en van stad tot stad.

19 En welk huis gij ook binnen-
treedt waar zij u ontvangen, laat
uw zegen achter op dat huis.

20 En welk huis gij ook binnen-
treedt waar zij u niet ontvangen,
dat huis zult gij spoedig verla-
ten, en het stof van uw voeten
aafschudden als een getuigenis
tegen hen.

21 En u zult met avreugde
en blijdschap worden vervuld;
en weet dit: dat u op de dag
des oordeels de brechters van
dat huis zult zijn, en hen zult
veroordelen;

22 en op de dag des oordeels
zal het voor de heidenen draag-
lijker zijn dan voor dat huis;
daarom, aomgordt uw lendenen
en weest getrouw, en gij zult
alle dingen overwinnen, en ten
laatsten dage worden verhoogd.
Ja, amen.

23 En voorts, aldus zegt de
Heer tot u, o gij ouderlingen
van mijn kerk, die uw naam
hebt opgegeven, opdat u zijn wil
aangaande u zoudt kennen —

24 zie, Ik zeg u dat het
de taak is van de kerk om bij
te dragen aan het onderhoud
van hun gezin, en ook om
het gezin te onderhouden van

11a 2 Ne. 32:9.
13a gs Hyde, Orson.

b gs Smith, Samuel H.
c Matt. 28:19–20.

14a gs Pratt, Orson.
16a LV 5:35.
20a Matt. 10:14;

Luc. 10:11–12;

LV 24:15; 60:15.
21a Matt. 5:11–12.

b gs Oordeel, oordelen.
22a Ef. 6:14; LV 27:15–18.
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hen die geroepen worden en
noodzakelijkerwijs de wereld
moeten worden ingezonden
om de wereld het evangelie te
verkondigen.
25 Daarom geef Ik, de Heer, u

dit gebod, dat gij woonruimte
voor uw gezin moet verkrijgen,
voor zoverre uw broeders
bereid zijn hun hart open te
stellen.

26 En laten allen die woon-
ruimte voor hun gezin kunnen
verkrijgen, en onderhoud voor
hen van de kerk, niet nalaten
de wereld in te gaan, hetzij
naar het westen of het oosten,
of het noorden of het zuiden.

27 Laten zij vragen en zij
zullen ontvangen, kloppen en
hun zal worden opengedaan;
en het zal uit den hoge worden
bekendgemaakt, ja, door de
aTrooster, waar zij heen zullen
gaan.
28 En voorts, voorwaar, Ik

zeg u dat iedere man die ge-
noodzaakt is voor zijn eigen
agezin te bzorgen, dat ook moet
doen, en hij zal geenszins zijn

kroon verliezen; en laat hij
arbeiden in de kerk.

29 Laat eenieder in alle dingen
aijverig zijn. En de bluiaard zal
geen plaats hebben in de kerk,
tenzij hij zich bekeert en zich
verbetert.

30 Welnu, laten mijn dienst-
knecht Simeon Carter en mijn
dienstknecht Emer Harris samen
zijn in de bediening;

31 en ook mijn dienstknecht
Ezra Thayre en mijn dienst-
knecht aThomas B. Marsh;
32 ook mijn dienstknecht

Hyrum Smith en mijn dienst-
knecht Reynolds Cahoon;

33 en ook mijn dienstknecht
Daniel Stanton en mijn dienst-
knecht Seymour Brunson;

34 en ook mijn dienstknecht
Sylvester Smith en mijn dienst-
knecht Gideon Carter;

35 en ook mijn dienstknecht
Ruggles Eames en mijn dienst-
knecht Stephen Burnett;

36 en ook mijn dienstknecht
Micah B. Welton en ook mijn
dienstknecht Eden Smith. Ja,
amen.

AFDELING 76

Een visioen gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon op
16 februari 1832 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:245–
252.) Als inleiding op dit visioen schreef de profeet: ‘Zodra ik was
teruggekeerd van de conferentie in Amherst, hervatte ik de vertaling
van de Schriften. Uit verschillende openbaringen die waren ontvangen,
bleek dat veel belangrijke punten betreffende het heil van de mens uit
de Bijbel waren weggenomen of waren kwijtgeraakt voordat die werd
samengesteld. Uit de waarheden die waren overgebleven, leek het van-
zelfsprekend dat als God eenieder beloonde overeenkomstig de in het

27a 2 Ne. 32:5;
LV 8:2.
gs Heilige Geest.

28a 1 Tim. 5:8;
LV 83:2.

b gs Gezin.

29a gs IJver.
b gs Lui, luiheid.

31a gs Marsh, Thomas B.
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lichaam verrichte werken, de term “hemel”, duidend op de eeuwige
woonplaats voor de heiligen, meer dan één koninkrijk moest omvatten.
Bijgevolg, (...) zagen ouderling Rigdon en ik bij het vertalen van
het evangelie naar Johannes het volgende visioen’. (History of the
Church, 1:245.) De profeet ontving dit visioen na het vertalen van
Johannes 5:29.

1–4: de Heer is God; 5–10: de
verborgenheden van het konink-
rijk zullen aan alle getrouwen
worden geopenbaard; 11–17: allen
zullen tevoorschijn komen in de
opstanding der rechtvaardigen
of die der onrechtvaardigen; 18–
24: de bewoners van vele werelden
zijn de voor God gewonnen zonen
en dochters door de verzoening
van Jezus Christus; 25–29: een
engel Gods viel en werd de duivel;
30–49: de zonen des verderfs
ondergaan eeuwige verdoemenis;
alle anderen worden een zekere
mate van heil deelachtig; 50–70:
de heerlijkheid en de beloning
omschreven van verhoogde we-
zens in het celestiale koninkrijk;
71–80: omschreven wie het terres-
triale koninkrijk zullen beërven;
81–113: toestand uiteengezet
van hen die in de telestiale, terres-
triale en celestiale heerlijkheid
verkeren; 114–119: de getrouwen
kunnen de verborgenheden van
het koninkri jk Gods zien en
begrijpen door de macht van de
Heilige Geest.

aHOORT, o gij hemelen, en
neig het oor, o aarde, en

juicht, gij bewoners daarvan,
want de Heer is bGod, en bui-
ten Hem is er cgeen dHeiland.
2 a Groot is zi jn wijsheid,

bwonderbaar zijn zijn wegen,
en de grootte van zijn werken
kan niemand doorgronden.

3 Zijn aplannen blijven niet
onvervuld, noch zijn er die zijn
hand kunnen weerhouden.

4 Van eeuwigheid tot eeuwig-
heid is Hij adezelfde, en zijn
jaren bhouden nooit op.
5 Want aldus zegt de Heer:

Ik, de Heer, ben abarmhartig en
genadig jegens hen die Mij
bvrezen, en Ik schep er behagen
in hen te eren die Mij in gerech-
tigheid en waarheid cdienen tot
het einde.

6 Groot zal hun loon zijn en
eeuwig hun aheerlijkheid.

7 En hun zal Ik alle averbor-
genheden bopenbaren, ja, alle
verborgen geheimenissen van
mijn koninkrijk vanaf de dagen
vanouds, en voor toekomende

76 1a Jes. 1:2.
b Jer. 10:10.

gs God, Godheid—
God de Zoon.

c Jes. 43:11;
Hos. 13:4.

d gs Heiland.
2a 2 Ne. 2:24;

LV 38:1–3.
b Op. 15:3.

3a 1 Kon. 8:56;
LV 1:38; 64:31.

4a Hebr. 13:8;
LV 35:1; 38:1–4;
39:1–3.

b Ps. 102:25–27;
Hebr. 1:12.

5a Ex. 34:6; Ps. 103:8.
gs Barmhartig,
barmhartigheid.

b Deut. 6:13;
Jozua 4:23–24.
gs Eerbied; Vrees.

c LV 4:2.
6a gs Celestiale

heerlijkheid.
7a LV 42:61; 59:4; 98:12;

121:26–33.
b gs Verborgenheden

van God.
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eeuwen zal Ik hun het welbe-
hagen van mijn wil bekendma-
ken aangaande alle dingen met
betrekking tot mijn koninkrijk.
8 Ja, zelfs de wonderen der

eeuwigheid zullen zij kennen,
en toekomende dingen zal Ik
hun tonen, ja, de dingen van
vele geslachten.

9 En hun awijsheid zal groot
zijn en hun bbegrip zal tot
aan de hemel reiken; en voor
hun aangezicht zal de wijsheid
der wijzen ctenietgaan, en het
verstand der verstandigen zal
op niets uitlopen.

10 Want Ik zal hen door mijn
aGeest bverlichten, en door mijn
cmacht zal Ik hun de verbor-
genheden van mijn wil be-
kendmaken — ja, de dingen
die geen doog heeft gezien en
geen oor heeft gehoord, noch
zelfs in het hart van de mens
zijn opgekomen.

11 Wij, Joseph Smith jr. en
Sidney Rigdon, die vervuld
waren avan de Geest op de
zestiende dag van februari in
het jaar onzes Heren achttien-
honderdtweeëndertig —

12 door de macht van de aGeest
werden onze bogen geopend
en werd ons verstand verlicht,
zodat wij de dingen Gods
konden zien en begrijpen —

13 ja, die dingen die hebben

bestaan vanaf het begin, eer de
wereld was, die door de Vader
waren verordonneerd door zijn
eniggeboren Zoon, die vanaf
het abegin aan de boezem des
Vaders was;

14 van wie wij getuigen; en
het getuigenis dat wij afleggen,
is de volheid van het evangelie
van Jezus Christus, die de
Zoon is, die wij zagen en met
wie wij aspraken in het hemelse
bvisioen.

15 Want bij het verrichten van
het avertaalwerk dat de Heer
ons had opgedragen, kwamen
wij bij het negenentwintigste
vers van het vijfde hoofdstuk
van Johannes, dat ons als volgt
werd gegeven —

16 sprekend over de opstan-
ding der doden, in verband met
hen die de stem van de aZoon
des Mensen zullen bhoren:

17 En zij zullen tevoorschijn
komen; wie het agoede gedaan
hebben, in de bopstanding der
crechtvaardigen; en wie het
kwade gedaan hebben, in de op-
standing der onrechtvaardigen.

18 Dit nu wekte onze verwon-
dering op, want het werd ons
gegeven door de Geest.

19 En terwijl wij deze dingen
aoverpeinsden, raakte de Heer
de ogen van ons verstand
aan, en zij werden geopend

9a gs Wijsheid.
b gs Begrijpen, begrip.
c Jes. 29:14;

2 Ne. 9:28–29.
10a Mro. 10:5.

b gs Getuigenis;
Openbaring.

c gs Macht.
d Jes. 64:4; 1 Kor. 2:9;

3 Ne. 17:15–17;
LV 76:114–116.

11a Op. 1:10.
12a gs Gedaanteveran-

dering.
b LV 110:1; 137:1;

138:11, 29.
13a Moz. 4:2.
14a LV 109:57.

b gs Visioen.
15a gs Bijbelvertaling

van Joseph Smith.
16a Joh. 5:28.

b gs Zoon des mensen.
17a gs Werken.

b gs Opstanding.
c Hand. 24:15.

19a gs Overwegen.
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en de heerlijkheid des Heren
omstraalde ons.
20 En wij aanschouwden de

aheerlijkheid van de Zoon, ter
brechterhand van de cVader, en
ontvingen van zijn volheid;

21 en zagen de heilige aengelen
en hen die bgeheiligd zijn voor
zijn troon, die God en het Lam
aanbaden, die Hem caanbidden
voor eeuwig en altijd.

22 En nu, na de vele getuige-
nissen die van Hem zijn gege-
ven, is dit het agetuigenis, het
laatste van alle, dat wij van
Hem geven: dat Hij bleeft!

23 Want wij azagen Hem, ja,
ter brechterhand Gods; en wij
hoorden de stem getuigen
dat Hij de cEniggeborene des
Vaders is —

24 dat door aHem en in Hem en
uit Hem de bwerelden worden
en werden geschapen, en dat de
bewoners daarvan voor God ge-
wonnen czonen en dochters zijn.
25 En wij zagen ook dit, en

getuigen ervan, dat een aengel
Gods die gezag bezat in de
tegenwoordigheid van God, die
opstond tegen de eniggeboren
Zoon, die de Vader lief was en
die aan de boezem des Vaders

was, uit de tegenwoordigheid
van God en de Zoon werd neer-
geworpen,

26 en Verderf werd genoemd,
daar de hemelen hem beween-
den — het was aLucifer, een
zoon des dageraads.

27 En wij aanschouwden, en
zie, hij is agevallen! Gevallen is
hij, ja, een zoon des dageraads!

28 En terwijl wij nog steeds
vervuld waren van de Geest,
gebood de Heer ons het visioen
op te schrijven; want wij zagen
Satan, die oude aslang, ja, de
bduivel, die copstond tegen
God en trachtte het koninkrijk
van onze God en zijn Christus
weg te nemen —

29 daarom voert hij aoorlog
tegen de heiligen Gods en
omsingelt hen geheel.

30 En wij zagen een visioen
van het lijden van hen met wie
hij oorlog voerde en die hij
overwon, want aldus kwam de
stem des Heren tot ons:

31 Aldus zegt de Heer aan-
gaande allen die mijn macht
kennen, en daarvan deelgenoot
zijn gemaakt, en zich door de
macht van de duivel hebben
laten aoverwinnen, en de waar-

20a gs Jezus Christus—
De heerlijkheid van
Jezus Christus.

b Hand. 7:56.
c gs God, Godheid—

God de Vader.
21a Matt. 25:31;

LV 130:6–7; 136:37.
b gs Heiliging.
c gs Aanbidden,

aanbidding.
22a gs Getuigenis.

b LV 20:17.
23a gs Jezus Christus—

Verschijningen van
Christus na zijn dood.

b gs God, Godheid—
God de Vader.

c Joh. 1:14.
gs Eniggeborene.

24a Hebr. 1:1–3;
3 Ne. 9:15;
LV 14:9; 93:8–10.

b Moz. 1:31–33; 7:30.
gs Scheppen,
schepping.

c Hand. 17:28, 29;
Hebr. 12:9; gs Zonen

en dochters van God.
25a LV 29:36–39;

Moz. 4:1–4.
gs Duivel.

26a Jes. 14:12–17.
gs Lucifer.

27a Luc. 10:18.
28a Op. 12:9.

b gs Duivel.
c gs Oorlog in de

hemel.
29a Op. 13:7;

2 Ne. 2:18; 28:19–23.
31a gs Afval.
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heid verloochenen en mijn
macht trotseren —
32 het zijn de azonen des

bverderfs, van wie Ik zeg dat
het voor hen beter was geweest
als zij nooit geboren waren;
33 want het zijn vaten des

toorns, gedoemd om in de
eeuwigheid de verbolgenheid
Gods te ondergaan, met de
duivel en zijn engelen;

34 van wie Ik heb gezegd:
Er is geen avergeving in deze
wereld, noch in de toekomende
wereld —
35 want zij hebben de Heilige

Geest averloochend na die te
hebben ontvangen, en zij heb-
ben de eniggeboren Zoon
des Vaders verloochend, daar
zij wat hen betreft Hem op-
nieuw hebben bgekruisigd en
Hem tot een bespotting heb-
ben gemaakt.

36 Zij zijn het die zullen heen-
gaan in de apoel van vuur en
zwavel, met de duivel en zijn
engelen —

37 en de enigen over wie de
tweede adood enige macht zal
hebben;

38 ja, voorwaar, de aenigen die
niet zullen worden verlost in
de bestemde tijd des Heren, na

zijn verbolgenheid te hebben
ondergaan,

39 want alle overigen zullen
atevoorschijn worden gebracht
door de bopstanding der doden,
dankzij de overwinning en de
heerlijkheid van het cLam, dat
geslacht werd, dat aan de
boezem des Vaders was eer de
werelden werden gemaakt.

40 En dit is het aevangelie,
de blijde tijdingen, waarvan
de stem uit de hemelen tot ons
getuigde —

41 dat Hij in de wereld is
gekomen, ja, Jezus, om voor de
wereld te worden agekruisigd
en de zonden der bwereld te
cdragen, en de wereld te dheili-
gen en van alle ongerechtigheid
te ereinigen;

42 dat door Hem allen abe-
houden zouden worden die
de Vader in zijn macht heeft
gegeven en door Hem heeft
gemaakt;

43 die de Vader verheerlijkt,
en alle werken van zijn handen
redt, behalve die zonen des
verderfs die de Zoon verloo-
chenen nadat de Vader Hem
heeft geopenbaard.

44 Daarom redt Hij al len
behalve hen — zij zullen heen-

32a gs Zonen des
verderfs.

b LV 76:26;
Moz. 5:22–26.

34a Matt. 12:31–32.
gs Vergeven.

35a 2 Pet. 2:20–22;
Alma 39:6.
gs Onvergeeflijke
zonde.

b Hebr. 6:4–6;
1 Ne. 19:7;
LV 132:27.

36a Op. 19:20; 20:10; 21:8;
2 Ne. 9:16; 28:23;
Alma 12:16–18;
LV 63:17.

37a gs Dood, geestelijke.
38a gs Zonen des

verderfs.
39a i.e. verlost; zie vers

38. Allen zullen
herrijzen. Zie
Alma 11:41–45.
gs Levend maken.

b gs Opstanding.

c gs Jezus Christus.
40a 3 Ne. 27:13–22.

gs Evangelie;
Verlossingsplan.

41a gs Kruisiging.
b Jes. 53:4–12;

Hebr. 9:28.
c 1 Joh. 2:1–2.
d gs Heiliging.
e gs Verlossen,

verlossing, verlost.
42a gs Heil.



Leer en Verbonden 76:45–56 170

gaan naar een aeeuwigdurende
bstraf, die een eindeloze straf is,
die een eeuwige straf is, om te
regeren met de cduivel en zijn
engelen in de eeuwigheid,
waar hun dworm niet sterft, en
het vuur niet wordt uitgeblust,
hetgeen hun kwelling is —
45 en het aeind daarvan weet

niemand, noch de plaats, noch
hun kwelling;
46 evenmin is of wordt het

geopenbaard, noch zal het de
mens worden geopenbaard,
behalve aan hen die daarvan
deelgenoot worden gemaakt;

47 niettemin toon Ik, de Heer,
het aan velen in een visioen,
maar sluit het terstond weer;

48 daarom, het einde, de
breedte, de hoogte, de adiepte en
de ellende ervan begrijpen zij
niet, noch enig mens, behalve
zij die tot deze bveroordeling
zijn cverordonneerd.

49 En wij hoorden de stem,
zeggende: Schrijf het visioen
op, want zie, dit is het einde
van het visioen van het lijden
der onrechtvaardigen.

50 En wederom getuigen wij —
want wij zagen en hoorden, en
dit is het agetuigenis van het

evangelie van Christus aan-
gaande hen die tevoorschijn
zullen komen in de bopstanding
der rechtvaardigen —

51 het zijn zij die het getuigenis
van Jezus hebben ontvangen, en
in zijn naam hebben ageloofd,
en zich hebben laten bdopen
naar de cwijze van zijn begrafe-
nis, doordat zij in het water zijn
dbegraven in zijn naam, en wel
volgens het gebod dat Hij heeft
gegeven —

52 opdat zij, door de gebo-
den te onderhouden, konden
worden agewassen en bgerei-
nigd van al hun zonden, en de
Heilige Geest konden ontvan-
gen door de chandoplegging
van hem die tot die dmacht is
egeordend en verzegeld;
53 en die overwinnen door

geloof, en worden averzegeld
door de bHeilige Geest der
belofte, die de Vader uitstort
op allen die rechtvaardig en
getrouw zijn.

54 Zij zijn het die de kerk van
de aEerstgeborene vormen.
55 Zij zijn het in wier handen

de Vader aalle dingen gegeven
heeft —

56 zij zijn het die apriester en

44a LV 19:6–12.
b gs Verdoemenis.
c gs Duivel.
d Jes. 66:24;

Marc. 9:43–48.
45a LV 29:28–29.
48a Op. 20:1.

b i.e. veroordeeld,
verwezen.

c Alma 42:22.
50a gs Getuigenis.

b gs Opstanding.
51a LV 20:25–27, 37.

b gs Doop, dopen.

c LV 128:13.
d Rom. 6:3–5.

gs Doop, dopen—
Doop door
onderdompeling.

52a 2 Ne. 9:23;
Mro. 8:25–26.

b gs Zuiver, zuiverheid.
c gs Gave van de

Heilige Geest;
Handoplegging.

d gs Ordenen,
ordening.

e gs Gezag.

53a gs Verzegelen,
verzegeling.

b Ef. 1:13;
LV 88:3–5.
gs Heilige Geest der
belofte.

54a Hebr. 12:23;
LV 93:21–22.
gs Eerstgeborene.

55a 2 Pet. 1:3–4;
LV 50:26–28;
84:35–38.

56a Ex. 19:6;
Op. 1:5–6; 20:6.
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koning zijn, die van zijn volheid
en van zijn heerlijkheid hebben
ontvangen;
57 en apriesters zijn van de

Allerhoogste, naar de orde van
Melchizedek, die naar de orde
van bHenoch was, die naar de
corde van de eniggeboren Zoon
was.
58 Daarom, zoals er geschre-

ven staat: zij zijn agoden, ja, de
bzonen van cGod —
59 daarom, aalle dingen zijn

van hen, hetzij leven of dood,
of tegenwoordige dingen, of
toekomende dingen, ze zijn
alle van hen, en zij zijn van
Christus, en Christus is van God.
60 En zij zullen alle dingen

aoverwinnen.
61 Welnu, laat niemand in de

mens aroemen, maar laat hij
liever in God broemen, die alle
vijanden onder zijn voeten zal
cleggen.
62 Dezen zullen in de ategen-

woordigheid van God en zijn
Christus bwonen voor eeuwig
en altijd.

63 aDezen zijn het die Hij met
Zich mee zal brengen, wanneer
Hij bop de wolken des hemels
komt om op aarde over zijn
volk te cregeren.
64 Dezen zijn het die deel

zullen hebben aan de aeerste
opstanding.

65 Dezen zijn het die tevoor-
schi jn zullen komen in de
aopstanding der rechtvaardigen.
66 Dezen zijn het die tot de

aberg bZion zijn gekomen, en
tot de stad van de levende
God, de hemelse plaats, de
allerheiligste.

67 Dezen zijn het die genaderd
zijn tot een ontelbare menigte
engelen, tot de algemene samen-
komst en kerk van aHenoch, en
van de bEerstgeborene.

68 Dezen zijn het wier naam
aingeschreven is in de hemelen,
waar God en Christus brechter
over allen zijn.

69 Dezen zijn het die arecht-
vaardige mensen zijn, tot bvol-
making gekomen door Jezus,
de Middelaar van het nieuwe

57a gs Priester,
Melchizedeks
priesterschap.

b Gen. 5:21–24.
gs Henoch.

c LV 107:1–4.
58a Ps. 82:1, 6;

Joh. 10:34–36.
gs Mens—De mens,
zijn potentieel om
als zijn hemelse
Vader te worden.

b gs Zonen en
dochters van God.

c LV 121:32.
gs God, Godheid.

59a Luc. 12:42–44;
3 Ne. 28:10;
LV 84:36–38.

60a Op. 3:5; 21:7.
61a Joh. 5:41–44;

1 Kor. 3:21–23.
b 2 Ne. 33:6;

Alma 26:11–16.
gs Heerlijkheid.

c LV 49:6.
62a Ps. 15:1–3; 24:3–4;

1 Ne. 15:33–34;
Moz. 6:57.

b LV 130:7.
gs Eeuwig leven.

63a LV 88:96–98.
gs Wederkomst van
Jezus Christus.

b Matt. 24:30.
c LV 58:22.

gs Jezus Christus—
Christus’

heerschappij in het
millennium.

64a Op. 20:6.
65a gs Opstanding.
66a Jes. 24:23;

Hebr. 12:22–24;
Op. 14:1;
LV 84:2; 133:56.

b gs Zion.
67a LV 45:9–12.

b Hebr. 12:23;
LV 76:53–54.
gs Eerstgeborene.

68a gs Boek des levens.
b gs Jezus Christus—

Rechter.
69a LV 129:3; 138:12.

b Mro. 10:32–33.
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cverbond, die deze volmaakte
dverzoening tot stand heeft
gebracht door het vergieten
van zijn eigen ebloed.
70 Dezen zijn van wie het

lichaam acelestiaal is, van wie
de bheerlijkheid die van de czon
is, ja, de heerlijkheid van God,
de hoogste van allen, van wiens
heerlijkheid geschreven staat
dat de zon aan het uitspansel
daarvoor typerend is.

71 En voorts zagen wij de
aterrestriale wereld, en zie, ja,
zie, dezen zijn het die van het
terrestriale zijn, van wie de
heerlijkheid verschilt van die
van de kerk van de Eerstgebo-
rene, waarvan de leden de
volheid van de Vader hebben
ontvangen, ja, zoals de bmaan
verschilt van de zon aan het
uitspansel.
72 Zie, dezen zijn het die zijn

gestorven azonder bwet;
73 en ook zij die de ageesten

van de mensen zijn die in de
bgevangenis zijn gehouden, die
de Zoon heeft bezocht en tot
wie Hij het cevangelie heeft
dgepredikt, opdat zij kunnen
worden geoordeeld als mensen
in het vlees;

74 die het agetuigenis van
Jezus niet in het vlees hebben

ontvangen, maar het later heb-
ben ontvangen.

75 Dezen zi jn het die de
eerzamen van de aarde zijn, die
door de listigheid der mensen
werden verblind.

76 Dezen zijn het die van zijn
heerlijkheid ontvangen, maar
niet van zijn volheid.

77 Dezen zijn het die van de
tegenwoordigheid van de Zoon
ontvangen, maar niet van de
volheid van de Vader.

78 Daarom, het zijn terrestri-
ale alichamen, en geen celestiale
lichamen, en zij verschillen
in heerlijkheid zoals de maan
verschilt van de zon.

79 Dezen zijn het die niet
akloekmoedig zijn in het getui-
genis van Jezus; daarom ver-
werven zij niet de kroon in
het koninkrijk van onze God.

80 En dit nu is het einde van
het visioen dat wij zagen van
het terrestriale, dat de Heer ons
gebood op te schrijven terwijl
wij nog in de Geest waren.

81 En voorts zagen wij de
heerlijkheid van het atelestiale,
welke heerlijkheid die van een
lagere orde is, zoals de heerlijk-
heid van de sterren verschilt van
de heerlijkheid van de maan
aan het uitspansel.

69c gs Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.

d gs Verzoenen,
verzoening.

e gs Bloed.
70a LV 88:28–29;

131:1–4; 137:7–10.
gs Celestiale
heerlijkheid.

b LV 137:1–4.

c Matt. 13:43.
71a LV 88:30.

gs Terrestriale
heerlijkheid.

b 1 Kor. 15:40–41.
72a LV 137:7, 9.

b gs Wet.
73a Alma 40:11–14.

gs Geest.
b LV 88:99; 138:8.

gs Heil voor de

doden; Hel.
c 1 Pet. 3:19–20; 4:6;

LV 138:28–37.
d gs Evangelie.

74a gs Getuigenis.
78a 1 Kor. 15:40–42.
79a LV 56:16.
81a LV 88:31.

gs Telestiale
heerlijkheid.
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82 Dezen zijn het die het
evangelie van Christus niet
hebben ontvangen, noch het
agetuigenis van Jezus.
83 Dezen zijn het die de Heilige

Geest niet verloochenen.
84 Dezen zijn het die worden

neergeworpen in de ahel.
85 Dezen zijn het die niet van

de aduivel zullen worden ver-
lost tot de blaatste opstanding,
tot de Heer, ja, Christus, het
cLam, zijn werk zal hebben
voleindigd.

86 Dezen zijn het die in de
eeuwige wereld niet van zijn
volheid ontvangen, maar van de
Heilige Geest door de bediening
van de terrestrialen;

87 en de terrestrialen door de
abediening van de celestialen.
88 En ook de telestialen ont-

vangen die door de bediening
van de engelen die zijn aange-
wezen om hen te dienen, of die
zijn aangewezen om dienende
geesten voor hen te zijn; want
zij zullen erfgenaam van het
heil zijn.

89 En aldus zagen wij, in het
hemelse visioen, de heerlijkheid
van het telestiale, die alle begrip
te boven gaat;

90 en geen mens kent die,
behalve hij aan wie God die
heeft geopenbaard.

91 En aldus zagen wij de heer-
lijkheid van het terrestriale, die
in alle dingen de heerlijkheid

van het telestiale overtreft, ja,
in heerlijkheid en in macht en
in kracht en in heerschappij.

92 En aldus zagen wij de heer-
lijkheid van het celestiale, die
alles overtreft — waar God, ja,
de Vader, op zijn troon regeert
voor eeuwig en altijd;

93 voor wiens troon alle dingen
zich in ootmoedige aeerbied
buigen en Hem eer geven voor
eeuwig en altijd.

94 Zij die in zijn ategenwoor-
digheid wonen, vormen de kerk
van de bEerstgeborene; en zij
zien zoals zij worden gezien,
en ckennen zoals zij worden
gekend, want zij hebben van
zijn volheid en van zijn dgenade
ontvangen;

95 en Hij maakt hen agelijk
in macht en in kracht en in
heerschappij.

96 En de heerlijkheid van het
celestiale is er een, zoals de heer-
lijkheid van de azon er een is.
97 En de heerlijkheid van het

terrestriale is er een, zoals de
heerlijkheid van de maan er
een is.

98 En de heerlijkheid van het
telestiale is er een, zoals de
heerlijkheid van de sterren er
een is; want zoals de ene ster
verschilt in heerlijkheid van de
andere ster, zo verschilt de een
van de ander in heerlijkheid in
de telestiale wereld;

99 want dezen zijn het die van

82a LV 138:21.
84a 2 Ne. 9:12;

Alma 12:11.
gs Hel.

85a gs Duivel.
b Alma 11:41;

LV 43:18; 88:100–101.
c gs Lam Gods.

87a LV 138:37.
93a gs Eerbied.
94a LV 130:7.

b gs Eerstgeborene.

c 1 Kor. 13:12.
d gs Genade.

95a LV 29:13; 78:5–7;
84:38; 88:107; 132:20.

96a 1 Kor. 15:40–41.
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aPaulus zijn, en van Apollos, en
van Kefas.
100 Dezen zijn het die zeg-

gen dat sommigen van hen
van de een zijn en sommigen
van de ander — sommigen van
Christus en sommigen van
Johannes en sommigen van
Mozes en sommigen van Elias
en sommigen van Esajas en
sommigen van Jesaja en som-
migen van Henoch;

1 0 1 m a a r z i j h e b b e n h e t
evangelie niet ontvangen, noch
het getuigenis van Jezus, noch
de profeten, noch het aeeuwig-
durend verbond.
102 En ten laatste: al dezen

zijn het die niet met de heiligen
zullen worden vergaderd, om
tot de akerk van de Eerstgebore-
ne te worden bopgenomen, en in
de wolk te worden ontvangen.
103 aDezen zijn het die bleu-

genaars zi jn, en tovenaars
en coverspeligen en hoereerders
en allen die de leugen lief-
hebben en doen.
104 Dezen zijn het die de

averbolgenheid Gods op aarde
ondergaan.
105 Dezen zijn het die de

astraf van het eeuwige vuur
ondergaan.
106 Dezen zijn het die worden

neergeworpen in de ahel en de

verbolgenheid van de balmach-
tige God condergaan tot de
dvolheid der tijden, wanneer
Christus alle vijanden onder
zijn voeten zal hebben egelegd
en zijn werk zal hebben fver-
volmaakt;

107 wanneer Hij het koninkrijk
zal overdragen en het de Vader
vlekkeloos zal aanbieden, zeg-
gende: Ik heb overwonnen en
de awijnpers alleen bgetreden, ja,
de wijnpers van de brandende
verbolgenheid van de almach-
tige God.

108 Dan zal Hij worden ge-
kroond met de kroon van zijn
heerlijkheid, om te zitten op de
atroon van zijn macht om voor
eeuwig en altijd te regeren.

109 Maar zie, ja, zie, wij zagen
de heerlijkheid en de bewoners
van de telestiale wereld, dat zij
even ontelbaar waren als de
sterren aan het uitspansel des
hemels, of als het zand aan de
oever der zee;

110 en wij hoorden de stem
des Heren, zeggende: Al dezen
zullen de knie buigen en iedere
tong zal abelijden aan Hem die
voor eeuwig en altijd op de
troon gezeten is;

111 want zij zullen geoordeeld
worden naar hun werken, en
ieder mens zal, naar zijn eigen

99a 1 Kor. 3:4–7, 22.
101a gs Nieuw en

eeuwigdurend
verbond.

102a 1 Tess. 4:16–17;
LV 88:96–98.

b LV 78:21.
103a Op. 21:8;

LV 63:17–18.

b gs Liegen.
c gs Echtbreuk.

104a gs Verdoemenis.
105a Judas 1:7.
106a gs Hel.

b LV 19:3–20.
c LV 87:6.
d Ef. 1:10.
e 1 Kor. 15:24–28.
f Hebr. 10:14.

107a Op. 19:15;
LV 88:106;
133:46–53.

b Gen. 49:10–12;
Jes. 63:1–3.

108a LV 137:3.
110a Fil. 2:9–11;

Mos. 27:31.
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awerken, zijn eigen heerschappij
ontvangen, in de bwoningen
die zijn bereid;
112 en zij zullen dienstknech-

ten van de Allerhoogste zijn;
maar awaar God en Christus
bwonen, kunnen zij niet komen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
113 Dit is het einde van het

visioen dat wij zagen, dat ons
geboden werd op te schrijven
terwijl wij nog in de Geest
waren.

114 Maar agroot en wonderlijk
zijn de werken des Heren, en
de bverborgenheden van zijn
koninkrijk die Hij ons toonde,
die in heerlijkheid en in kracht
en in heerschappij alle begrip
te boven gaan;

115 die Hij ons, terwijl wij nog
vervuld waren van de Geest,
gebood niet op te schrijven, en

die het de mens niet ageoor-
loofd is uit te spreken;

116 noch is de mens ain staat
die bekend te maken, want zij
kunnen alleen worden gezien
en bbegrepen door de macht
van de Heilige Geest, die God
schenkt aan degenen die Hem
liefhebben en zich voor Hem
reinigen;

117 aan wie Hij dat voorrecht
schenkt om voor zichzelf te
zien en te weten;

118 opdat zij in staat zullen
zijn, door de macht en mani-
festatie van de Geest, in het
vlees zijn tegenwoordigheid in
de wereld van heerlijkheid te
verdragen.

119 En God en het Lam mogen
heerlijkheid en eer en heer-
schappij voor eeuwig en altijd
toekomen. Amen.

AFDELING 77

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith in maart 1832 te
Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:253–255.) De profeet schreef:
‘Naar aanleiding van de vertaling van de Schriften, ontving ik de volgende
opheldering van de Openbaring van Johannes’. (History of the
Church, 1:253.)

1–4: dieren hebben een geest en
zullen in eeuwig geluk op een
onsterfelijke aarde wonen; 5–7:
deze aarde heeft een tijdelijk
bestaan van 7000 jaar; 8–10: ver-
schillende engelen herstellen het
evangelie en dienen op aarde; 11:
de verzegeling van de 144 000;

12–14: Christus zal komen in
het begin van de zevende dui-
zend jaar; 15: Twee profeten zul-
len voor het Joodse volk worden
verwekt.

VRAAG: Wat is de aglazen
zee waar Johannes over

111a Op. 20:12–13.
gs Werken.

b Joh. 14:2;
LV 59:2; 81:6.

112a LV 29:29.

b Op. 21:23–27.
114a Op. 15:3;

Mrm. 9:16–18;
Moz. 1:3–5.

b Jakob 4:8.

115a 2 Kor. 12:4.
116a 3 Ne. 17:15–17;

19:32–34.
b 1 Kor. 2:10–12.

77 1a LV 130:6–9.
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spreekt in hoofdstuk 4, vers 6,
van Openbaring?
Antwoord: Het is de baarde

in haar geheiligde, onsterfelijke
en ceeuwige staat.

2 Vraag: Wat moeten wij
verstaan onder de vier dieren
waarvan gesproken wordt in
hetzelfde vers?

Antwoord: Het zijn afiguurlijke
uitdrukkingen die de open-
baarder, Johannes, gebruikt ter
beschrijving van de bhemel, het
cparadijs Gods, het dgeluk van
de mens, en van de dieren en
van het kruipend gedierte en
van de vogels van de lucht;
hetgeen geesteli jk is in de
gelijkenis van hetgeen stoffelijk
is; en hetgeen stoffelijk is in de
gelijkenis van hetgeen geestelijk
is; de egeest van de mens in
de gelijkenis van zijn lichaam,
zoals ook de geest van het fdier
en van ieder ander schepsel dat
God geschapen heeft.

3 Vraag: Zijn de vier dieren
beperkt tot individuele die-
ren of stellen zij soorten of
orden voor?

Antwoord: Zij zijn beperkt tot
vier individuele dieren, die
Johannes werden getoond, om
de heerlijkheid voor te stellen
van de soorten wezens in hun
bestemde orde of ascheppings-
sfeer, in het genot van hun
eeuwige bvreugde.

4 Vraag: Wat moeten wij ver-
staan onder de ogen en vleugels
die de dieren hadden?

Antwoord: Hun ogen zijn een
voorstelling van licht en akennis,
dat wil zeggen: zij zijn vol
kennis; en hun vleugels zijn een
voorstelling van de bmacht om
zich te bewegen, te handelen enz.

5 Vraag: Wat moeten wij ver-
staan onder de vierentwintig
aouderlingen over wie Johannes
spreekt?

Antwoord: Wij moeten ver-
staan dat deze ouderlingen die
Johannes zag, ouderlingen wa-
ren die bgetrouw waren geweest
in het werk van de bediening,
en die dood waren; die tot de
czeven kerkgemeenten hadden
behoord en op dat moment in
het paradijs Gods waren.

6 Vraag: Wat moeten wij ver-
s t a a n o n d e r h e t b o e k d a t
Johannes zag, dat op de rug met
zeven zegels was averzegeld?

Antwoord: Wij moeten ver-
staan dat het de geopenbaarde
wil, de bverborgenheden en
de werken van God bevat; de
verborgen dingen van zijn
beheer betreffende deze caarde
gedurende de zevenduizend
jaar van haar duur, of van haar
tijdelijke bestaan.

7 Vraag: Wat moeten wij
verstaan onder de zeven zegels
waarmee het verzegeld was?

1b LV 88:17–20, 25–26.
c gs Aarde—

Uiteindelijke staat
der aarde; Celestiale
heerlijkheid.

2a gs Symboliek.
b gs Hemel.
c gs Paradijs.

d gs Vreugde.
e Ether 3:15–16;

Abr. 5:7–8.
gs Geest.

f Moz. 3:19.
3a LV 93:30; Moz. 3:9.

b LV 93:33–34.
4a gs Kennis.

b gs Macht.
5a Op. 4:4, 10.

b Op. 14:4–5.
c Op. 1:4.

6a Op. 5:1.
b gs Verborgenheden

van God.
c gs Aarde.
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Antwoord: Wij moeten ver-
staan dat het eerste zegel de
dingen van de aeerste duizend
jaar bevat, en het tweede ook
die van de tweede duizend jaar,
en zo verder tot en met het
zevende.
8 Vraag: Wat moeten wij ver-

staan onder de vier engelen over
wie gesproken wordt in hoofd-
stuk 7, vers 1, van Openbaring?

Antwoord: Wij moeten ver-
staan dat het vier van God
uitgezonden engelen zijn, wie
macht is gegeven over de vier
hoeken der aarde, om het leven
te behouden en te vernietigen;
dezen zijn het die het aeeuwig-
durend evangelie hebben om
het aan elke natie, geslacht, taal
en volk te brengen; met macht
om de hemelen te sluiten, om tot
het leven te verzegelen, of om
neer te werpen in de bgebieden
van duisternis.

9 Vraag: Wat moeten wij
verstaan onder de engel die
opkomt uit het oosten, Open-
baring hoofdstuk 7, vers 2?

Antwoord: Wij moeten ver-
staan dat de engel die opkomt
uit het oosten degene is wie het
zegel van de levende God over
de twaalf stammen van aIsraël
is gegeven; daarom roept hij
tot de vier engelen die het eeu-
wigdurend evangelie hebben,
zeggende: Breng geen schade
toe aan de aarde, noch aan

de zee, noch aan de bomen,
voordat wij de knechten van
onze God aan hun bvoorhoofd
verzegeld hebben. En indien
u het wilt aanvaarden: Hij is
cElias, die moest komen om
de stammen van Israël bijeen
te vergaderen en alle dingen te
dherstellen.
10 Vraag: Wanneer moeten de

dingen waarvan in dit hoofd-
stuk gesproken wordt, worden
volbracht?

Antwoord: Zij moeten worden
volbracht in de azesde duizend
jaar, ofwel de opening van het
zesde zegel.

11 Vraag: Wat moeten wij
verstaan onder de verzegeling
van de ahonderdvierenveertig-
duizend uit a l le s tammen
Israëls — twaalfduizend uit
iedere stam?

Antwoord: Wij moeten ver-
staan dat zij die zijn verzegeld,
bhogepriesters zijn die zijn
geordend tot de heilige orde
Gods om het eeuwige evangelie
te bedienen; want het zijn zij
die uit elke natie, geslacht, taal
en volk geordend zijn door de
engelen, aan wie macht over de
natiën der aarde is gegeven,
om zovelen als er willen komen,
tot de kerk van de cEerstgebo-
rene te brengen.

12 Vraag: Wat moeten wij
verstaan onder het schallen der
abazuinen, waarvan melding

7a LV 88:108–110.
8a Op. 14:6–7.

b Matt. 8:11–12;
22:1–14;
LV 133:71–73.

9a Op. 7:4–8.

b Ez. 9:4.
c gs Elias.
d gs Herstelling van

het evangelie.
10a Op. 6:12–17.
11a Op. 14:3–5.

b gs Hogepriester.
c LV 76:51–70.

gs Eerstgeborene.
12a Op. 8:2.
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wordt gemaakt in hoofdstuk 8
van Openbaring?
Antwoord: Wij moeten ver-

staan dat zoals God de wereld
in zes dagen heeft gemaakt,
en zijn werk op de zevende
dag heeft voltooid, en die heeft
bgeheiligd, en ook de mens uit
het cstof van de aarde heeft ge-
formeerd, zo ook de Here God
in het begin van de zevende
duizend jaar de aarde zal
dheiligen, en de redding van de
mensheid zal voltooien, en alle
dingen zal eoordelen en alle
dingen zal fverlossen, behalve
hetgeen Hij niet in zijn macht
heeft gesteld, wanneer Hij alle
dingen zal hebben verzegeld tot
aan het einde van alle dingen;
en het schallen van de bazuinen
der zeven engelen is de voorbe-
reiding en de voleinding van
zijn werk, in het begin van
de zevende duizend jaar — de
bereiding van de weg vóór de
tijd van zijn komst.

13 Vraag: Wanneer moeten de
dingen worden volbracht die
geschreven staan in hoofdstuk
9 van Openbaring?

Antwoord: Zij moeten worden
volbracht na het openen van
het zevende zegel, vóór de
komst van Christus.

14 Vraag: Wat moeten wij
verstaan onder het boekje dat
Johannes aopat, zoals in hoofd-
stuk 10 van Openbaring wordt
vermeld?

Antwoord: Wij moeten ver-
staan dat het een zending en
een verordening voor hem
was om de stammen Israëls te
bvergaderen; zie, dit is Elias
die, zoals er geschreven staat,
moet komen en alle dingen
cherstellen.
15 Vraag: Wat moet er wor-

den verstaan onder de twee
agetuigen in hoofdstuk 11 van
Openbaring?

Antwoord: Het zijn twee
profeten die voor de bJoodse
natie zullen worden verwekt
in de claatste dagen, ten tijde
van de dherstelling, om tot de
Joden te profeteren, nadat
dezen vergaderd zijn en de
stad Jeruzalem hebben ge-
bouwd in het eland van hun
vaderen.

AFDELING 78

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart
1832 te Hiram (Ohio). De orde werd Joseph Smith door de Heer gegeven
met het doel een voorraadhuis voor de armen op te richten. (History of
the Church, 1:255–257.) Het was niet altijd wenselijk dat de identiteit

12b Gen. 2:1–3;
Ex. 20:11; 31:12–17;
Mos. 13:16–19;
Moz. 3:1–3;
Abr. 5:1–3.

c Gen. 2:7.
d LV 88:17–20.
e gs Jezus Christus—

Rechter.
f gs Verlossen,

verlossing, verlost.
14a Ez. 2:9–10; 3:1–4;

Op. 10:10.
b gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

c Matt. 17:11.
15a Op. 11:1–14.

b gs Joden.
c gs Laatste dagen.
d gs Herstelling van

het evangelie.
e Amos 9:14–15.



179 Leer en Verbonden 78:1–8

van degenen tot wie de Heer Zich in de openbaringen richtte, de wereld
bekend was; daarom werden de broeders, toen deze en een aantal latere
openbaringen werden uitgegeven, met andere dan hun eigen namen
aangeduid. Toen de noodzaak om de namen van die personen achterwege
te houden niet meer bestond, werd hun echte naam tussen haakjes vermeld.
Omdat er in deze tijd geen wezenlijke noodzaak meer bestaat om door te
gaan met het gebruik van de codenamen, worden nu alleen de echte
namen gebruikt, zoals zij in de oorspronkelijke manuscripten voorkwamen.

1–4: de heiligen moeten een voor-
raadhuis organiseren en vestigen;
5–12: een verstandig gebruik van
hun bezit zal tot redding voeren;
13–14: de kerk moet onafhankelijk
zijn van aardse machten; 15–16:
Michaël (Adam) werkt onder
le iding van de Heil ige Gods
(Christus); 17–22: gezegend zijn
de getrouwen, want zij zullen alle
dingen beërven.

DE Heer sprak tot Joseph
Smith jr., zeggende: Luis-

tert naar Mij, zegt de Heer, uw
God, u die bent geordend tot het
ahoge priesterschap van mijn
kerk, die bijeengekomen bent;

2 en luistert naar de araad van
Hem die u heeft bgeordend uit
den hoge, die de woorden van
wijsheid in uw oren zal spre-
ken, opdat er redding voor u
zal zijn in hetgeen u Mij hebt
voorgelegd, zegt de Here God.

3 Want voorwaar, Ik zeg u: De
tijd is gekomen en is nu nabij;
en zie, ja, zie, het is noodza-
kelijk dat er een aorganisatie
onder mijn volk komt, voor

de regeling en vestiging van
de aangelegenheden van het
bvoorraadhuis voor de carmen
onder mijn volk, zowel in deze
plaats als in het land dZion —

4 als een blijvende en eeuwig-
durende vestiging en orde voor
mijn kerk, ter bevordering van
de zaak waarvoor gij u hebt
ingezet, tot redding van de
mens en ter ere van uw Vader
die in de hemel is;

5 opdat u agelijk zult zijn
in de verbintenis van hemelse
dingen, ja, en ook van aardse
dingen, ter verkrijging van
hemelse dingen.

6 Want indien gij niet gelijk
zijt in aardse dingen, kunt gij
niet gelijk zijn in het verkrijgen
van hemelse dingen;

7 want als u wilt dat Ik u
een plaats geef in de acelestiale
wereld, moet u zich bvoorberei-
den door de dingen te cdoen
die Ik u heb geboden en van u
heb vereist.

8 En nu, voorwaar, aldus zegt
de Heer: Het is noodzakelijk
dat alle dingen worden gedaan

78 1a gs Melchizedeks
priesterschap.

2a gs Raad.
b gs Ordenen,

ordening.
3a LV 82:11–12, 15–21.

b LV 72:9–10; 83:5–6.
c LV 42:30–31.

gs Welzijn,
welzijnszorg.

d LV 57:1–2.
5a LV 49:20.

gs Toewijden, wet
van toewijding.

7a gs Celestiale
heerlijkheid.

b LV 29:8; 132:3.
c LV 82:10.
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tot mijn aeer, door u die in deze
borde bent verenigd;

9 of, met andere woorden,
laten mijn dienstknecht Newel
K. Whitney en mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr. en mijn
dienstknecht Sidney Rigdon in
raadsvergadering bijeenkomen
met de heiligen die in Zion zijn;

10 anders tracht aSatan hun
hart van de waarheid af te wen-
den, zodat zij worden verblind
en de dingen die voor hen zijn
bereid, niet begrijpen.
11 Daarom, een gebod geef Ik

u om u voor te bereiden en te
organiseren door een verbinte-
nis, ofwel een eeuwigdurend
averbond dat niet kan worden
verbroken.
12 En wie het verbreekt, zal

zijn functie en plaats in de
kerk verliezen, en zal worden
overgeleverd aan de aslagen van
Satan tot de dag der verlossing.
13 Zie, dit is de voorbereiding

waarmee Ik u voorbereid, en
de grondslag en het voorbeeld
dat Ik u geef, waardoor u de
geboden kunt volbrengen die u
worden gegeven;

14 opdat door mijn voorzie-
nigheid de kerk, ondanks de
abeproeving die over u zal
komen, onafhankelijk zal staan,
boven alle andere schepselen
onder de celestiale wereld;

15 opdat u de akroon zult
bereiken die voor u is bereid,
en tot bheerser zult worden
gemaakt over vele koninkrijken,
zegt de Here God, de Heilige
van Zion, die de grondslagen
heeft gelegd van cAdam-ondi-
Ahman;

16 die aMichaël tot uw vorst
heeft aangewezen en zijn voe-
ten heeft gevestigd, en hem tot
hoge staat heeft verheven en
hem de sleutels van het heil
heeft gegeven onder de raad en
leiding van de Heilige Gods,
die zonder begin van dagen of
einde des levens is.

17 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Gij zijt kinderkens, en gij
hebt nog niet begrepen welke
grote zegeningen de Vader in
zijn handen houdt en voor u
heeft bereid;

18 en gij kunt nu niet alle
dingen averdragen; niettemin,
weest goedsmoeds, want Ik zal
u bvoortleiden. Van u is het
koninkrijk en van u zijn de
zegeningen daarvan, en van
u zi jn de ri jkdommen der
ceeuwigheid.
19 En wie alle dingen met

adankbaarheid ontvangt, zal
worden verheerli jkt; en de
dingen van deze aarde zullen
hem worden toegevoegd, zelfs
bhonderdvoudig, ja, meer.

8a Moz. 1:39.
b LV 92:1.

10a gs Duivel.
11a gs Verbond.
12a 1 Kor. 5:5;

LV 82:21; 104:8–10.
14a LV 58:2–4.
15a gs Kroon;

Verhoging.

b Op. 5:10;
LV 76:56–60; 132:19.

c gs Adam-ondi-
Ahman.

16a LV 27:11; 107:54–55.
gs Adam.

18a Joh. 16:12;
3 Ne. 17:2–3;
LV 50:40.

b LV 112:10.
c gs Eeuwig leven.

19a Mos. 2:20–21.
gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

b Matt. 19:29.
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20 Daarom, doet de dingen
die Ik u heb geboden, zegt uw
Verlosser, ja, de Zoon aAhman,
die alle dingen voorbereidt
voordat Hij u bopneemt;

21 want gij zijt de akerk van de

Eerstgeborene, en Hij zal u in
een wolk bopnemen en eenieder
zijn deel toewijzen.

22 En wie een getrouwe en
awijze brentmeester is, zal calle
dingen beërven. Amen.

AFDELING 79

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart
1832 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:257.)

1–4: Jared Carter geroepen om
het evangelie te prediken door de
Trooster.

VOORWAAR, Ik zeg u dat
het mijn wil is dat mijn

dienstknecht Jared Carter we-
derom naar de oostelijke gebie-
den gaat, van plaats tot plaats,
en van stad tot stad, in de kracht
van de aordening waarmee hij
is geordend, en blijde tijdingen
van grote vreugde verkondigt,
ja, het eeuwigdurend evangelie.

2 En Ik zal de aTrooster op
hem doen komen, die hem de
waarheid zal leren en de weg
waarlangs hij moet gaan;

3 en voor zoverre hij getrouw
is, zal Ik hem dan met schoven
bekronen.

4 Daarom, laat uw hart ver-
heugd zijn, mijn dienstknecht
Jared Carter, en avrees niet, zegt
uw Heer, ja, Jezus Christus.
Amen.

AFDELING 80

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart
1832 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:257.)

1–5: Stephen Burnett en Eden
Smith geroepen om te prediken
waar het hun belieft.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot u, mijn dienst-

knecht Stephen Burnett: Ga
heen, ga heen in de wereld, en
apredik het evangelie tot ieder

schepsel dat binnen het bereik
van uw stem komt.

2 En omdat u een metgezel
verlangt, zal Ik u mijn dienst-
knecht Eden Smith geven.

3 Welnu, gaat heen en pre-
dikt mijn evangelie, hetzi j
naar het noorden of het zui-
d e n , o f h e t o o s t e n o f h e t

20a LV 95:17.
b 1 Tess. 4:17.

21a LV 76:53–54.
b LV 88:96–98.

22a LV 72:3–4.

b gs Rentmeester,
rentmeesterschap.

c LV 84:38.
79 1a LV 52:38.

gs Ordenen,

ordening.
2a Joh. 14:26.

gs Trooster.
4a LV 68:5–6.

80 1a Marc. 16:15.
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westen, het doet er niet toe,
want gij kunt niet verkeerd
gaan.
4 Daarom, verkondigt de

dingen die gij hebt gehoord en

stellig gelooft, en waarvan gij
aweet dat ze waar zijn.
5 Zie, dat is de wil van Hem

die u heeft ageroepen, uw Ver-
losser, ja, Jezus Christus. Amen.

AFDELING 81

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart
1832 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:257–258.) Frederick
G. Williams wordt geroepen als hogepriester en raadgever in het Presidium
van de Hoge Priesterschap. De geschiedkundige verslagen tonen aan dat
toen deze openbaring in maart 1832 werd ontvangen, Jesse Gause daarin
werd geroepen tot de functie van raadgever van Joseph Smith in het
presidium. Toen hij echter niet stand hield op een wijze die strookte met
deze aanstelling, werd de roeping daarna overgedragen aan Frederick G.
Williams. De openbaring (gedateerd maart 1832) moet worden beschouwd
als een stap in de richting van de formele organisatie van het Eerste
Presidium, waarin met name de functie van raadgever in dat college
wordt vereist en waarin de waardigheid van de aanstelling wordt uiteen-
gezet. Broeder Gause was enige tijd in functie, maar werd in december
1832 van de kerk geëxcommuniceerd. Broeder Williams werd tot de
genoemde functie geordend op 18 maart 1833.

1–2: de sleutels van het koninkrijk
berusten altijd bij het Eerste
Presidium; 3–7: als Frederick G.
Williams getrouw is in zijn bedie-
ning, zal hij het eeuwige leven
hebben.

VOORWAAR, voorwaar, Ik
zeg tot u, mijn dienstknecht

Frederick G. Williams: Hoor
naar de stem van Hem die
spreekt, naar het woord van de
Heer, uw God, en zet u in voor
de roeping waarmee u bent
geroepen, ja, om ahogepriester
te zijn in mijn kerk, en raadge-
ver van mijn dienstknecht
Joseph Smith jr.;

2 aan wie ik de asleutels van
het koninkrijk heb gegeven, die
altijd het bPresidium van de
Hoge Priesterschap toebehoren.

3 Daarom, voorwaar, erken Ik
hem en zal hem zegenen, en ook
u, voor zoverre gij in raadge-
ving getrouw zijt, in de functie
die Ik u heb toegewezen, te allen
tijde in gebed, overluid en in
uw hart, in het openbaar en in
afzondering, alsmede in uw
bediening bij de verkondiging
van het evangelie in het land
van de levenden, en onder uw
broeders.

4 En door die dingen te doen
zult gij het grootste goed doen

4a gs Getuigenis.
5a gs Roepen, roeping,

door God geroepen.

81 1a gs Hogepriester.
2a gs Sleutels van het

priesterschap.

b LV 107:8–9, 22.
gs Eerste Presidium.
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aan uw medemensen, en zult
gij de aheerlijkheid bevorderen
van Hem die uw Heer is.
5 Welnu, wees getrouw; han-

del in het ambt waartoe Ik u heb
aangewezen; kom de zwakken
te ahulp, verhef de handen die
slap neerhangen en bsterk de
cknikkende knieën.

6 En indien gij getrouw zijt
tot het einde, zult gij een kroon
van aonsterfelijkheid hebben
en het beeuwige leven in de
cwoningen die Ik heb bereid in
het huis van mijn Vader.

7 Zie, ja, zie, dit zijn de woor-
den van de Alfa en de Omega,
ja, Jezus Christus. Amen.

AFDELING 82

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 26 april 1832 in
Jackson County (Missouri). (History of the Church, 1:267–269.) De
gelegenheid was een algemene raadsvergadering van de kerk, waarin de
profeet Joseph Smith werd gesteund als president van de hoge priesterschap,
de functie waartoe hij eerder was geordend tijdens een conferentie van de
hogepriesters, ouderlingen en leden op 25 januari 1832 te Amherst
(Ohio). (Zie de inleiding van afdeling 75.) Er waren voorheen bij het
uitgeven van deze openbaring afwijkende namen gebruikt om de identiteit
van de genoemde personen verborgen te houden. (Zie de inleiding van
afdeling 78.)

1–4: waar veel is gegeven, wordt
veel geëist; 5–7: duisternis heerst
in de wereld; 8–13: de Heer is
gebonden wanneer wij doen wat
Hij zegt; 14–18: Zion moet toene-
men in schoonheid en heiligheid;
19–24: ieder mens moet het welzijn
van zijn naaste nastreven.

VOORWAAR, voorwaar, Ik
zeg u, mijn dienstknechten,

dat in zoverre u elkaar uw
overtredingen hebt avergeven,
Ik, de Heer, u evenzo vergeef.

2 Niettemin, er zijn er onder u
die zwaar gezondigd hebben;
ja, u aallen hebt gezondigd;
maar voorwaar, Ik zeg u: Weest
voortaan op uw hoede en laat
de zonde na, opdat er niet
zware oordelen op uw hoofd
neerkomen.

3 Want van hem aan wie aveel
is gegeven, wordt veel bgeëist;
en wie c zondigt tegen het
grotere dlicht, zal de grotere
veroordeling ontvangen.

4 Gij roept mijn naam aan

4a Moz. 1:39.
5a Mos. 4:15–16.

b LV 108:7.
c Jes. 35:3.

6a gs Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.

b gs Eeuwig leven;
Verhoging.

c Joh. 14:2–3;
LV 59:2; 106:8.

82 1a Matt. 6:14–15;
LV 64:9–11.

2a Rom. 3:23.
3a Luc. 12:48; Jak. 4:17.

gs Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,

verantwoorden,
verantwoording.

b gs Rentmeester,
rentmeesterschap.

c gs Afval; Zonde.
d Joh. 15:22–24.

gs Licht, licht van
Christus.



Leer en Verbonden 82:5–16 184

voor aopenbaringen en Ik geef
ze u; en voor zoverre gij de
woorden die Ik u geef niet
bewaart, wordt gij overtreders;
en bgerechtigheid en oordeel
vormen de straf die verbonden
is aan mijn wet.

5 Daarom, wat Ik tot de één
zeg, zeg Ik tot allen: aWaakt,
want de btegenstander verbreidt
zijn heerschappij en de cduis-
ternis heerst;
6 en de toorn Gods ontsteekt

tegen de bewoners der aarde; en
niemand doet goed, want allen
zijn van de aweg afgeweken.

7 En nu, voorwaar, Ik zeg u:
Ik, de Heer, zal u geen enkele
azonde toerekenen; gaat heen
en zondigt niet meer; maar tot
de ziel die zondigt, zullen de
bvroegere zonden terugkeren,
zegt de Heer, uw God.
8 En voorts zeg Ik u: Ik geef

u een anieuw gebod, opdat
u mijn wil aangaande u zult
begrijpen;

9 of, met andere woorden: Ik
geef u aanwijzingen hoe u voor
mijn aangezicht mag ahandelen,
opdat het tot uw behoudenis
zal strekken.

10 Ik, de Heer, ben agebonden
wanneer gij doet wat Ik zeg;
maar wanneer gij niet doet wat
Ik zeg, hebt gij geen belofte.

11 Welnu, voorwaar, Ik zeg u
dat het noodzakelijk is voor

mijn dienstknechten Edward
Partridge en Newel K. Whitney
en A. Sidney Gilbert en Sidney
Rigdon, en mijn dienstknecht
Joseph Smith, en John Whitmer
en Oliver Cowdery en W.W.
Phelps en Martin Harris om
averbonden te zijn door een
verbintenis en een verbond die
niet door overtreding kunnen
worden verbroken zonder dat
er onmiddellijk een oordeel
op volgt, in uw verschillende
rentmeesterschappen —

12 om de aangelegenheden der
armen te regelen en alle dingen
die verband houden met het
beheer, zowel in het land Zion
als in het land Kirtland;

13 want Ik heb het land Kirt-
land in de door Mij bestemde
tijd toegewijd voor het welzijn
van de heiligen van de Aller-
hoogste, en als aring van Zion.

14 Want Zion moet in schoon-
heid en in heiligheid toenemen;
haar grenzen moeten worden
uitgebreid; haar ringen moeten
worden versterkt; ja, voorwaar,
Ik zeg u: a Zion moet zich
verheffen en zich met haar
bpronkgewaden bekleden.

15 Daarom geef Ik u dit gebod,
dat gij u met dit verbond moet
verbinden, en het moet gebeuren
volgens de wetten des Heren.

16 Zie, dit is eveneens wijsheid
in mijn bestel voor uw welzijn.

4a gs Openbaring.
b gs Gerechtigheid.

5a gs Waken, wachters.
b gs Duivel.
c gs Duisternis,

geestelijke.
6a Rom. 3:12; LV 1:16.
7a gs Zonde.

b LV 1:32–33; 58:43.
8a Joh. 13:34.
9a LV 43:8.

10a Jozua 23:14;
1 Kon. 8:23;
LV 1:38; 130:20–21.
gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,

gehoorzamen;
Zegen, zegenen,
zegening.

11a LV 78:3–7, 11–15.
13a Jes. 33:20; 54:2.

gs Ring.
14a gs Zion.

b Jes. 52:1; LV 113:7–8.
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17 En u moet agelijk zijn, of met
andere woorden: u moet gelijke
aanspraak hebben op de eigen-
dommen, ten behoeve van het
beheer van de aangelegenhe-
den van uw rentmeesterschap,
iedere man naar zijn behoeften
en zijn noden, voor zoverre zijn
behoeften rechtvaardig zijn —
18 en dit alles voor het welzijn

van de kerk van de levende
God, opdat eenieder zijn atalent
zal kunnen ontwikkelen, opdat
eenieder andere talenten zal
verwerven, ja, zelfs honderd-
voudig, om in het bvoorraadhuis
des Heren te worden gebracht,
om het gemeenschappelijk bezit
te worden van de gehele kerk—

19 waarbij eenieder het welzijn
van zijn naaste nastreeft en alle
dingen doet met het aoog alleen
gericht op de eer van God.
20 Deze aorde heb Ik bestemd

als een eeuwigdurende orde

voor u en voor uw opvolgers,
voor zoverre u niet zondigt.

21 En met de ziel die tegen dit
verbond zondigt en zijn hart
ertegen verstokt, zal worden
gehandeld overeenkomstig de
wetten van mijn kerk, en hij zal
worden overgeleverd aan de
aslagen van Satan tot de dag
der verlossing.

22 En nu, voorwaar, Ik zeg u,
en dit is wijsheid: Maakt vrien-
den onder de mammon der
ongerechtigheid, en zij zullen u
niet vernietigen.

23 Laat het oordeel alleen aan
Mij over, want het komt Mij toe,
en Ik zal avergelden. Vrede zij
met u; mijn zegeningen blijven
bij u.

24 Want zelfs heden is het
akoninkrijk van u, en zal dat
voor eeuwig zijn, indien u niet
van uw standvastigheid afvalt.
Ja, amen.

AFDELING 83

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 30 april
1832 te Independence (Missouri). (History of the Church, 1:269–270.)
Deze openbaring werd ontvangen terwijl de profeet in raadsvergadering
met zijn broeders bijeen was.

1–4: vrouwen en kinderen hebben
aanspraak op hun onderhoud bij hun
echtgenoot en vader; 5–6: weduwen
en wezen hebben aanspraak op hun
onderhoud bij de kerk.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer ter aanvulling van de

wetten der kerk aangaande
vrouwen en kinderen, zij die
tot de kerk behoren, die hun

17a LV 51:3.
gs Toewijden, wet
van toewijding.

18a Matt. 25:14–30;
LV 60:13.
gs Gave; Gaven van
de Geest.

b LV 42:30–34, 55;
119:1–3.
gs Voorraadhuis.

19a LV 88:67.
gs Oog, ogen.

20a gs Verenigde orde.
21a LV 104:8–10.

23a Rom. 12:19;
Mrm. 3:15.

24a Luc. 12:32;
LV 64:3–5.
gs Koninkrijk van
God of Koninkrijk
van de hemel.
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echtgenoot of vader hebben
averloren:
2 Vrouwen hebben aaanspraak

op hun onderhoud bij hun
echtgenoot, totdat hun echtge-
noot wordt weggenomen; en
zolang zij geen overtreedster
bevonden worden, zullen zij
deel uitmaken van de kerkge-
meenschap.
3 En indien zij niet getrouw

zijn, zullen zij geen deel uitma-
ken van de kerkgemeenschap;
nochtans mogen zij op hun
erfgrond blijven volgens de
wetten van het land.

4 A l l e a k i n d e r e n h e b b e n
aanspraak op hun onderhoud
bij hun ouders totdat zij meer-
derjarig zijn.

5 En daarna hebben zij aan-
spraak bij de kerk, of met andere
woorden bij het avoorraadhuis
des Heren, indien hun ouders
onvoldoende middelen hebben
om hun een erfdeel te geven.

6 En het voorraadhuis zal in
stand worden gehouden door
de heilige gaven der kerk; en er
moet voor de aweduwen en de
wezen worden gezorgd, alsme-
de voor de barmen. Amen.

AFDELING 84

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 22 en 23
september 1832 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:286–295.)
In de loop van de maand september begonnen er ouderlingen van hun
zending in de oostelijke staten terug te keren en verslag uit te brengen
van hun arbeid. De volgende boodschap werd ontvangen toen zij in deze
vreugdevolle tijd bijeenwaren. De profeet noemde het een openbaring
over het priesterschap.

1–5: het nieuwe Jeruzalem en de
tempel zullen in Missouri worden
gebouwd; 6–17: de lijn van het
priesterschap wordt gegeven van
Mozes terug tot Adam; 18–25:
het grotere priesterschap omvat de
sleutel van kennis aangaande God;
26–32: het lagere priesterschap
omvat de sleutel van de bediening
van engelen en van het voorberei-
dende evangelie; 33–44: de mensen
verkrijgen het eeuwige leven door
de eed en het verbond van het
priesterschap; 45–53: de Geest

van Christus verlicht de mensen,
en de wereld ligt in zonde; 54–61:
de heiligen moeten getuigen van
de dingen die zij hebben ontvangen;
62–76: zij moeten het evangelie
prediken, en tekenen zullen volgen;
77–91: de ouderlingen moeten uit-
gaan zonder beurs of reiszak, en de
Heer zal in hun noden voorzien;
92–97: plagen en vervloekingen
wachten hen die het evangelie ver-
werpen; 98–102: het nieuwe lied
van de verlossing van Zion; 103–
110: laat eenieder handelen in zijn

83 1a Jak. 1:27.
2a 1 Tim. 5:8.
4a Mos. 4:14.
5a LV 78:3.

gs Voorraadhuis.
6a gs Weduwe.

b Mos. 4:16–26;
Hel. 4:11–13;

LV 42:30–39.
gs Arm, armen.
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eigen ambt en arbeiden in zijn eigen
roeping; 111–120: de dienstknech-
ten des Heren moeten de gruwel der
verwoesting van de laatste dagen
verkondigen.

EEN openbaring van Jezus
Christus aan zijn dienst-

knecht Joseph Smith jr. en aan
zes ouderlingen, toen zij hun
hart verenigden en hun stem
averhieven naar den hoge.
2 Ja, het woord des Heren

aangaande zijn kerk, die in de
laatste dagen is gesticht voor
de aherstelling van zijn volk,
zoals Hij heeft gesproken bij
monde van zijn bprofeten, en
voor de vergadering van zijn
cheiligen om te staan op de dberg
Zion, hetgeen de stad eNieuw-
Jeruzalem zal zijn.

3 Welke stad zal worden
gebouwd, te beginnen bij het
atempelperceel, dat door de
vinger des Heren is aangewezen
in het westelijk grensgebied van
de staat Missouri, en is gewijd
door de hand van Joseph Smith
jr., en anderen in wie de Heer
welbehagen had.

4 Voorwaar, dit is het woord
des Heren: dat de stad aNieuw-
Jeruzalem zal worden gebouwd
door het vergaderen der heili-
gen, te beginnen op deze plek,
ja, de plek van de btempel, welke

tempel in dit geslacht zal
worden opgericht.

5 Want voorwaar, dit geslacht
zal niet geheel voorbijgaan
voordat er een huis zal zijn
gebouwd voor de Heer, en er
zal een wolk op rusten, welke
wolk, ja, de aheerlijkheid des
Heren zal zijn, die het huis
vervullen zal.

6 En de zonen van Mozes,
volgens het heilig priesterschap
dat hij ontving onder de ahand
van zijn schoonvader bJetro;
7 en Jetro ontving het onder

de hand van Kaleb;
8 en Kaleb ontving het onder

de hand van Elihu;
9 en Elihu onder de hand van

Jeremi;
10 en Jeremi onder de hand

van Gad;
11 en Gad onder de hand van

Esajas;
12 en Esajas ontving het onder

de hand van God.
13 Esajas leefde eveneens in

de dagen van Abraham, en is
door hem gezegend —

14 welke aAbraham het pries-
terschap van bMelchizedek ont-
ving, die het ontving door de
lijn van zijn vaderen, terug tot
cNoach;
15 en van Noach terug tot

aHenoch, door de lijn van hun
vaderen;

84 1a gs Gebed.
2a gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

b Hand. 3:19–21.
c gs Heilige.
d Jes. 2:2–5;

Hebr. 12:22; Op. 14:1;
LV 76:66; 84:32;

133:18, 56.
e Ether 13:2–11;

LV 42:8–9; 45:66–67;
Art. 1:10.
gs Nieuw-Jeruzalem.

3a LV 57:3.
4a gs Nieuw-Jeruzalem.

b gs Tempel, huis des
Heren.

5a LV 45:67; 64:41–43;
97:15–20; 109:12, 37.

6a gs Handoplegging.
b gs Jetro.

14a gs Abraham.
b gs Melchizedek.
c gs Noach, aartsvader

uit de Bijbel.
15a gs Henoch.
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16 en van Henoch terug tot
aAbel, die werd gedood door de
bsamenzwering van zijn broeder,
die het priesterschap contving
naar de geboden Gods, door de
hand van zijn vader dAdam, die
de eerste mens was —

17 welk apriesterschap in de
kerk van God in alle geslachten
voortbestaat, en zonder begin
van dagen of einde van jaren is.

18 En de Heer bevestigde ook
een apriesterschap op bAäron
en zijn nakomelingen, door
al hun geslachten heen, welk
priesterschap ook voortbestaat
en voor eeuwig bl i j f t c be-
staan met het priesterschap
dat volgens de heiligste orde
Gods is.

19 En dit grotere priester-
schap bedient het evangelie en
omvat de sleutel van de aver-
borgenheden van het konink-
rijk, ja, de sleutel van bkennis
van God.
20 Daarom, in de averordenin-

gen daarvan is de macht der
goddelijkheid kenbaar.

21 En zonder de verordenin-
gen daarvan, en het agezag van
het priesterschap, is de macht

der goddelijkheid niet kenbaar
voor de mens in het vlees;

2 2 w a n t z o n d e r d i t k a n
aniemand het aangezicht zien
van God, ja, de Vader, en leven.

23 Welnu, dit leerde aMozes
duidel i jk aan de kinderen
Israëls in de wildernis, en
trachtte ijverig zijn volk te
bheiligen, opdat zij het aange-
zicht van God zouden kunnen
caanschouwen;
24 maar zij averstokten hun

hart en konden zijn tegen-
woordigheid niet verdragen;
daarom zwoer de Heer in
zijn bverbolgenheid, want zijn
toorn was tegen hen ont-
brand, dat zij in de wildernis
niet zouden cingaan tot zijn
rust, welke rust de volheid van
zijn heerlijkheid is.

25 Daarom nam Hij aMozes
uit hun midden, en ook het
heilig bpriesterschap;
26 en het lagere apriesterschap

bleef, welk priesterschap de
bsleutel van de cbediening van
engelen en van het voorberei-
dende evangelie omvat;

27 welk evangelie het evange-
lie is van abekering en van bdoop

16a gs Abel.
b Moz. 5:29–32.
c LV 107:40–57.
d gs Adam.

17a Alma 13:1–19;
Abr. 2:9, 11.
gs Melchizedeks
priesterschap.

18a gs Aäronisch
priesterschap.

b gs Aäron, broeder
van Mozes.

c LV 13:1.
19a LV 63:23; 107:18–19.

gs Verborgenheden

van God.
b Abr. 1:2.

20a gs Verordeningen.
21a gs Gezag;

Priesterschap.
22a LV 67:11.
23a Ex. 19:5–11; 33:11.

b gs Heiliging.
c Ex. 24:9–11; LV 93:1.

24a Ex. 20:18–21; 32:8;
Deut. 9:23;
1 Ne. 17:30–31, 42.

b Ps. 95:8;
Hebr. 3:8–11;
Jakob 1:7–8;

Alma 12:36.
c bjs, Ex. 34:1–2;

Num. 14:23;
Hebr. 4:1–11.

25a Deut. 34:1–5.
b gs Melchizedeks

priesterschap.
26a gs Aäronisch

priesterschap.
b LV 13:1.
c LV 107:20.

27a gs Bekeren (zich),
bekering.

b gs Doop, dopen.
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en cvergeving van zonden, en
de dwet van de evleselijke gebo-
den, die de Heer in zijn ver-
bolgenheid liet voortbestaan
in het huis van Aäron onder
de kinderen Israëls tot aan
f Johannes, die God had doen
opstaan, gvervuld zijnde met
de Heilige Geest van zijn moe-
ders schoot af.

28 Want hij werd gedoopt toen
hij nog in zijn jeugd was, en
werd door de engel Gods op het
tijdstip dat hij acht dagen oud
was tot die macht geordend, om
het koninkrijk der Joden omver
te werpen en het pad des Heren
arecht te maken voor het aange-
zicht van zijn volk, om hen
voor te bereiden op de komst
van de Heer, in wiens hand
balle macht gegeven is.

29 En voorts , de ambten
van ouderling en bisschop zijn
noodzakelijke atoevoegingen be-
horende tot het hoge priester-
schap.

30 En voorts, de ambten van
leraar en diaken zijn noodza-
kelijke toevoegingen behorende
tot het lagere priesterschap,
welk priesterschap op Aäron
en zijn zonen werd bevestigd.

31 Welnu, zoals Ik heb ge-
zegd aangaande de zonen van

Mozes — want de zonen van
Mozes en ook de zonen van
Aäron zullen een aannemelijke
aoffergave en offerande brengen
in het huis des Heren, welk
huis voor de Heer zal worden
gebouwd in dit geslacht, op
de gewijde bplek, zoals Ik heb
aangewezen —

32 en de zonen van Mozes
en van Aäron, wier zonen gij
zijt, zullen op de aberg Zion
in het huis des Heren met
de bheerlijkheid des Heren
worden vervuld; en ook velen
die Ik heb geroepen en uitge-
zonden om mijn ckerk op te
bouwen.

33 Want wie ook agetrouw
zijn zodat zij deze twee bpries-
terschappen, waarvan Ik heb
gesproken, verkrijgen en hun
roeping grootmaken, worden
door de Geest cgeheiligd ter
vernieuwing van hun lichaam.

34 Zij worden de zonen van
Mozes en van Aäron en het
anageslacht van bAbraham, en
de kerk en het koninkrijk, en de
cuitverkorenen Gods.
35 En ook: allen die dit pries-

terschap ontvangen, ontvangen
Mij, zegt de Heer;

36 want wie mijn dienstknech-
ten ontvangt, aontvangt Mij;

27c gs Vergeving van
zonden.

d gs Wet van Mozes.
e Hebr. 7:11–16.
f gs Johannes de

Doper.
g Luc. 1:15.

28a Jes. 40:3; Matt. 3:1–3;
Joh. 1:23.

b Matt. 28:18; Joh. 17:2;
1 Pet. 3:22;
LV 93:16–17.

29a LV 107:5.
31a LV 128:24.

b LV 57:3.
32a Hebr. 12:22;

LV 76:66; 84:2; 133:56.
b gs Heerlijkheid.
c gs Kerk van Jezus

Christus.
33a gs Waardig,

waardigheid.
b gs Priesterschap.
c gs Heiliging.

34a Gal. 3:29;
Abr. 2:9–11.
gs Abraham—Het
nageslacht van
Abraham.

b LV 132:30–32.
gs Abraham,
verbond van.

c gs Uitverkoren.
36a Matt. 10:40–42;

Luc. 10:16;
LV 112:20.
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37 en wie Mij aontvangt, ont-
vangt mijn Vader;
38 en wie mijn Vader ontvangt,

ontvangt mijn Vaders konink-
rijk; daarom zal aalles wat
mijn Vader heeft, hem gegeven
worden.

39 En dat is volgens de aeed en
het verbond die tot het pries-
terschap behoren.
40 Daarom, allen die het pries-

terschap ontvangen, ontvangen
deze eed en dit verbond van
mijn Vader, die Hij niet kan
verbreken, noch kunnen die
weggenomen worden.

41 Maar wie dat verbond
averbreekt nadat hij het heeft
ontvangen, en zich er geheel
van afkeert, zal in deze wereld
bnoch in de toekomende we-
reld vergeving van zonden
verkrijgen.
42 En wee allen die niet tot dit

priesterschap komen dat gij
hebt ontvangen, en dat Ik nu
door mijn eigen stem uit de
hemelen bevestig op u die op
deze dag aanwezig bent; en Ik
heb zelfs de hemelse heerscha-
ren en mijn aengelen opdracht
gegeven aangaande u.
43 En nu geef Ik u een gebod

om over uzelf te waken, om
de woorden van eeuwig leven
anauwkeurig na te komen.

44 Want u zult aleven naar
ieder woord dat uit de mond
Gods uitgaat.

45 Want het awoord des Heren
is waarheid, en al wat bwaar-
heid is, is licht, en al wat licht
is, is Geest, ja, de Geest van
Jezus Christus.

46 En de Geest geeft alicht
aan b ieder mens die in de
wereld komt; en de Geest ver-
licht ieder mens ter wereld
die luistert naar de stem van
de Geest.

47 En eenieder die luistert
naar de stem van de Geest,
komt tot God, ja, de Vader.

48 En de Vader aleert hem
aangaande het bverbond dat
Hij heeft hersteld en op u
bevestigd, dat ter wille van
u op u is bevestigd, en niet ter
wille van u alleen, maar ter
wille van de gehele wereld.

49 En de gehele awereld ligt
in de zonde en zucht onder de
bduisternis en onder de slavernij
der zonde.

50 En hierdoor kunt u weten
dat zij in de aslavernij der
bzonde verkeren: omdat zij niet
tot Mij komen.

51 Want wie niet tot Mij komt,
verkeert in de slavernij der
zonde.

52 En wie mijn stem niet

37a Joh. 13:20.
38a Luc. 12:43–44;

Rom. 8:32;
Op. 21:7;
3 Ne. 28:10;
LV 132:18–20.
gs Verhoging.

39a gs Eed en verbond
van het priesterschap.

41a gs Afval.
b LV 76:34–38; 132:27.

42a LV 84:88.
43a 1 Ne. 15:23–25;

LV 1:14.
44a Deut. 8:3;

Matt. 4:4;
LV 98:11.

45a Ps. 33:4.
gs Woord van God.

b gs Waarheid.
46a gs Geweten; Licht,

licht van Christus.

b Joh. 1:9; LV 93:2.
48a gs Inspiratie,

inspireren.
b gs Nieuw en

eeuwigdurend
verbond; Verbond.

49a 1 Joh. 5:19.
b gs Duisternis,

geestelijke.
50a Gal. 4:9.

b gs Zonde.
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aanneemt, is niet met amijn
stem bekend, en is niet van Mij.
53 En hierdoor kunt u de recht-

vaardigen van de goddelozen
onderscheiden en weten dat de
gehele awereld bzucht onder de
czonde en de duisternis, ja, nu.
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.

56 En die veroordeling rust
op de kinderen van Zion, ja,
op allen.

57 En zij zullen onder die
veroordeling blijven totdat zij
zich bekeren en het nieuwe
averbond indachtig zijn, ja,
het bBoek van Mormon en de
ceerdere geboden die Ik hun
heb gegeven om niet alleen te
spreken, maar te dhandelen naar
hetgeen Ik heb geschreven —
58 opdat zij gepaste vruchten

zullen voortbrengen voor het
koninkrijk van hun Vader; an-
ders blijven er een gesel en een
oordeel om over de kinderen
van Zion te worden uitgestort.

59 Want zullen de kinderen
van het koninkrijk mijn heilige

land bezoedelen? Voorwaar, Ik
zeg u: Neen.

60 Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg tot u die nu mijn awoorden
horen, welke mijn stem zijn:
Gezegend zijt gij voor zoverre
u deze dingen aanneemt;

61 want Ik zal u uw zonden
avergeven met dit gebod: dat u
standvastig blijft in uw denken,
in alle bernst en in de geest van
gebed, bij het getuigen tot de
gehele wereld van die dingen
die u worden medegedeeld.

62 Welnu, agaat heen in de
gehele wereld; en naar die
plaatsen waar gij niet heen kunt
gaan, zult gij uitzenden, zodat
het getuigenis van u zal uitgaan
in de gehele wereld, tot ieder
schepsel.

63 En zoals Ik tot mijn aposte-
len heb gezegd, zo zeg Ik ook
tot u, want u bent mijn aapos-
telen, ja, Gods hogepriesters;
gij zijt het die de Vader Mij
heeft bgegeven; gij zijt mijn
cvrienden;
64 daarom, wat Ik tot mijn

apostelen heb gezegd, zeg Ik
opnieuw tot u: dat iedere aziel
die in uw woorden bgelooft
en zich met water laat dopen
tot cvergeving van zonden, de
dHeilige Geest zal ontvangen.

52a Joh. 10:27.
53a gs Wereld.

b Rom. 8:22;
Moz. 7:48.

c gs Werelds,
wereldsgezindheid.

54a gs Ongeloof.
55a gs IJdel, ijdelheid.
57a Jer. 31:31–34.

b gs Boek van Mormon.
c 1 Ne. 13:40–41.

d Jak. 1:22–25;
LV 42:13–15.

60a LV 18:34–36.
61a Dan. 9:9.

gs Vergeven.
b LV 43:34; 88:121;

100:7.
62a Marc. 16:15;

LV 1:2–5.
gs Zendingswerk.

63a gs Apostel.

b 3 Ne. 15:24;
LV 50:41–42.

c Joh. 15:13–15;
LV 93:45.

64a gs Ziel.
b Marc. 16:15–16.

gs Geloof, geloven.
c gs Vergeving van

zonden.
d gs Gave van de

Heilige Geest.
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65 En deze atekenen zullen
hen die geloven volgen —

66 in mijn naam zullen zij vele
wonderbare awerken doen;

67 in mijn anaam zullen zij
duivels uitwerpen;
68 in mijn naam zullen zij de

zieken agenezen;
69 in mijn naam zullen zij de

ogen der blinden openen en de
oren der doven ontsluiten;

70 en de tong der stommen zal
spreken;

71 en indien iemand hun
agif toedient, zal het hen niet
schaden;
72 en het gif van een slang zal

niet de macht hebben om hen te
deren.

73 Maar een gebod geef Ik
hun, dat zij zich niet op deze
dingen zullen aberoemen, noch
erover zullen spreken ten over-
staan van de wereld; want deze
dingen worden u gegeven voor
uw nut en voor behoudenis.

74 Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Wie niet in uw woorden
geloven en zich niet in water
laten adopen in mijn naam, tot
vergeving van hun zonden, op-
dat zij de Heilige Geest kunnen
ontvangen, zullen worden bver-
doemd, en zullen niet in mijn
Vaders koninkrijk komen, waar
mijn Vader en Ik zijn.

75 En deze openbaring aan
u, en dit gebod, zijn vanaf dit

uur van kracht voor de gehele
wereld, en het evangelie gaat
uit naar allen die het niet ont-
vangen hebben.

76 Maar, voorwaar, Ik zeg tot
allen aan wie het koninkrijk
is gegeven: Uitgaande van u
moet het hun worden gepre-
dikt, dat zij zich zullen bekeren
van hun vroegere boze werken;
want zij moeten worden berispt
wegens hun boze hart vol
ongeloof, en uw broeders in
Zion wegens hun opstandigheid
jegens u ten tijde dat Ik u zond.

77 En voorts zeg Ik u, mijn
vrienden, want voortaan zal
Ik u vrienden noemen: Het is
raadzaam dat Ik u dit gebod
geef, opdat gij wordt zoals mijn
vrienden in de dagen dat Ik
bij hen was, rondreizende om
het evangelie in mijn macht te
prediken;

78 want Ik stond hun geen
abeurs of reiszak toe, noch twee
mantels.

79 Zie, Ik zend u uit om de
wereld te beproeven, en de
arbeider is zijn aloon waard.

80 En eenieder die uitgaat en
dit aevangelie van het koninkrijk
bpredikt, en in alle dingen
getrouw blijft, zal niet ver-
moeid van geest zijn, evenmin
verduisterd, noch van lichaam,
ledemaat of gewricht; en geen
chaar van zijn hoofd zal onge-

65a Marc. 16:17–18.
gs Teken.

66a gs Werken.
67a Matt. 17:14–21.
68a gs Genezen,

genezingen.
71a Marc. 16:18;

Hand. 28:3–9;

LV 24:13;
124:98–100.

73a LV 105:24.
gs Hoogmoed.

74a 2 Ne. 9:23;
LV 76:50–52.
gs Doop, dopen—
Onontbeerlijk.

b Joh. 3:18.
78a Matt. 10:9–10;

LV 24:18.
79a LV 31:5.
80a gs Zendingswerk.

b gs Evangelie.
c Luc. 21:18.
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merkt op de grond vallen. En
zij zullen geen honger lijden,
noch dorst.
81 Daarom, maakt u niet abe-

zorgd over de dag van morgen,
over wat gij zult eten, of wat gij
zult drinken, of waarmee gij u
zult kleden.

82 Want le t op de le l iën
des velds, hoe zij groeien: zij
arbeiden niet, noch spinnen zij;
en de koninkrijken der wereld,
in al hun heerlijkheid, zijn niet
bekleed als een van deze.

83 Want uw aVader die in
de hemel is, bweet dat u al die
dingen van node hebt.

84 Welnu, laat de dag van
morgen zich abezorgd maken
over zijn eigen zaken.

85 Evenmin moet gij u van te-
voren bezorgd maken over awat
gij zult zeggen; maar bverzamelt
de woorden des levens steeds
als een schat in uw gedachten,
en in die ure zal u het deel
worden cgegeven dat eenieder
moet worden toegemeten.
86 Daarom, laat voortaan

niemand onder u die uitgaat om
dit evangelie van het koninkrijk
te verkondigen, want dit gebod
geldt voor alle agetrouwen die
door God in de kerk tot de
bediening worden geroepen,
beurs of reiszak meenemen.

87 Zie, Ik azend u uit om de
wereld te bestraffen wegens al
hun onrechtvaardige daden, en
hun te leren aangaande een
oordeel dat komen zal.

88 En wie u aontvangt, daar
zal Ik eveneens zijn, want Ik zal
voor uw aangezicht uit gaan. Ik
zal aan uw rechter- en aan uw
linkerhand zijn, en mijn Geest
zal in uw hart zijn, en mijn
bengelen zullen rondom u zijn
om u te schragen.

89 Wie u aanneemt, neemt
Mij aan; en hij zal u voeden en
kleden en geld geven.

90 En wie u voedt of u kleedt
of u geld geeft, zal zijn loon
geenszins averbeuren.

91 En wie deze dingen niet
doet, is mijn discipel niet;
daaraan kunt u amijn discipelen
herkennen.

92 Wie u niet aanneemt, zon-
dert u van hem af, en areinigt
uw voeten, ja, met water, zuiver
water, hetzij in de hitte, hetzij in
de koude, en getuigt ervan tot
uw Vader die in de hemel is, en
keert niet naar die mens terug.

93 En in welk dorp of welke
stad gij ook ingaat, doet evenzo.

94 Niettemin, zoekt ijverig en
weest niet terughoudend; en
wee dat huis, of dat dorp, of die
stad die u, of uw woorden, of

81a Matt. 6:25–28.
83a gs Vader in de

hemel.
b Matt. 6:8.

84a Matt. 6:34.
85a Matt. 10:19–20;

Luc. 12:11–12;
LV 100:6.

b 2 Ne. 31:20;
Alma 17:2–3;

LV 6:20; 11:21–26.
gs Overwegen.

c gs Leraar, leren—
Onderwijzen met
de Geest.

86a Matt. 24:44–46;
LV 58:26–29;
107:99–100.

87a gs Zendingswerk.
88a Matt. 10:40;

Joh. 13:20.
b LV 84:42.

gs Engelen.
90a Matt. 10:42;

Marc. 9:41.
91a Joh. 13:35.
92a Matt. 10:14;

Luc. 9:5;
LV 60:15.
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uw getuigenis aangaande Mij,
verwerpt.
95 Wee, zeg Ik u wederom, dat

huis, of dat dorp, of die stad die
u, of uw woorden, of uw getui-
genis aangaande Mij, verwerpt;

96 want Ik, de aAlmachtige,
heb mijn handen op de natiën
g e l e g d o m h e n v o o r h u n
bgoddeloosheid te cgeselen.

97 En er zullen plagen uitbre-
ken, en zij zullen niet van
de aarde worden weggenomen
voordat Ik mijn werk heb vol-
tooid, dat in gerechtigheid zal
worden abekort —
98 voordat allen Mij zullen

kennen, die overblijven, ja, van
de geringste tot de grootste, en
vervuld zullen zijn van de
kennis des Heren, en met eigen
ogen zullen azien en hun stem
zullen verheffen en met één
stem dit nieuwe lied zullen
bzingen, zeggende:

99 De Heer heeft Zion weder-
gebracht;

de Heer heeft zijn volk aIsraël
bverlost,

naar de cverkiezing der dgenade,
die is teweeggebracht door het

geloof
e n h e t e v e r b o n d v a n h u n

vaderen.
100 De Heer heeft zijn volk

verlost;

en Satan is agebonden en de tijd
is niet meer.

De Heer heeft al le dingen
bbijeenvergaderd.

De Heer heeft cZion van boven
neergebracht.

De Heer heeft Zion van bene-
den domhooggebracht.

101 De aaarde was in barens-
nood en heeft haar kracht
voortgebracht;

en waarheid is in haar binnenste
gevestigd;

en de hemelen hebben haar
toegelachen;

en zij is bekleed met de bheer-
lijkheid van haar God;

want Hij staat te midden van
zijn volk.

102 Heerlijkheid, en eer, en
kracht, en macht,

zij onze God toegeschreven;
want Hij is vol abarmhar-
tigheid,

gerechtigheid, genade en waar-
heid, en bvrede,

voor eeuwig en altijd. Amen.
103 En voorts, voorwaar, voor-

waar, Ik zeg u: Het is raadzaam
dat zij die uitgaan om mijn
eeuwigdurend evangelie te
verkondigen, indien zij een
gezin hebben en geld geschon-
ken krijgen, het hun toesturen
of het voor hun welzijn aan-
wenden, zoals de Heer hun

96a gs Almachtig.
b LV 1:13–14.
c gs Goddeloos,

goddeloosheid,
goddelozen.

97a Matt. 24:22.
98a Jes. 52:8.

b Ps. 96:1; Op. 15:3;
LV 25:12; 133:56.
gs Zingen.

99a Op. 5:9;
LV 43:29.

b gs Israël.
c gs Verkiezing.
d gs Genade.
e gs Abraham,

verbond van.
100a Op. 20:2–3;

LV 43:31;
45:55; 88:110.

b Ef. 1:10; LV 27:13.
c LV 45:11–14;

Moz. 7:62–64.
gs Zion.

d LV 76:102; 88:96.
101a gs Aarde.

b gs Heerlijkheid.
102a gs Barmhartig,

barmhartigheid.
b gs Vrede.
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opdraagt, want aldus dunkt
het Mij goed.
104 En laten zij die geen gezin

hebben, en die ageld ontvangen,
het opzenden naar de bisschop
in Zion, of naar de bisschop in
Ohio, opdat het zal worden
gewijd voor het uitgeven van de
openbaringen en het drukken
daarvan, en voor het vestigen
van Zion.
105 En indien iemand een van

u een mantel of een kostuum
schenkt, neem dan het oude
kledingstuk en geef het aan de
aarmen, en vervolg verheugd
uw weg.
106 En indien iemand onder u

sterk is in de Geest, laat hij dan
diegene ameenemen die zwak is,
opdat deze in alle bzachtmoedig-
heid zal worden opgebouwd,
zodat ook hij sterk kan worden.

107 Welnu, neemt diegenen
mee die tot het alagere priester-
schap zijn geordend en zendt
hen voor u uit om afspraken te
maken en de weg te bereiden
en afspraken na te komen die u
niet zelf kunt nakomen.
108 Zie, dit is de wijze waarop

mijn apostelen in de dagen
vanouds mijn kerk voor Mij
opbouwden.

109 Welnu, laat eenieder zijn
eigen functie uitoefenen en
arbeiden in zijn eigen roeping;
en laat het hoofd niet tot de

voeten zeggen dat het de voeten
niet nodig heeft; want hoe zal
het lichaam zonder de voeten
kunnen staan?

110 Ook heeft het lichaam
ieder alid nodig, opdat alle
tezamen zullen worden opge-
bouwd, opdat het gestel vol-
maakt kan worden gehouden.

111 En zie, de ahogepriesters
dienen te reizen, en ook de
ouderlingen, en ook de lagere
bpriesters; maar de cdiakenen
en dleraren dienen te worden
aangewezen om over de kerk te
ewaken en vaste dienaren in de
kerk te zijn.

112 En de bisschop, Newel K.
Whitney, moet ook rondreizen
onder alle kerkgemeenten, op
zoek naar de armen om in hun
behoeften te avoorzien door het
bverootmoedigen van de rijken
en hoogmoedigen.

113 Hij moet ook een agevol-
machtigde aanstellen om toe-
z i c h t t e h o u d e n e n z i j n
wereldlijke zaken te behandelen
op zijn aanwijzing.

114 Niettemin, laat de bisschop
naar de stad New York gaan,
alsmede naar de stad Albany,
en ook naar de stad Boston, en
de bevolking van die steden
met de klank van het evangelie,
met een luide stem, waarschu-
wen voor de averwoesting en
volslagen vernietiging die hun

104a LV 51:8–9, 12–13.
105a gs Arm, armen—

Arm aan stoffelijke
zaken.

106a gs Begeleiding.
b gs Zachtmoedig,

zachtmoedigheid.
107a gs Aäronisch

priesterschap.
110a 1 Kor. 12:12–23.
111a gs Hogepriester.

b gs Priester,
Aäronisch
priesterschap.

c gs Diaken.
d gs Leraar, Aäronisch

priesterschap.
e gs Waken, wachters.

112a gs Welzijn,
welzijnszorg.

b LV 56:16.
113a LV 90:22.
114a LV 1:13–14.
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wachten indien zij deze dingen
verwerpen.
115 Want indien zij deze

dingen verwerpen, is de ure
van hun veroordeling nabij, en
hun huis zal hun awoest worden
overgelaten.
116 Laat hem op Mij avertrou-

wen en hij zal niet worden
bbeschaamd; en er zal geen chaar
van zijn hoofd ongemerkt op
de grond vallen.

117 En voorwaar, Ik zeg tot
u, de overigen van mijn dienst-
k n e c h t e n : G a a t u i t i n u w
verschillende roepingen, naar-
gelang uw omstandigheden
het toelaten, naar de grote en
aanzienlijke steden en dorpen,
en bestraft de wereld in gerech-
tigheid voor al hun onrecht-

vaardige en goddeloze daden,
en zet de verwoesting van
gruwel in de laatste dagen dui-
delijk en begrijpelijk uiteen.

118 Want, zegt de Heer, de
Almachtige, door u zal Ik hun
koninkrijken auiteenscheuren;
Ik zal niet alleen de aarde
bschudden, maar de sterrenhe-
mel zal sidderen.

119 Want Ik, de Heer, heb mijn
hand uitgestrekt om de machten
des hemels aan te wenden; gij
kunt het nu niet zien, maar nog
een korte tijd en gij zult het wél
zien, en weten dat Ik ben en dat
Ik zal akomen en met mijn volk
bregeren.

120 Ik ben de aAlfa en de
Omega, het begin en het einde.
Amen.

AFDELING 85

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 27 november
1832 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:298–299.) Deze
afdeling is een passage uit een brief van de profeet aan W.W. Phelps, die
in Independence (Missouri) woonde. Zij werd gegeven in antwoord op
vragen over die heiligen die zich naar Zion hadden begeven, maar hun
erfdeel niet hadden ontvangen volgens de vastgestelde orde van de kerk.

1–5: erfdelen in Zion moeten door
toewijding worden ontvangen; 6–
12: iemand die machtig en sterk is,
zal de heiligen hun erfdeel in Zion
geven.

HET is de plicht van de klerk
des Heren, die Hij heeft

aangewezen, om een geschie-
denis en een algemeen akerk-
verslag bij te houden van alle
dingen die er in Zion plaatsvin-
den, en van allen die bezittingen
btoewijden en op wettige wijze
een erfdeel van de bisschop
ontvangen;

115a Luc. 13:35.
116a gs Vertrouwen.

b Ps. 22:5; 1 Pet. 2:6.
c Matt. 10:29–31.

118a Dan. 2:44–45.
b Joël 2:10; LV 43:18;

45:33, 48; 88:87, 90.
gs Laatste dagen;
Tekenen der tijden.

119a LV 1:12, 35–36;
29:9–11; 45:59.
gs Wederkomst van

Jezus Christus.
b gs Millennium.

120a gs Alfa en Omega.
85 1a LV 21:1; 47:1;

69:3–6.
b LV 42:30–35.
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2 en ook van hun levenswijze,
hun geloof en werken; en ook
van de afvalligen die afvallig
zijn geworden na hun erfdeel
te hebben ontvangen.

3 Het is in strijd met de wil
en het gebod van God dat zij
die hun erfdeel niet ontvangen
door atoewijding, overeenkom-
stig zijn wet, die Hij gegeven
heeft, opdat Hij zijn volk kan
bvertienden om hen voor te
bereiden op de dag van cwraak
en verbranding, met hun naam
ingeschreven staan met het
volk van God.

4 Ook moet hun geslachtsre-
gister niet worden bijgehouden
of bewaard waar het in de
verslagen of geschiedenis van
de kerk te vinden zou zijn.

5 Hun namen zullen niet
gevonden worden, noch de
namen van de vaders, noch zul-
len de namen van de kinderen
geschreven staan in het aboek
van de wet van God, zegt de
Heer der heerscharen.

6 Ja, aldus zegt de astille zachte
stem, die bdoor alle dingen
heen fluistert en ze doordringt,
en vaak doet zij mijn gebeente
beven wanneer zij zich open-
baart, zeggende:

7 En het zal geschieden dat
Ik, de Here God, iemand zal
zenden die machtig en sterk is,
die de scepter van macht in zijn
hand houdt, bekleed met licht

als met een mantel, wiens mond
woorden zal uiten, eeuwige
woorden; terwijl zijn binnenste
een bron van waarheid zal zijn
om het huis van God in orde te
brengen, en om in kavels te
verdelen het erfdeel van de
heiligen wier namen, evenals
de namen van hun vaders, en
van hun kinderen, ingeschreven
staan in het boek van de wet
van God;

8 terwijl die man, die door God
is geroepen en aangewezen,
die zijn hand uitstrekt om de
aark Gods te steunen, zal vallen
door de schicht des doods, zoals
een boom die getroffen wordt
door de felle bliksemschicht.

9 En allen die niet in het
agedenkboek ingeschreven wor-
den bevonden, zullen te dien
dage geen erfdeel ontvangen,
maar zij zullen in stukken wor-
den gehouwen, en hun deel zal
hun worden toegewezen onder
de ongelovigen, waar bgewee-
klaag en tandengeknars is.

10 Deze dingen zeg ik niet uit
mijzelf; daarom, zoals de Heer
spreekt, zal Hij ook vervullen.

11 En zij die het hoge priester-
schap dragen, evenals de lagere
priesterschap, of de leden, van
wie de naam niet in het aboek
der wet ingeschreven wordt
bevonden, of die blijken te zijn
bafgevallen, of van de kerk te
zijn cafgesneden, zullen te dien

3a gs Toewijden, wet
van toewijding.

b gs Tiende.
c Mal. 3:10–11, 17;

LV 97:25–26.
5a gs Boek des levens.
6a 1 Kon. 19:11–12;

Hel. 5:30–31;
3 Ne. 11:3–7.

b Hebr. 4:12.
8a 2 Sam. 6:6–7;

1 Kron. 13:9–10.
gs Ark van het
Verbond.

9a 3 Ne. 24:16;
Moz. 6:5–6.
gs Gedenkboek.

b LV 19:5.
11a gs Boek des levens.

b gs Afval.
c gs Excommunicatie.
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dage geen erfdeel vinden onder
de heiligen van de Allerhoogste;
12 daarom, er zal met hen

worden gehandeld zoals met

de kinderen van de priester,
zoals opgetekend staat in het
tweede hoofdstuk van Ezra, de
verzen 61 en 62.

AFDELING 86

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 6 december
1832 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:300.) Deze openba-
ring werd ontvangen toen de profeet bezig was het manuscript met de
vertaling van de Bijbel te herzien en te bewerken.

1–7: de Heer geeft de betekenis
van de gelijkenis van de tarwe
en het onkruid; 8–11: Hij zet de
zegeningen van het priesterschap
uiteen die bestemd zijn voor hen
die wettige erfgenamen zijn naar
het vlees.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot u, mijn dienst-

knechten, aangaande de agelijke-
nis van de tarwe en het onkruid:

2 Zie, voorwaar, Ik zeg u: De
akker was de wereld en de
apostelen waren de zaaiers van
het zaad;

3 en nadat zij waren ontslapen,
zaait de grote vervolgster der
kerk, de afvallige, de hoer, na-
melijk aBabylon, die alle natiën
heeft doen drinken uit haar
beker, in wier hart de vijand, ja,
Satan, troont — zie, hij zaait
het onkruid; welnu, het onkruid
verstikt de tarwe en drijft de
bkerk de wildernis in.

4 Maar zie, in de alaatste dagen,
ja, nu de Heer begint het woord

voort te brengen, en de halm
uitspruit en nog teer is —

5 zie, voorwaar, Ik zeg u: De
aengelen, die gereed zijn en
wachten om te worden uitge-
zonden om de akkers af te
bmaaien, roepen dag en nacht
tot de Heer;

6 maar de Heer zegt tot hen:
Rukt het onkruid niet uit terwijl
de halm nog teer is (want voor-
waar, uw geloof is zwak), opdat
u niet ook de tarwe vernietigt.

7 Daarom, laat de tarwe en
het onkruid tezamen opgroeien
totdat de oogst volkomen rijp
is; dan zult gij eerst de tarwe
uit het onkruid inzamelen, en
na de inzameling van de tarwe,
zie, ja, zie, dan wordt het
onkruid in bossen gebonden en
de akker bli j f t over om te
worden verbrand.

8 Welnu, aldus zegt de Heer
tot u, bij wie het apriesterschap
is blijven bestaan door de lijn
van uw vaderen —

9 want gij zijt wettige aerfge-

86 1a Matt. 13:6–43;
LV 101:64–67.

3a Op. 17:1–9.
gs Babel, Babylon.

b Op. 12:6, 14.

4a gs Laatste dagen.
5a LV 38:12.

b gs Oogst.
8a LV 113:8.

gs Melchizedeks

priesterschap.
9a Abr. 2:9–11.

gs Abraham,
verbond van.
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namen volgens het vlees, en zijt
bverborgen geweest voor de
wereld met Christus in God —

10 daarom zi jn uw leven
en het priesterschap behouden
gebleven, en dit moet noodza-
kelijkerwijs door u en door
uw lijn behouden blijven tot
de aherstelling van alle dingen,
waarvan bij monde van alle

heilige profeten is gesproken
sinds de wereld begonnen is.

11 Welnu, gezegend zijt gij
indien gij in mijn goedheid
voortgaat: een alicht voor de
andere volken, en door dit
priesterschap een heiland voor
mijn volk bIsraël. De Heer heeft
het gezegd. Amen.

AFDELING 87

Openbaring en profetie over oorlog gegeven bij monde van de profeet
Joseph Smith op 25 december 1832. (History of the Church, 1:301–302.)
Deze afdeling werd ontvangen op een tijdstip dat de broeders nadachten
en redeneerden over de slavernij van Afrikanen op het Amerikaanse
vasteland en de slavernij van mensenkinderen in de gehele wereld.

1–4: oorlog tussen de noordelijke
staten en de zuidelijke staten voor-
zegd; 5–8: grote rampen zullen alle
bewoners der aarde treffen.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer aangaande de oorlo-

gen die binnenkort zullen plaats-
vinden, beginnend met de
opstand van aSouth Carolina, die
tenslotte tot de dood en ellende
van vele zielen zullen leiden;

2 en er komt een ti jd dat
a oorlog op al le nat iën zal
worden uitgestort, beginnend
op die plaats.
3 Want zie, de zuidelijke sta-

ten zullen zich van de noor-
delijke staten afscheiden, en de
zuidelijke staten zullen een
beroep doen op andere natiën,
ja, op de natie Groot-Brittannië,

zoals die wordt genoemd, en
zij zullen ook een beroep op
andere natiën doen, teneinde
zich tegen andere natiën te
verdedigen; en dan zal er
aoorlog worden uitgestort over
alle natiën.

4 En het zal geschieden, na
vele dagen, dat aslaven, die
zullen worden georganiseerd
en geoefend voor oorlogvoe-
ring, zullen opstaan tegen hun
meesters.

5 En het zal ook geschieden dat
de overblijfselen die in het land
zijn overgebleven, zich zullen
organiseren, en buitengewoon
vertoornd zullen worden en de
andere volken met een hevige
kwelling zullen kwellen.

6 En aldus, met het zwaard en
door bloedvergieten zullen de

9b Jes. 49:2–3.
10a Hand. 3:19–21.

gs Herstelling van
het evangelie.

11a Jes. 49:6.
b LV 109:59–67.

87 1a LV 130:12–13.
2a Joël 3:9–16;

Matt. 24:6–7;
LV 45:26, 63; 63:33.

3a LV 45:68–69.
4a LV 134:12.
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bewoners der aarde atreuren;
en bhongersnood en plagen en
aardbevingen en de donder des
hemels en ook de hevige en felle
bliksem, zullen de bewoners
der aarde de verbolgenheid, de
gramschap en de ckastijdende
hand van een almachtig God
doen voelen, totdat de vastbe-
sloten verdelging een volkomen
deinde aan alle natiën heeft
gemaakt;

7 zodat de roep van de
heiligen, en van het abloed der
heiligen, om op hun vijanden
te worden gewroken, niet meer
van de aarde tot de oren van de
Here bSebaot zal opstijgen.

8 Daarom, astaat op heilige
plaatsen en wordt niet aan het
wankelen gebracht, totdat de
dag des Heren komt; want zie,
die komt bspoedig, zegt de
Heer. Amen.

AFDELING 88

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 27 december
1832 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:302–312.) De profeet
duidde deze aan als het ‘olijfblad (...) geplukt van de boom in het paradijs, de
vredesboodschap van de Heer aan ons’. (History of the Church, 1:316.)
Uit de historische verslagen blijkt dat gedeelten van deze openbaring
werden ontvangen op 27 en 28 december 1832, en op 3 januari 1833.

1–5: trouwe heiligen ontvangen
die Trooster die de belofte van het
eeuwige leven is; 6–13: alle din-
gen worden beheerst en bestuurd
door het licht van Christus; 14–
16: de opstanding is het gevolg
van de verlossing; 17–31: gehoor-
zaamheid aan de celestiale, terres-
triale of telestiale wet bereidt de
mens voor op die respectievelijke
koninkrijken en heerlijkheden; 32–
35: wie in de zonde willen verblij-
ven, blijven vuil; 36–41: alle
koninkrijken worden door wetten
bestuurd; 42–45: God heeft aan
alle dingen een wet gegeven; 46–
50: de mens zal zelfs God begrijpen;
51–61: de gelijkenis van de man
die zijn knechten naar de akker

zond en ze om beurten bezocht;
62–73: nadert tot de Heer en gij
zult zijn gelaat zien; 74–80: heiligt
uzelf en leert elkaar de leringen
van het koninkrijk; 81–85: een-
ieder die gewaarschuwd is, moet
zijn naaste waarschuwen; 86–94:
tekenen, beroeringen der elementen
en engelen bereiden de weg voor
de komst des Heren; 95–102:
bazuingeschal van engelen roept
de doden tevoorschijn in de juiste
volgorde; 103–116: bazuingeschal
van engelen verkondigt de herstel-
ling van het evangelie, de val van
Babylon en de strijd van de grote
God; 117–126: vergaart kennis,
vestigt een huis van God (een
tempel), en bekleedt u met de band

6a LV 29:14–21; 45:49.
b MJS 1:29.
c gs Kastijden,

kastijding.

d gs Wereld—Einde
van de wereld.

7a Ether 8:22–24.
b Jak. 5:4; LV 88:2; 95:7.

8a Matt. 24:15;
LV 45:32; 101:21–22.

b Op. 3:11.
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der naastenliefde; 127–141: de
orde van de school der profeten
uiteengezet, met inbegrip van de
verordening der voetwassing.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot u die bijeengeko-

men bent om zijn wil aangaande
u te ontvangen:

2 Zie, dat is uw Heer welgeval-
lig, en de engelen averheugen
zich over u; de baalmoezen van
uw gebeden zijn tot in de oren
van de Here cSebaot opgestegen
en staan opgetekend in het
dboek met de namen van de
geheiligden, ja, van hen van de
celestiale wereld.

3 Welnu, een andere aTroos-
ter doe Ik nu op u komen, ja,
op u, mijn vrienden, opdat die
in uw hart zal wonen, ja, de
bHeilige Geest der belofte;
welke andere Trooster degene
is die Ik mijn discipelen be-
loofd heb, zoals opgetekend
staat in het getuigenis van
Johannes.

4 Deze Trooster is de belofte
die Ik u geef van het aeeuwige
leven, ja, de bheerlijkheid van
het celestiale koninkrijk;
5 welke heerlijkheid die van

de kerk van de aEerstgeborene
is, ja, van God, de heiligste van

allen, door Jezus Christus, zijn
Zoon —

6 aHij die is opgevaren naar
den hoge, zoals Hij ook onder
alle dingen is bneergedaald,
waardoor Hij alle dingen cdoor-
grondde, opdat Hij in alle en
door alle dingen zou kunnen
zijn, het dlicht der waarheid;
7 welke waarheid schijnt. Dat

is het alicht van Christus. Zoals
Hij ook in de zon is en het licht
der zon en de macht daarvan,
waardoor zij is bgemaakt.
8 Zoals Hij ook in de maan is

en het licht der maan is en de
macht daarvan, waardoor zij
werd gemaakt;

9 zoals ook het licht der sterren
en de macht daarvan, waardoor
ze zijn gemaakt;

10 en ook de aarde en de macht
daarvan, ja, de aarde waarop u
astaat.
11 En het licht dat schijnt,

dat u licht geeft, is uit Hem
die uw ogen verlicht, hetgeen
hetzelfde licht is dat uw
averstand verlevendigt;
12 welk alicht uitgaat van de

tegenwoordigheid Gods om de
uitgestrektheid der ruimte te
bvervullen —

13 het licht dat in aalle dingen
is, dat bleven geeft aan alle

88 2a Luc. 15:10.
b Hand. 10:1–4.

gs Gebed.
c Jak. 5:4; LV 95:7.
d gs Boek des levens.

3a Joh. 14:16.
b LV 76:53.

gs Heilige Geest der
belofte.

4a LV 14:7.
b gs Celestiale

heerlijkheid.

5a gs Eerstgeborene.
6a gs Jezus Christus.

b LV 122:8.
gs Verzoenen,
verzoening.

c gs Alwetend.
d LV 93:2, 8–39.

gs Licht, licht van
Christus; Waarheid.

7a Mro. 7:15–19;
LV 84:45.

b Gen. 1:16.

gs Scheppen,
schepping.

10a Moz. 2:1.
11a gs Begrijpen, begrip.
12a gs Licht, licht van

Christus.
b Jer. 23:24.

13a Kol. 1:16–17.
b Deut. 30:20;

LV 10:70.
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dingen, dat de cwet is waardoor
alle dingen worden bestuurd,
ja, de macht van God, die op zijn
troon zit, die Zich in de schoot
der eeuwigheid bevindt, die in
het midden van alle dingen is.

14 Welnu, voorwaar, Ik zeg
u dat door de averlossing die
voor u is bereid, de opstanding
uit de doden is teweeggebracht.

15 En de ageest en het blichaam
zijn de cziel van de mens.

16 En de aopstanding uit de
doden is de verlossing der ziel.

17 En de verlossing der ziel
is door Hem die alle dingen
levend maakt, in wiens boezem
het besloten is, dat de aarmen en
de bzachtmoedigen der caarde
haar zullen beërven.

18 Daarom moet zij noodza-
kelijkerwijs worden geheiligd
van alle ongerechtigheid, opdat
zij zal worden voorbereid op
de acelestiale heerlijkheid;

19 want, nadat zij aan het
doel van haar schepping heeft
beantwoord, zal zij met aheer-
lijkheid worden gekroond, ja,
met de tegenwoordigheid van
God de Vader;

20 opdat de lichamen die tot
het celestiale koninkrijk beho-
ren, haar voor eeuwig en altijd
zullen abezitten; want met dat

bdoel is zij gemaakt en gescha-
pen, en met dat doel worden zij
cgeheiligd.
21 En wie niet worden ge-

heiligd door de wet die Ik
u heb gegeven, ja, de wet van
Christus, moeten een ander
koninkrijk beërven, ja, een
terrestriaal koninkrijk of een
telestiaal koninkrijk.

22 Want wie niet in staat is zich
aan de awet van een celestiaal
koninkrijk te houden, kan geen
celestiale heerlijkheid verdragen.

23 En wie niet in staat is zich
aan de wet van een terrestriaal
koninkri jk te houden, kan
geen aterrestriale heerlijkheid
verdragen.

24 En wie niet in staat is zich
aan de wet van een telestiaal
koninkri jk te houden, kan
geen atelestiale heerlijkheid
verdragen; daarom is hij niet
geschikt voor een koninkrijk
van heerlijkheid. Daarom moet
hij zich schikken naar een
koninkrijk dat geen koninkrijk
van heerlijkheid is.

25 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: De aaarde houdt zich aan de
wet van een celestiaal konink-
rijk, want zij beantwoordt aan
het doel van haar schepping,
en overtreedt de wet niet —

13c Job 38; LV 88:36–38.
gs Wet.

14a gs Verlossingsplan;
Verzoenen,
verzoening.

15a gs Geest; Mens—De
mens, een geestkind
van onze hemelse
Vader.

b gs Lichaam.
c Gen. 2:7.

gs Ziel.

16a Alma 11:42.
gs Opstanding.

17a gs Arm, armen.
b gs Zachtmoedig,

zachtmoedigheid.
c gs Aarde—

Uiteindelijke staat
der aarde.

18a gs Celestiale
heerlijkheid.

19a LV 130:7–9.
20a LV 38:20.

b Moz. 1:39.
gs Mens—De mens,
zijn potentieel om
als zijn hemelse
Vader te worden.

c gs Heiliging.
22a LV 105:5.
23a gs Terrestriale

heerlijkheid.
24a gs Telestiale

heerlijkheid.
25a gs Aarde.
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26 daarom zal zij ageheiligd
worden; ja , hoewel zi j zal
bsterven, zal zij weer levend
worden gemaakt, en zij zal de
macht waardoor zij levend
wordt gemaakt kunnen ver-
dragen, en de crechtvaardigen
zullen haar dbeërven.

27 Want hoewel zij sterven,
zullen ook zij aherrijzen, als een
bgeestelijk lichaam.

28 Wie celestiaal van geest
zijn, zullen hetzelfde lichaam
ontvangen dat een natuurlijk
lichaam was; ja, gij zult uw
lichaam ontvangen, en uw
aheerlijkheid zal die heerlijk-
heid zijn waarmee uw lichaam
blevend wordt gemaakt.

29 Gij die levend wordt ge-
maakt door een gedeelte der
acelestiale bheerlijkheid, zult
dan daarvan ontvangen, ja, een
volheid.

30 En wie levend worden
gemaakt door een gedeelte der
aterrestriale heerlijkheid, zullen
dan daarvan ontvangen, ja, een
volheid.
31 En ook wie levend worden

gemaakt door een gedeelte der
atelestiale heerlijkheid, zullen
dan daarvan ontvangen, ja, een
volheid.

32 En wie overblijven, zullen
ook alevend worden gemaakt;
maar zij zullen naar hun eigen
plaats terugkeren, om datgene
te genieten wat zij bbereid zijn te
ontvangen, daar zij niet bereid
waren datgene te genieten wat
zij hadden kunnen ontvangen.

33 Want wat baat het een mens
indien hem een geschenk wordt
gegeven en hij het geschenk
niet aanneemt? Zie, hij verheugt
zich niet in hetgeen hem wordt
gegeven, evenmin verheugt hij
zich in hem die de gever is van
het geschenk.

34 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Hetgeen door de wet wordt
bestuurd, wordt ook door de
wet bewaard en door haar
vervolmaakt en ageheiligd.
35 Hetgeen een wet aschendt

en zich niet aan de wet houdt,
maar z ichze l f to t wet wi l
worden, en in de zonde wil ver-
blijven, en er geheel in verblijft,
kan niet door de wet worden
geheiligd, noch door bbarmhar-
tigheid, cgerechtigheid, of het
oordeel. Daarom moeten zij nog
dvuil blijven.
36 Alle koninkrijken is een wet

gegeven;
37 en er zijn vele akoninkrijken;

26a gs Aarde—
Uiteindelijke staat
der aarde.

b gs Wereld—Einde
van de wereld.

c 2 Pet. 3:11–14.
gs Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

d Matt. 5:5;
LV 45:58; 59:2; 63:49.

27a gs Opstanding.
b 1 Kor. 15:44.

28a gs Oordeel, laatste.
b LV 43:32; 63:51;

101:31.
29a gs Celestiale

heerlijkheid.
b gs Mens—De mens,

zijn potentieel om
als zijn hemelse
Vader te worden.

30a gs Terrestriale
heerlijkheid.

31a gs Telestiale
heerlijkheid.

32a Alma 11:41–45.
b gs Keuzevrijheid.

34a gs Heiliging.
35a gs Opstand.

b gs Barmhartig,
barmhartigheid.

c gs Gerechtigheid.
d Op. 22:11;

1 Ne. 15:33–35;
2 Ne. 9:16;
Alma 7:21.

37a LV 78:15.
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want er is geen ruimte waarin
zich geen koninkrijk bevindt;
en er is geen koninkrijk waarin
zich geen ruimte bevindt, hetzij
een groter, hetzij een kleiner
koninkrijk.
38 En ieder koninkrijk is een

awet gegeven; en aan iedere
wet zijn ook bepaalde grenzen
en voorwaarden gesteld.
39 Alle schepsels die zich niet

aan die avoorwaarden houden,
zijn niet bgerechtvaardigd.

40 Want aintelligentie hecht
zich aan intelligentie; bwijsheid
ontvangt wijsheid; cwaarheid
omhelst waarheid; ddeugd be-
mint deugd; elicht hecht zich
aan licht; barmhartigheid font-
fermt zich over barmhartigheid
en maakt aanspraak op het
hare; gerechtigheid vervolgt
haar baan en maakt aanspraak
op het hare; recht gaat uit voor
het aangezicht van Hem die
op de troon zit en alle dingen
bestuurt en verricht.

41 Hij adoorgrondt alle dingen,
en alle dingen zijn voor zijn
aangezicht, en alle dingen zijn
rondom Hem; en Hij is boven
alle dingen en in alle dingen en
is door alle dingen en rondom
alle dingen; en alle dingen zijn
door Hem en uit Hem, ja, God,
voor eeuwig en altijd.

42 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Hij heeft alle dingen een
wet gegeven, waardoor zij zich
bewegen volgens hun atijden
en hun seizoenen;

43 En hun banen zijn vastge-
steld, namelijk de banen van de
hemelen en de aarde, die de
aarde en alle planeten omvatten.

44 En zij geven elkaar alicht in
hun tijden en in hun seizoenen,
in hun minuten, in hun uren, in
hun dagen, in hun weken, in
hun maanden, in hun jaren —
al deze zijn béén jaar voor God,
maar niet voor de mens.

45 De aarde rolt op haar
vleugels voort, en de azon geeft
haar licht bij dag en de maan
geeft haar licht bij nacht en
de sterren geven ook hun
licht, terwijl zij in hun heer-
lijkheid op hun vleugels voort-
r o l l e n , t e m i d d e n v a n d e
bmacht van God.

46 Waarmee zal Ik die konink-
rijken vergelijken, zodat gij het
kunt begrijpen?

47 Zie, alle zijn het koninkrij-
ken, en wie ook één of de
geringste daarvan heeft gezien,
heeft God Zich azien bewegen
in zijn majesteit en macht.

48 Ik zeg u: Hij heeft Hem ge-
zien; niettemin werd Hij die tot
de azijnen kwam, niet begrepen.

38a LV 88:13.
39a LV 130:20–21.

b gs Rechtvaardigen,
rechtvaardiging.

40a gs Intelligentie,
intelligenties.

b gs Wijsheid.
c gs Waarheid.
d gs Deugd,

deugdzaam,

deugdzaamheid.
e gs Licht, licht van

Christus.
f gs Medelijden.

41a 1 Joh. 3:20; 1 Ne. 9:6;
2 Ne. 9:20;
LV 38:1–3.
gs Alwetend.

42a Dan. 2:20–22;
Abr. 3:4–19.

44a gs Licht, licht van
Christus.

b Ps. 90:4; 2 Pet. 3:8.
45a Gen. 1:16; Abr. 4:16.

b LV 88:7–13.
47a Alma 30:44;

Moz. 1:27–28; 6:63;
Abr. 3:21.

48a Joh. 1:11; 3 Ne. 9:16;
LV 39:1–4.
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49 Het alicht schijnt in de
duisternis en de duisternis
begrijpt het niet; niettemin zal
de dag komen dat u zelfs God
zult bdoorgronden, omdat u in
Hem en door Hem levend
wordt gemaakt.
50 Dan zult gij weten dat

gij Mij hebt gezien, dat Ik
ben, en dat Ik het ware licht
ben dat in u is, en dat u in Mij
bent; anders zoudt gij niet
overvloedig kunnen zijn.

51 Zie, Ik zal die koninkrijken
vergelijken met een man met
een akker, en hij zond zijn
knechten naar de akker om de
akker om te spitten.

52 En hij zeide tot de eerste:
Ga heen en werk op de akker,
en in het eerste uur zal ik tot u
komen, en gij zult de vreugde
van mijn gelaat aanschouwen.

53 En hij zeide tot de tweede:
Ga ook heen naar de akker,
en in het tweede uur zal ik u
bezoeken met de vreugde van
mijn gelaat.

54 En ook tot de derde, zeg-
gende: Ik zal u bezoeken;

55 en tot de vierde, en zo
verder tot de twaalfde.

56 En de heer van de akker
begaf zich naar de eerste in het
eerste uur, en bleef dat gehele
u u r b i j h e m , e n h i j w e r d
verblijd met het licht van het
gelaat van zijn heer.

57 En toen onttrok hij zich

aan de eerste, opdat hij ook de
tweede zou kunnen bezoeken,
en de derde en de vierde, en zo
verder tot de twaalfde.

58 En aldus ontvingen zij allen
het licht van het gelaat van hun
heer, eenieder in zijn uur, en in
zijn tijd, en in zijn seizoen —

59 beginnende bij de eerste en
zo verder tot de alaatste, en van
de laatste tot de eerste, en van
de eerste tot de laatste;

60 eenieder op zijn beurt,
totdat zijn uur ten einde was,
ja, zoals zijn heer hem geboden
had, opdat zijn heer in hem kon
worden verheerlijkt, en hij in
zijn heer, opdat zij allen konden
worden verheerlijkt.

61 Welnu, met deze gelijkenis
zal Ik al die koninkrijken, en
de abewoners daarvan, ver-
gelijken — ieder koninkrijk in
zijn uur en in zijn tijd en in zijn
seizoen, ja, volgens het besluit
dat God genomen heeft.

62 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u, mijn avrienden: Ik laat u deze
woorden om ze in uw hart te
boverwegen, tezamen met dit
gebod dat Ik u geef, dat gij Mij
zult caanroepen terwijl Ik nabij
ben —

63 anadert tot Mij en Ik zal tot
u naderen; bzoekt Mij naarstig
en gij zult Mij cvinden; vraagt
en gij zult ontvangen; klopt en
u zal worden opengedaan.

64 Wat gij de Vader ook in

49a LV 6:21; 50:23–24;
84:45–47.

b Joh. 17:3;
LV 93:1, 28.

59a Matt. 20:1–16.
61a LV 76:24.

62a LV 84:63; 93:45.
b gs Overwegen.
c Jes. 55:6;

Jak. 1:5;
LV 46:7.

63a Zach. 1:3;

Jak. 4:8;
Op. 3:20.

b 1 Kron. 28:9;
Ether 12:41;
LV 101:38.

c LV 4:7; 49:26.
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mijn naam avraagt, dat bnuttig
voor u is, het zal u gegeven
worden;
65 en indien gij iets vraagt wat

niet anuttig voor u is, zal het
zich tot uw bveroordeling keren.
66 Zie, hetgeen u hoort, is als

de astem van een roepende in
de woestijn — in de woestijn,
omdat u hem niet kunt zien —
mijn stem, omdat mijn stem
bGeest is; mijn Geest is waar-
heid; cwaarheid blijft en heeft
geen einde; en indien zij in u is,
zal zij overvloedig zijn.

67 En indien uw oog aalleen
op mijn beer is gericht, zal
uw gehele lichaam met licht
vervuld zijn en zal er in u
geen duisternis zijn; en het
lichaam dat met licht is vervuld,
cdoorgrondt alle dingen.
68 Daarom, aheiligt u, opdat

uw bgedachten zich alleen op
God zullen richten en de dagen
zullen komen dat u Hem zult
czien; want Hij zal zijn gelaat
voor u ontsluieren, en het zal
op zijn eigen tijd zijn, en op zijn
eigen wijze en naar zijn eigen
wil.
69 Denkt aan de grote en laat-

ste belofte die Ik u heb gedaan;

werpt uw aijdele gedachten en
uw buitensporig bgelach verre
van u.

70 Blijft, blijft in deze plaats
en belegt een plechtige samen-
komst, ja, van hen die de eerste
arbeiders in dit laatste konink-
rijk zijn.

71 En laten degenen die zij
hebben agewaarschuwd tijdens
hun reizen, de Heer aanroepen
en de waarschuwing die zij
hebben ontvangen enige tijd in
hun hart overwegen.

72 Zie, ja, zie, Ik zal voor
uw kudden zorgen, en Ik zal
ouderlingen doen opstaan en
tot hen zenden.

73 Zie, Ik zal mijn werk te
zijner tijd bespoedigen.

74 En Ik geef u, die de eerste
aarbeiders in dit laatste konink-
rijk bent, een gebod om bijeen
te komen en u te organiseren
en u voor te bereiden en u te
bheiligen; ja, zuivert uw hart en
creinigt uw handen en uw voe-
ten voor mijn aangezicht, opdat
Ik u drein zal kunnen maken;
75 opdat Ik zal kunnen getui-

gen tot uw aVader en uw God
en mijn God, dat u rein bent
van het bloed van dit goddeloos

64a gs Gebed.
b LV 18:18; 46:28–30.

65a Jak. 4:3.
b LV 63:7–11.

66a Jes. 40:3; 1 Ne. 17:13;
Alma 5:37–38;
LV 128:20.

b gs Heilige Geest;
Licht, licht van
Christus.

c gs Waarheid.
67a Matt. 6:22;

Luc. 11:34–36;
LV 82:19.

b Joh. 7:18.
c Spr. 28:5; LV 93:28.

gs Onderscheid,
gave van.

68a gs Heiliging.
b gs Verstand.
c LV 67:10–13; 93:1;

97:15–17.
69a Matt. 12:36;

Mos. 4:29–30;
Alma 12:14.

b LV 59:15; 88:121.
71a gs Waarschuwen,

waarschuwing.

74a Matt. 20:1, 16.
b Lev. 20:7–8;

3 Ne. 19:28–29;
LV 50:28–29; 133:62.

c gs Rein en onrein.
d Ether 12:37.

75a gs God, Godheid—
God de Vader; Vader
in de hemel; Mens—
De mens, een
geestkind van onze
hemelse Vader.
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geslacht; opdat Ik deze belofte,
deze grote en laatste belofte die
Ik u heb gedaan, zal kunnen
nakomen, wanneer Ik wil.
76 Ook geef Ik u een gebod dat

gij van nu af aan zult doorgaan
met abidden en bvasten.

77 En Ik geef u een gebod
dat u elkaar in de aleer van het
koninkrijk zult bonderwijzen.

78 Onderwijst ijverig en mijn
agenade zal met u zijn, opdat
u volmaakter kunt worden
bonderricht in de theorie, in de
beginselen, in de leer, in de wet
van het evangelie, in alle dingen
die met het koninkrijk van God
te maken hebben, die nuttig
voor u zijn om te begrijpen;
79 aangaande dingen zowel

in de ahemel als op de aarde
en onder de aarde; dingen
die geweest zijn, dingen die nu
zijn, dingen die binnenkort
moeten geschieden; dingen
die binnenslands zijn, dingen
die buitenslands zijn; de boor-
logen en de verwikkelingen
van de natiën, en de oordelen
die op het land rusten; en ook
kennis van landen en van
koninkrijken —

80 opdat gij in alle dingen
voorbereid zult zijn wanneer
Ik u wederom uitzend om
de roeping waartoe Ik u heb
geroepen en de zending die Ik

u heb opgedragen, groot te
maken.

81 Zie, Ik heb u uitgezonden
om te agetuigen en de mensen
te waarschuwen, en het betaamt
eenieder die gewaarschuwd is
zijn naaste te bwaarschuwen.

82 Daarom blijven zij zonder
verontschuldiging en hun zon-
den rusten op hun eigen hoofd.

83 Wie Mij atijdig bzoekt, zal
Mij vinden en zal niet worden
verlaten.

84 Welnu, blijft hier en arbeidt
ijverig, opdat u zult worden
vervolmaakt in uw bediening
om voor de laatste maal uit te
gaan onder de aandere volken,
zovelen als de mond des Heren
bepalen zal, om de wet toe te
bbinden en het getuigenis te
verzegelen, en de heiligen voor
te bereiden op het uur des
oordeels dat komen zal;

85 opdat hun ziel zal ontkomen
aan de verbolgenheid Gods, de
averwoesting van de gruwel die
de goddelozen wacht, zowel in
deze wereld als in de toeko-
mende wereld. Voorwaar, Ik
zeg u: Laten zij die niet de eerste
ouderlingen zijn, in de wijn-
gaard voortgaan totdat de mond
des Heren hen broept, want
hun tijd is nog niet gekomen;
hun klederen zijn niet crein van
het bloed van dit geslacht.

76a gs Gebed.
b gs Vasten.

77a gs Leraar, leren.
b gs Leer van Christus.

78a gs Genade.
b LV 88:118; 90:15;

93:53.
79a gs Hemel.

b gs Oorlog.

81a gs Getuigen.
b LV 63:58.

gs Waarschuwen,
waarschuwing.

83a Deut. 4:29–31;
Jer. 29:12–14;
LV 54:10.

b Alma 37:35.
84a GJS 1:41.

b Jes. 8:16–17.
85a Matt. 24:15.

b LV 11:15.
c 1 Ne. 12:10–11;

Jakob 1:19; 2:2;
LV 112:33.
gs Zuiver,
zuiverheid.
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8 6 B l i j f t i n d e a v r i j h e i d
waarmee gij zijt bvrijgemaakt;
cverstrikt u niet in de dzonde,
maar laat uw handen erein zijn
totdat de Heer komt.

87 Want niet vele dagen na
deze zal de a aarde b beven
en heen en weer waggelen als
een dronken man; en de czon
zal haar aangezicht verbergen
en zal weigeren licht te geven;
en de maan zal gebaad zijn
in dbloed; en de esterren zullen
buitengewoon toornig worden
en zich neerwerpen zoals een
vijg die van een vijgenboom
valt.
88 En na uw getuigenis komen

verbolgenheid en gramschap op
de mensen.

89 Want na uw getuigenis
komt het getuigenis van de
aaardbevingen, die gekreun in
haar binnenste zullen veroor-
zaken, en de mensen zullen op
de grond vallen en niet kunnen
staan.
90 En ook komt het getuigenis

van de astem der donderslagen
en de stem der bliksemschichten
en de stem der orkanen en de
stem van de golven der zee die
zich buiten hun grenzen storten.

91 En alle dingen zullen in
aberoering zijn; en stellig zal

het hart der mensen het bege-
ven, want alle mensen zullen
door vrees bevangen worden.

92 En er zullen aengelen in
het midden des hemels vliegen,
roepende met luide stem, die de
bazuin van God laten schallen,
zeggende: Bereidt u voor,
bereidt u voor, o gij bewoners
der aarde, want het oordeel
van onze God is gekomen. Zie,
ja, zie, de bBruidegom komt;
gaat uit Hem tegemoet.

93 En er zal onmiddelli jk
een agroot teken aan de hemel
verschijnen en alle mensen
zullen het tezamen zien.

94 En een andere engel zal zijn
bazuin laten schallen, zeggende:
Die agrote bkerk, de cmoeder
der gruwelen, die alle natiën
heeft doen drinken van de wijn
van de drift van haar dontucht,
die de heiligen Gods vervolgt,
die hun bloed vergoot — zij
die zit op vele wateren en op de
eilanden der zee — zie, zij is het
eonkruid der aarde; zij wordt in
bundels gebonden; haar banden
worden sterk gemaakt, niemand
kan ze losmaken; daarom is zij
klaar om te worden fverbrand.
En hij zal zijn bazuin zowel
lang als luid laten schallen, en
alle volken zullen het horen.

86a Mos. 5:8.
gs Vrij, vrijheid.

b Joh. 8:36.
gs Keuzevrijheid;
Vrij, vrijheid.

c Gal. 5:1.
d gs Zonde.
e Job 17:9; Ps. 24:4;

Alma 5:19.
87a Jes. 13:4–13.

b LV 43:18.
c Joël 2:10;

LV 45:42; 133:49.
d Op. 6:12.
e Joël 3:15.

89a LV 45:33.
90a Op. 8:5;

LV 43:17–25.
91a LV 45:26.
92a Op. 8:13;

LV 133:17.
b Matt. 25:1–13;

LV 33:17; 133:10, 19.
93a Matt. 24:30;

Luc. 21:25–27.
gs Tekenen der tijden.

94a 1 Ne. 13:4–9.
b gs Duivel—De kerk

van de duivel.
c Op. 17:5.
d Op. 14:8.
e Matt. 13:38.
f LV 64:23–24;

101:23–25.
gs Aarde—Reiniging
der aarde.
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95 En er zal een half uur lang
astilte in de hemel zijn; en
onmiddellijk daarna zal de
voorhang des hemels worden
ontrold, zoals een bboekrol
die wordt ontrold na te zijn
opgerold, en het caangezicht des
Heren zal worden ontsluierd;
96 en de heiligen die op aarde

zijn, die leven, zullen worden
veranderd en worden aopgeno-
men om Hem tegemoet te gaan.

97 En wie geslapen hebben
in hun graf zullen atevoorschijn
komen, want hun graf zal geo-
pend worden; en ook zij zullen
worden opgenomen om Hem
tegemoet te gaan te midden van
de zuil des hemels —
98 zij zijn van Christus, de

aeerstelingen, zij die met Hem
het eerst zullen neerdalen, en
zij die op de aarde en in hun
graf zijn, die het eerst worden
opgenomen om Hem te ontmoe-
ten; en dit alles door het geluid
van het geschal der bazuin van
de engel Gods.
99 En daarna zal een andere

engel schallen, hetgeen de
tweede bazuin is; en dan komt
de verlossing van hen die van
Christus zijn bij zijn komst; die
hun deel hebben ontvangen in
die agevangenis die voor hen is
bereid, opdat zij het evangelie
konden aannemen en worden

bgeoordeeld naar de mens in
het vlees.

100 En voorts, nog een bazuin
zal schallen, hetgeen de derde
bazuin is; en dan komen de
ageesten van de mensen die
moeten worden geoordeeld en
onder bveroordeling worden
bevonden;

101 en dat zijn de overigen
der adoden; en zij leven niet
wederom voordat de bduizend
jaar verstreken zijn, noch vóór
het einde der aarde.

102 En er zal nog een bazuin
schallen, hetgeen de vierde
bazuin is, zeggende: Er worden
onder hen die moeten blijven tot
die grote en laatste dag, ja, het
einde, diegenen bevonden die
nog steeds avuil zullen blijven.

103 En er zal nog een bazuin
schallen, hetgeen de vijfde
bazuin is, die de vijfde engel
is, die het aeeuwigdurende
evangelie — vliegende in het
midden des hemels — toever-
trouwt aan alle natiën, geslach-
ten, talen en volken;

104 en dit zal het geschal van
zijn bazuin zijn, zeggende tot
alle mensen, zowel in de hemel
als op de aarde, en die onder de
aarde zijn — want aieder oor zal
het horen en iedere knie zal zich
bbuigen, en iedere tong zal
belijden, wanneer zij het geschal

95a LV 38:12.
b Op. 6:14.
c gs Wederkomst van

Jezus Christus.
96a 1 Tess. 4:16–17.
97a LV 29:13; 45:45–46;

133:56.
gs Opstanding.

98a 1 Kor. 15:23.

99a LV 76:73; 138:8.
gs Heil voor de
doden.

b 1 Pet. 4:6.
100a Op. 20:12–13;

Alma 11:41;
LV 43:18; 76:85.

b gs Veroordelen,
veroordeling.

101a Op. 20:5.
b gs Millennium.

102a gs Vuil, vuiligheid.
103a Op. 14:6–7.

gs Herstelling van
het evangelie.

104a Op. 5:13.
b Jes. 45:23;

Fil. 2:9–11.
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van de bazuin horen, zeggende:
cVreest God en geeft eer aan
Hem die op de troon zit, voor
eeuwig en altijd; want het uur
van zijn oordeel is gekomen.

105 En voorts, nog een engel
zal zijn bazuin laten schallen,
die de zesde engel is, zeggende:
Zij die alle natiën heeft doen
drinken van de wijn van de drift
van haar ontucht, is agevallen;
zij is gevallen, gevallen!
106 En voorts, nog een engel

zal zijn bazuin laten schallen,
die de zevende engel is, zeg-
gende: Het is volbracht; het
is volbracht! Het aLam Gods
h e e f t b o v e r w o n n e n e n d e
wijnpers alleen cgetreden, ja,
de wijnpers van de hevigheid
van de verbolgenheid van de
almachtige God.

107 En dan zullen de engelen
met de heerlijkheid van zijn
macht worden gekroond en
de aheiligen zullen met zijn
bheerlijkheid worden vervuld en
hun cerfdeel ontvangen en met
Hem dgelijk worden gemaakt.

108 En dan zal de eerste engel
zijn bazuin wederom in de oren
van alle levenden laten schallen
en de geheime handelingen der
mensen en de machtige werken
van God in de aeerste duizend
jaar bopenbaren.

109 En dan zal de tweede
engel zijn bazuin laten schallen

en de geheime handelingen der
mensen en de gedachten en
bedoelingen van hun hart en
de machtige werken van God
in de tweede duizend jaar
openbaren —

110 enzovoort, totdat de zeven-
de engel zijn bazuin zal laten
schallen; en hij zal staan op het
land en op de zee, en zweren in
de naam van Hem die op de
troon zit, dat atijd niet langer
zal bestaan; en bSatan, die oude
slang, die de duivel wordt ge-
noemd, zal gebonden worden
en cduizend jaar lang niet wor-
den losgelaten.

111 En dan zal hij voor een
korte tijd worden alosgelaten,
opdat hij zijn legers bijeen kan
brengen.

112 En aMichaël, de zevende
engel, ja, de aartsengel, zal zijn
legers bijeenbrengen, ja, de
heerscharen des hemels.

113 En de duivel zal zi jn
legers bijeenbrengen, ja, de
heerscharen der hel, en ten
strijde trekken tegen Michaël
en zijn legers.

114 En dan komt de aveldslag
van de grote God; en de duivel
en zijn legers zullen in hun
eigen plaats worden uitgewor-
pen, zodat zij nooit meer macht
over de heiligen zullen hebben.

115 Want Michaël zal hun
veldslagen leveren, en zal hem

104c gs Vrees—Vrees
voor God; Eerbied.

105a Op. 14:8; LV 1:16.
106a gs Lam Gods.

b 1 Kor. 15:25.
c Jes. 63:3–4;

Op. 19:15;
LV 76:107; 133:50.

107a gs Heilige.
b gs Celestiale

heerlijkheid.
c gs Verhoging.
d LV 76:95.

108a Alma 37:25; LV 1:3.
b LV 77:6–7.

110a LV 84:100.

b Op. 20:1–3;
1 Ne. 22:26;
LV 101:28.
gs Duivel.

c gs Millennium.
111a LV 29:22; 43:30–31.
112a gs Michaël.
114a Op. 16:14.



211 Leer en Verbonden 88:116–126

overwinnen die astreeft naar de
troon van Hem die zit op de
troon, ja, het Lam.
116 Dat is de heerlijkheid van

God en van de ageheiligden, en
zij zullen de bdood nooit meer
aanschouwen.
117 Welnu, voorwaar, Ik zeg

u, mijn avrienden: Beleg uw
plechtige samenkomst, zoals Ik
u heb geboden.
118 En omdat niet allen ge-

loof hebben, moet gij ijverig
woorden van awijsheid zoeken
en ze elkaar bleren; ja, put
woorden van wijsheid uit de
beste cboeken; zoekt kennis, ja,
door studie en ook door geloof.

119 Organiseert u; bereidt alle
nodige dingen voor; en vestigt
een ahuis, ja, een huis van
gebed, een huis van vasten, een
huis van geloof, een huis van
leren, een huis van heerlijkheid,
een huis van orde, een huis
van God;
120 opdat uw ingaan in de

naam des Heren zal zijn; opdat
uw uitgaan in de naam des
Heren zal zijn; opdat al uw be-
groetingen in de naam des
Heren zullen zijn, met opgehe-
ven handen tot de Allerhoogste.

121 Welnu, ahoudt op met al
uw lichtzinnig gepraat, met alle

bgelach, met al uw cwellustige
verlangens, met al uw dhoog-
moed en lichtzinnigheid, en
met al uw goddeloze werken.

122 Wijst onder u een leraar
aan, en laten niet allen tegelij-
kertijd spreken; maar laat één
tegelijk spreken en laten allen
luisteren naar wat hij zegt,
opdat wanneer allen gespro-
ken hebben, allen door allen
opgebouwd zullen zijn, en
opdat eenieder een geli jke
gelegenheid zal hebben.

123 Ziet toe dat gij elkaar
aliefhebt; houdt op bbegerig te
zijn; leert delen met elkaar
zoals het evangelie vereist.

124 Houdt op alui te zijn;
houdt op onrein te zijn; houdt
op bfouten te zoeken bij elkaar;
houdt op langer te slapen
dan nodig is; gaat vroeg naar
bed, opdat u niet vermoeid zult
zijn; staat vroeg op, opdat uw
lichaam en uw geest versterkt
zullen worden.

125 En bovenal: bekleedt u
met de band der anaastenliefde,
als met een mantel, die de band
is van volmaking en bvrede.

126 aBidt altijd, zodat gij niet
zult verslappen, totdat Ik bkom.
Zie, ja, zie, Ik kom spoedig en
zal u tot Mij nemen. Amen.

115a Jes. 14:12–17;
Moz. 4:1–4.

116a gs Heiliging;
Verhoging.

b Op. 21:4;
Alma 11:45; 12:18;
LV 63:49.
gs Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.

117a LV 109:6.
118a gs Wijsheid.

b LV 88:76–80.
gs Leraar, leren.

c LV 55:4; 109:7, 14.
119a LV 95:3; 97:10–17;

109:2–9; 115:8.
gs Tempel, huis des
Heren.

121a LV 43:34; 100:7.
b LV 59:15; 88:69.
c gs Vleselijk.
d gs Hoogmoed.

123a gs Liefde.
b gs Begeerte,

begeren, begerig.
124a gs Lui, luiheid.

b LV 64:7–10.
gs Kwaadsprekerij.

125a gs Naastenliefde.
b gs Vrede.

126a gs Gebed.
b LV 1:12.
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127 En voorts, aangaande de
orde van het huis dat is bereid
voor het presidium van de
aschool der profeten, gesticht
voor hun onderricht in alle
dingen die nuttig zijn voor hen,
ja, voor alle bambtsdragers van
de kerk, of met andere woorden,
hen die geroepen zijn tot de
bediening in de kerk, begin-
nende met de hogepriesters, ja,
tot aan de diakenen —

128 en dit zal de orde zijn
van het huis van het presidium
van de school: hij die wordt
aangewezen als president, of
leraar, dient staande op zijn
plaats te worden aangetroffen,
in het huis dat voor hem zal
worden bereid.

129 Daarom zal hij als eerste in
het huis van God aanwezig zijn,
op een plek waar de gemeente
in het huis zijn woorden goed
en duidelijk zal kunnen horen,
zonder luide stem.

130 En wanneer hij het huis
van God binnenkomt, want hij
behoort als eerste in het huis
te zijn — zie, dat is prachtig,
opdat hij een voorbeeld zal
zijn —

131 laat hem een gebed aop-
zenden, op zijn knieën voor
God, ten teken of ter gedach-
tenis van het eeuwigdurend
verbond.

132 En wanneer iemand bin-
nenkomt na hem, laat de leraar
dan opstaan, en met zijn handen
ten hemel geheven, ja, uitge-

strekt, zijn broeder of broeders
begroeten met deze woorden:

133 Zijt gij een broeder of broe-
ders? Ik begroet u in de naam
van de Here Jezus Christus, ten
teken of ter gedachtenis van
het eeuwigdurend verbond, in
welk verbond ik u als amedelid
ontvang, met een voornemen
dat vast, onwrikbaar en onver-
anderlijk is, om uw vriend en
bbroeder te zijn door de genade
Gods in de banden der liefde,
om naar alle geboden van God
te wandelen, onberispelijk, met
dankzegging, voor eeuwig en
altijd. Amen.

134 En wie deze begroeting
onwaardig wordt bevonden,
zal geen plaats onder u hebben,
want gij zult niet dulden dat
mijn huis door hem averontrei-
nigd wordt.

135 En wie binnenkomt en
getrouw is voor mijn aange-
zicht, en een broeder is, of als
het broeders zijn, zullen zij de
president of leraar begroeten
met ten hemel geheven handen,
met ditzelfde gebed en verbond,
of door amen te zeggen, ten
teken daarvan.

136 Zie, voorwaar, Ik zeg u:
Dit is voor u een voorbeeld van
een wederzijdse begroeting in
het huis van God, in de school
der profeten.

137 En gij zijt geroepen dat te
doen door gebed en dankzeg-
ging, zoals de Geest zal doen
spreken bij al uw handelingen

127a gs School der
profeten.

b gs Ambt,
ambtsdrager.

131a gs Aanbidden,
aanbidding.

133a gs Begeleiding.
b gs Broeder; Zuster.

134a LV 97:15–17;
110:7–8.
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in het huis des Heren, in de
school der profeten, opdat het
een heiligdom zal worden, een
tabernakel van de Heilige Geest
om u aop te bouwen.
138 En gij zult niemand uit

uw midden in deze school
opnemen, tenzij hij rein is van
het abloed van dit geslacht;

139 en hij zal opgenomen
worden door de verordening
van de avoetwassing, want
daartoe is de verordening van
de voetwassing ingesteld.

140 En voorts, de verordening
van de voetwassing moet wor-
den bediend door de president
of presiderende ouderling van
de kerk.

141 Deze moet worden inge-
leid met gebed; en na van het
brood en de wijn te hebben
agenomen, moet hij zich om-
gorden naar het bmodel dat
gegeven is in het dertiende
hoofdstuk van Johannes’ getui-
genis van Mij. Amen.

AFDELING 89

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 27 februari
1833 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:327–329.) Doordat
de broeders in de beginperiode van de kerk tabak gebruikten in hun
vergaderingen, werd de profeet ertoe gebracht na te denken over die
kwestie; bijgevolg deed hij navraag bij de Heer hierover. Deze openbaring,
die bekendstaat als het ‘woord van wijsheid’, was het resultaat. De eerste
drie verzen zijn oorspronkelijk door de profeet geschreven als geïnspireerde
inleiding en beschrijving.

1–9: het gebruik van wijn, sterke-
drank, tabak en hete dranken wordt
verboden; 10–17: gewassen, vruch-
ten, vlees en graan zijn verordon-
neerd voor het gebruik door mens
en dier; 18–21: gehoorzaamheid
aan de wet van het evangelie,
met inbegrip van het woord van
wijsheid, voert tot stoffelijke en
geestelijke zegeningen.

EEN aWoord van Wijsheid
voor het welzijn van de

raad der hogepriesters, verga-

derd in Kirtland, en de kerk, en
ook de heiligen in Zion —

2 om begroetend te worden
gezonden; niet als gebod of
beperking, maar als openbaring
en het woord van wijsheid om
de orde en de awil van God
uiteen te zetten aangaande de
stoffelijke behoudenis van alle
heiligen in de laatste dagen —

3 gegeven als een beginsel met
een abelofte, aangepast aan de
capaciteit van de zwakken en
de zwaksten van alle bheiligen

137a LV 50:21–24.
138a LV 88:74–75, 84–85.
139a gs Wassen,

gewassen,
wassingen.

141a gs Avondmaal des
Heren.

b Joh. 13:4–17.
89 1a gs Woord van

Wijsheid.

2a LV 29:34.
gs Geboden van God.

3a LV 89:18–21.
b gs Heilige.
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die heiligen worden genoemd
of kunnen worden genoemd.
4 Zie, voorwaar, aldus zegt

u de Heer: Ten gevolge van
de alisten en lagen die in de
laatste dagen in het hart van
b samenspannende mensen
bestaan en zullen bestaan, heb
Ik u cgewaarschuwd en waar-
schuw Ik u van tevoren, door u
dit woord van wijsheid door
openbaring te geven —

5 dat als iemand onder u awijn
of sterkedrank drinkt, zie, dat
niet goed is, noch gepast in de
ogen van uw Vader, behalve
wanneer u bijeenkomt om uw
offeranden op te offeren voor
zijn aangezicht.

6 En zie, dat moet wijn zijn,
ja, azuivere wijn van de druif
van de wijnstok, door uzelf
bereid.

7 En voorts, asterkedrank is
niet voor de buik, maar voor
het wassen van uw lichaam.

8 En voorts, tabak is niet
voor het alichaam, noch voor de
buik, en is niet goed voor de
mens, maar is een kruid voor
kneuzingen en al het zieke vee,
om met verstand en deskun-
digheid te worden gebruikt.

9 En voorts, hete dranken zijn
niet voor het lichaam of de buik.

10 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Alle heilzame agewassen
heeft God verordonneerd voor

het gestel en de aard van de
mens, en voor zijn gebruik —

11 ieder gewas op zijn tijd, en
iedere vrucht op haar tijd; al
deze moeten met beleid en
adankzegging worden gebruikt.
12 Ja, ook het avlees van bdieren

en van de vogels van de lucht,
heb Ik, de Heer, verordonneerd
voor het gebruik door de mens
met dankzegging; niettemin
moet het cspaarzaam worden
gebruikt;

13 en het is Mij welgevallig dat
het niet wordt gebruikt, tenzij
in de wintertijd, of in tijden van
koude of hongersnood.

14 Alle agraan is verordonneerd
voor het gebruik door mens en
dier, om het hoofdvoedsel te
zijn, niet alleen voor de mens,
maar voor de dieren van het
veld, en de vogels van de hemel,
en alle wilde dieren die op de
aarde lopen of kruipen;

15 en deze heeft God gemaakt
voor het gebruik door de
mens uitsluitend in tijden van
schaarste en hongersnood.

16 Alle graan is goed als voed-
sel voor de mens; zo ook de
vrucht van de wijnstok; hetgeen
vruchten voortbrengt, hetzij in
de grond of boven de grond —

17 niettemin, tarwe is voor de
mens, en maïs voor het rund,
en haver voor het paard, en
rogge voor het pluimvee en

4a gs Misleiden,
misleiding.

b gs Geheime
verenigingen.

c gs Waarschuwen,
waarschuwing.

5a Lev. 10:9–11;
Jes. 5:11–12;

1 Kor. 6:10.
6a LV 27:1–4.
7a Spr. 20:1; 23:29–35.
8a 1 Kor. 3:16–17.

gs Lichaam.
10a Gen. 1:29;

LV 59:17–20.
11a gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.

12a Gen. 9:3;
Lev. 11:1–8.

b 1 Tim. 4:3–4;
LV 49:18–21.

c LV 59:20.
14a Dan. 1:6–20.
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voor de varkens, en voor alle
dieren van het veld, en gerst
voor alle nuttige dieren, en
voor alcoholvrije dranken, als-
ook ander graan.
18 En alle heiligen die eraan

denken deze woorden te bewa-
ren en na te komen, wandelend
in gehoorzaamheid aan de
geboden, zullen agezondheid in
hun navel ontvangen en merg
voor hun beenderen;

19 en zullen awijsheid vinden
en grote schatten aan bkennis,
ja, verborgen schatten;

20 en zullen asnellen en niet
moede worden, lopen en niet
mat worden.

21 En Ik, de Heer, geef hun
een abelofte, dat de engel der
verwoesting aan hen zal bvoor-
bijgaan, zoals aan de kinderen
van Israël, en hen niet zal
doden. Amen.

AFDELING 90

Openbaring aan de profeet Joseph Smith, gegeven op 8 maart 1833 te
Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:329–331.) Deze openbaring is
een verdere stap in de richting van de instelling van het Eerste Presidium
(zie de inleiding van afdeling 81); ten gevolge daarvan werden de genoemde
raadgevers op 18 maart 1833 geordend.

1–5: de sleutels van het koninkrijk
aan Joseph Smith toevertrouwd en
via hem aan de kerk; 6–7: Sidney
Rigdon en Frederick G. Williams
moeten werkzaam zijn in het
Eerste Presidium; 8–11: het evan-
gelie moet worden gepredikt tot
de natiën van Israël, aan de andere
volken en aan de Joden, waarbij
ieder mens het zal horen in zijn
eigen taal; 12–18: Joseph Smith
en zijn raadgevers moeten de kerk
in orde brengen; 19–37: diverse
personen krijgen de raad van de
Heer om oprecht te wandelen en
in zijn koninkrijk te werken.

ALDUS zegt de Heer: Voor-
waar, voorwaar, Ik zeg u,

mijn zoon: Uw zonden zijn u
avergeven, naar uw smeekbede,
want uw gebeden en de gebe-
den van uw broeders zijn tot in
mijn oren opgestegen.

2 Daarom, gij zijt van nu af aan
gezegend, gij die de asleutels
draagt van het u gegeven ko-
ninkrijk; welk bkoninkrijk voor
de laatste maal tevoorschijn
komt.

3 Voorwaar, Ik zeg u: De
sleutels van dit koninkrijk zul-
len u nooit ontnomen worden,
zolang gij in de wereld zijt,
noch in de komende wereld;

18a Spr. 3:8.
19a gs Wijsheid.

b gs Getuigenis;
Kennis.

20a Jes. 40:31.

21a LV 84:80.
b Ex. 12:23, 29.

90 1a gs Vergeven.
2a LV 65:2.

gs Sleutels van het

priesterschap.
b gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.
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4 niettemin zullen de aorakelen
door middel van u aan een
ander worden gegeven, ja, aan
de kerk.

5 En laten allen die de orakelen
Gods ontvangen, aoppassen hoe
zij die beschouwen, opdat zij
niet als iets gerings worden ge-
rekend, en zij daardoor onder
veroordeling worden gebracht
en struikelen en vallen wanneer
de stormen afdalen en de
winden waaien en de bregens
neervallen en tegen hun huis
slaan.

6 En voorts, voorwaar, Ik zeg
tot uw broeders, Sidney Rigdon
en Frederick G. Williams, dat
ook hun zonden hun zi jn
vergeven, en zij worden als
uw gelijken gerekend in het
dragen van de sleutels van dit
laatste koninkrijk;

7 alsook, door uw bediening,
de sleutels van de aschool der
profeten, die op mijn gebod is
gesticht;

8 opdat zij daardoor zullen
worden vervolmaakt in hun
bediening voor het heil van
Zion, en van de natiën van
Israël, en van de andere volken,
zovelen als er willen geloven;

9 opdat zij door uw bediening
het woord zullen ontvangen,

en door hun bediening het
woord zal uitgaan tot de einden
der aarde, aeerst tot de bandere
volken, en zie, ja, zie, dan zullen
zij zich wenden tot de Joden.

10 En dan komt de dag dat
de arm des Heren in macht
zal worden ageopenbaard ter
overtuiging van de natiën, de
heidense natiën, het huis van
bJozef, van het evangelie van
hun behoudenis.

11 Want te dien dage zal
het geschieden dat eenieder de
volheid van het evangelie zal
ahoren in zijn eigen tong, en in
zijn eigen taal, door middel
van hen die tot die bmacht zijn
cgeordend, door de bediening
van de dTrooster, die op hen is
uitgestort voor de openbaring
van Jezus Christus.

12 En nu, voorwaar, Ik zeg u:
Ik geef u een gebod dat u moet
doorgaan in de abediening en
het presidentschap.

13 En wanneer u de vertaling
van de profeten hebt voltooid,
zult u van die tijd af aleiding
geven aan de aangelegenheden
van de kerk en de bschool;

14 en van tijd tot tijd, zoals
door de Trooster zal worden
bekendgemaakt, aopenbaringen
ontvangen ter ontvouwing van

4a Hand. 7:38; Rom. 3:2;
Hebr. 5:12;
LV 124:39, 126.
gs Profeteren,
profetie.

5a LV 1:14.
b Matt. 7:26–27.

7a gs School der
profeten.

9a 1 Ne. 13:42;

LV 107:33; 133:8.
b Matt. 19:30;

Ether 13:10–12.
10a LV 43:23–27;

88:84, 87–92.
b Gen. 49:22–26;

1 Ne. 15:13–14.
11a gs Zendingswerk.

b gs Ordenen,
ordening; Roepen,

roeping, door God
geroepen.

c gs Priesterschap.
d gs Trooster.

12a gs Bedienen.
13a LV 107:91–92.

b gs School der
profeten.

14a gs Openbaring.
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de bverborgenheden van het
koninkrijk;

15 en de kerkgemeenten in
orde brengen, en astuderen en
bleren en bekend raken met alle
goede boeken, en met ctalen,
tongen en volken.

16 En dat zal uw leven lang
uw taak en uw zending zijn:
om in raadsvergaderingen te
presideren en alle aangelegen-
heden van deze kerk en dit
koninkrijk te regelen.

17 Staat niet abeschaamd en
wordt niet te schande, maar
weest gewaarschuwd in al uw
hooghartigheid en btrots, want
deze spannen een valstrik voor
uw ziel.
18 Brengt uw huis in orde;

houdt atraagheid en bonreinheid
verre van u.
19 Welnu, voorwaar, Ik zeg

u: Laat er zo spoedig mogelijk
een plaats worden verschaft
voor het gezin van uw raadge-
ver en schrijver, ja, Frederick
G. Williams.

20 En laat mijn a bejaarde
dienstknecht, Joseph Smith sr.,
met zijn gezin blijven wonen
op de plek waar hij nu woont;
en laat die niet worden verkocht
totdat de mond des Heren het
aangeeft.
21 En laat mijn raadgever, ja,

Sidney aRigdon, blijven waar

hij nu woont totdat de mond
des Heren het aangeeft.

22 En laat de bisschop ijverig
zoeken naar een agevolmach-
tigde, en laat het een man
zijn die over b ri jkdommen
beschikt — een man van God,
en met een sterk geloof —

23 opdat hi j daardoor in
staat zal worden gesteld alle
schulden te vereffenen; opdat
het voorraadhuis des Heren
geen slechte naam zal krijgen
in de ogen der mensen.

24 Zoekt aijverig, bbidt altijd
en weest gelovig, en c al le
dingen zullen voor uw welzijn
samenwerken, indien gij op-
recht wandelt en het dverbond
in gedachten houdt waarmee
gij u onderling verbonden hebt.

25 Laat uw huisgezin aklein
z i jn , in het b i jzonder dat
van mijn bejaarde dienstknecht
Joseph Smith sr., met betrek-
king tot hen die niet tot uw
gezin behoren;

26 opdat die dingen die u
worden verschaft om mijn
werk tot stand te brengen,
u niet worden ontnomen en
gegeven aan hen die het niet
waardig zijn —

27 en u daardoor wordt gehin-
derd in het volbrengen van die
dingen die Ik u heb geboden.

28 En voorts, voorwaar, Ik

14b gs Verborgenheden
van God.

15a LV 88:76–80, 118;
93:53.

b LV 107:99–100;
130:18–19.

c gs Taal.
17a Rom. 1:16;

2 Ne. 6:13.

b LV 88:121.
gs Hoogmoed.

18a LV 58:26–29.
gs Lui, luiheid.

b LV 38:42.
20a gs Smith sr., Joseph.
21a gs Rigdon, Sidney.
22a LV 84:112–113.

b Jakob 2:17–19.

24a gs IJver.
b gs Gebed.
c Ezr 8:22;

Rom. 8:28;
LV 100:15; 122:7–8.

d gs Verbond.
25a i.e. de armen voor

wie Joseph Smith sr.
zorgde.
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zeg u: Het is mijn wil dat mijn
dienstmaagd Vienna Jaques
geld ontvangt om haar onkosten
te dekken en optrekt naar het
land Zion;
29 en dat het resterende geld

aan Mij zal worden toegewijd,
en dat zij zal worden beloond
in de door Mij bestemde tijd.

30 Voorwaar, Ik zeg u dat het
gepast is in mijn ogen dat zij
naar het land Zion optrekt en
een erfdeel ontvangt uit de hand
van de bisschop;

31 opdat zij zich er in vrede zal
kunnen vestigen, voor zoverre
zij getrouw is, en van die tijd af
haar dagen niet in ledigheid zal
doorbrengen.

32 En zie, voorwaar, Ik zeg u
dat gij dit gebod zult opschrij-
ven, en uw broeders in Zion
zeggen, met liefde groetend,
dat Ik u ook heb geroepen om
te apresideren in Zion in de
door Mij bestemde tijd.

33 Daarom, laten zij ophouden
Mij te vermoeien aangaande
die aangelegenheid.

3 4 Z i e , I k z e g u d a t u w
broeders in Zion zich beginnen
te bekeren, en de engelen
verheugen zich over hen.

35 Toch zijn er vele dingen
waarin Ik geen welbehagen heb;
en Ik heb geen welbehagen
in mijn dienstknecht aWilliam
E. McLel l in , noch in mi jn
dienstknecht Sidney Gilbert;
en evenmin in de bisschop, en
anderen hebben vele dingen
om zich van te bekeren.

36 Maar voorwaar, Ik zeg u
dat Ik, de Heer, zal redeneren
m e t a Z i o n , e n p l e i t e n b i j
haar sterken, en haar bkastijden
totdat zij overwint en crein is
voor mijn aangezicht.

37 Want zij zal niet uit haar
plaats worden verwijderd. Ik,
de Heer, heb het gesproken.
Amen.

AFDELING 91

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 9 maart
1833 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:331–332.) De
profeet was in die tijd bezig met de vertaling van het Oude Testament.
Toen hij bij dat gedeelte van de aloude geschriften was gekomen dat
de apocriefen wordt genoemd, deed hij navraag bij de Heer en ontving
deze aanwijzing.

1–3: de apocriefen zijn grotendeels
juist vertaald, maar bevatten vele
tussenvoegingen door mensenhan-
den die niet waar zijn; 4–6: zij
zijn nuttig voor wie door de Geest
worden verlicht.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot u aangaande de

aapocriefen: Er staan vele din-
gen in die waar zijn, en ze zijn
grotendeels juist vertaald;

2 er staan vele dingen in die

32a LV 107:91–92.
35a LV 66:1; 75:6–9.
36a gs Zion.

b gs Kastijden,
kastijding.

c gs Zuiver,

zuiverheid.
91 1a gs Apocriefen.
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niet waar zijn, die tussenvoegin-
gen zijn door mensenhanden.
3 Voorwaar, Ik zeg u dat het

niet nodig is dat de apocriefen
worden vertaald.

4 Welnu, wie ze leest, laat hem
abegrijpen, want de Geest maakt
waarheid bekend;

5 en wie door de aGeest wordt
verlicht, zal er nut van hebben;

6 en wie niet ontvangt door
de Geest, kan er geen nut van
hebben. Daarom is het niet
nodig dat ze worden vertaald.
Amen.

AFDELING 92

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 15 maart 1833 te
Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:333.) De openbaring is
gericht tot Frederick G. Williams, die kort tevoren als raadgever in het
Eerste Presidium was aangewezen.

1–2: de Heer geeft een gebod
met betrekking tot toelating tot de
verenigde orde.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer: Ik geef de averenigde

orde, die georganiseerd is
volgens het eerder gegeven ge-
bod, een openbaring en gebod
aangaande mijn dienstknecht
Frederick G. Williams: dat gij

hem in de orde zult opnemen.
Wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot
allen.

2 En voorts, Ik zeg tot u,
mijn dienstknecht Frederick G.
Williams: U zult een werklustig
lid zijn in deze orde; en voor
zoverre u getrouw bent in het
onderhouden van alle vorige
geboden, zult u voor eeuwig
worden gezegend. Amen.

AFDELING 93

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 6 mei
1833 te Kirtland (Ohio). (History of the Church,1:343–346.)

1–5: allen die getrouw zijn, zullen
de Heer zien; 6–18: Johannes
getuigde dat de Zoon van God
van genade tot genade ging totdat
Hij een volheid ontving van de
heerlijkheid van de Vader; 19–20:
getrouwen, die genade op genade
ontvangen, zullen ook van zijn
volheid ontvangen; 21–22: wie

door Christus zijn gewonnen, zijn
de kerk van de Eerstgeborene; 23–
28: Christus ontving een volheid
van alle waarheid, en door gehoor-
zaamheid kan de mens hetzelfde
doen; 29–32: de mens was in het
begin bij God; 33–35: de elementen
zijn eeuwig en de mens kan in
de opstanding een volheid van

4a gs Begrijpen, begrip.
5a gs Heilige Geest;

Inspiratie,
inspireren.

92 1a LV 82:11, 15–21.
gs Verenigde orde.
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vreugde ontvangen; 36–37: de
heerlijkheid Gods is intelligentie;
38–40: kinderen zijn onschuldig
voor Gods aangezicht dankzij de
verlossing door Christus; 41–53:
de leidinggevende broeders wordt
geboden hun gezin in orde te
brengen.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer: Het zal geschieden

dat iedere ziel die zijn zonden
averzaakt en tot Mij komt, en
mijn naam baanroept en mijn
stem cgehoorzaamt en mijn
geboden onderhoudt, mijn daan-
gezicht zal ezien en zal weten
dat Ik ben;

2 en dat Ik het ware alicht ben
dat ieder mens verlicht die in
de wereld komt;

3 en dat Ik ain de Vader ben,
en de Vader in Mij, en de Vader
en Ik één zijn —
4 de Vader aomdat Hij Mij zijn

volheid heeft bgegeven, en de
Zoon omdat Ik in de wereld
ben geweest en cvlees tot mijn
tabernakel heb gemaakt en
onder de mensenkinderen heb
gewoond.

5 Ik was in de wereld en ont-

v i n g v a n m i j n V a d e r , e n
zijn awerken waren volkomen
duidelijk.

6 En aJohannes heeft de volheid
van mijn bheerlijkheid gezien en
ervan getuigd, en het volledige
cverslag van Johannes zal hierna
worden geopenbaard.

7 En hij heeft als volgt getuigd,
zeggende: Ik heb zijn heerlijk-
heid gezien, dat Hij in het abegin
was, eer de wereld was;

8 daarom, in het begin was
het aWoord, want Hij was het
Woord, ja, de bode van het
heil —

9 het alicht en de bVerlosser
der wereld; de Geest der waar-
heid, die in de wereld kwam,
omdat de wereld door Hem
was gemaakt, en in Hem was
het leven der mensen en het
licht der mensen.

10 De werelden zijn door Hem
agemaakt; de mens is door
Hem gemaakt; alle dingen zijn
door Hem gemaakt, en in Hem
en uit Hem.

11 En ik, Johannes, getuig
dat ik zijn heerlijkheid heb
aanschouwd, als de heerlijk-
heid van de Eniggeborene

93 1a gs Bekeren (zich),
bekering; Waardig,
waardigheid.

b Joël 2:32.
c gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

d Ex. 33:11;
LV 38:7–8; 67:10–12;
88:68; 101:23; 130:3.
gs Trooster.

e bjs, 1 Joh. 4:12.
2a Joh. 1:4–9;

LV 14:9; 84:45–47;
88:6–7.

gs Licht, licht van
Christus.

3a Joh. 10:25–38;
17:20–23;
LV 50:43–45.

4a Mos. 15:1–7.
b gs Jezus Christus—

Gezag.
c Luc. 1:26–35; 2:4–14;

3 Ne. 1:12–14;
Ether 3:14–16.

5a Joh. 5:36; 10:25;
14:10–12.

6a Joh. 1:34.
b gs Jezus Christus—

De heerlijkheid van
Jezus Christus.

c Joh. 20:30–31.
7a Joh. 1:1–3, 14; 17:5;

LV 76:39.
8a gs Jehova; Jezus

Christus.
9a gs Licht, licht van

Christus.
b gs Verlosser.

10a Hebr. 1:1–3;
LV 76:24;
Moz. 1:31–33.
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des Vaders, vol genade en
waarheid, ja, de Geest der
waarheid, die is gekomen en in
het vlees heeft gewoond en
onder ons heeft gewoond.
12 En ik, Johannes, zag dat

Hij aanvankelijk niet van de
avolheid ontving, maar bgenade
op genade ontving;
13 en Hij ontving aanvankelijk

niet van de volheid, maar vor-
derde van agenade tot genade,
totdat Hij een volheid ontving;
14 en aldus werd Hij de aZoon

van God genoemd, omdat Hij
aanvankelijk niet van de volheid
ontving.
15 En ik, aJohannes, getuig:

En zie, de hemelen werden
geopend en de bHeilige Geest
daalde op Hem neer in de
gedaante van een cduif, en ging
op Hem zitten, en er kwam een
stem uit de hemel zeggende:
Dit is mijn dgeliefde Zoon.

16 En ik, Johannes, getuig dat
Hij een volheid van de heerlijk-
heid van de Vader ontving;

17 en Hij ontving aalle bmacht,
zowel in de hemel als op aarde,
en de heerlijkheid van de cVader
was met Hem, want Hij woonde
in Hem.

18 En het zal geschieden, als u
getrouw bent, dat u de volheid
van het getuigenis van Johannes
zult ontvangen.

19 Ik geef u deze woorden,
opdat u zult begri jpen en
weten hoe te aaanbidden, en
weten wat u aanbidt, opdat
u tot de Vader zult komen in
mijn naam, en te zijner tijd zult
ontvangen van zijn volheid.

20 Want indien u mijn agebo-
den onderhoudt, zult u van
zijn bvolheid ontvangen, en in
Mij worden cverheerlijkt zoals
Ik in de Vader; daarom, Ik zeg
u: U zult dgenade op genade
ontvangen.

21 En nu, voorwaar, Ik zeg u: Ik
was in het abegin bij de Vader,
en ben de bEerstgeborene;
22 en allen die door Mij gewon-

nen worden, zijn adeelgenoot
van zijn bheerlijkheid en zijn de
kerk van de Eerstgeborene.

23 Gi j waart eveneens in
het begin abij de Vader, het-
geen geest is, ja, de geest der
waarheid;

24 en awaarheid is bkennis
van dingen zoals ze zijn, en
zoals ze waren, en zoals ze zul-
len zijn;

12a Fil. 2:6–11.
b Joh. 1:16–17.

13a Luc. 2:52.
14a Luc. 1:31–35;

LV 6:21.
gs God, Godheid—
God de Zoon.

15a Joh. 1:29–34.
b gs Heilige Geest.
c gs Duif, teken van de.
d Matt. 3:16–17.

17a Matt. 28:18; Joh. 17:2;
1 Pet. 3:22.

b gs Jezus Christus—

Gezag; Macht.
c gs God, Godheid—

God de Vader.
19a Joh. 4:21–26; 17:3;

Hand. 17:22–25.
gs Aanbidden,
aanbidding.

20a LV 50:28.
b Joh. 1:16;

LV 84:36–39.
c Joh. 17:4–5, 22.

gs Mens—De mens,
zijn potentieel om
als zijn hemelse

Vader te worden.
d gs Genade.

21a Joh. 1:1–2;
1 Pet. 1:19–20;
Moz. 4:2.

b gs Eerstgeborene.
22a 1 Pet. 5:1; LV 133:57.

b gs Celestiale
heerlijkheid.

23a gs Mens—De mens,
een geestkind van
onze hemelse Vader.

24a gs Waarheid.
b gs Kennis.
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25 en wat ook ameer of minder
is dan dit, is de geest van
die boze die een bleugenaar is
geweest vanaf het begin.

26 De Geest der awaarheid is
uit God. Ik ben de Geest der
waarheid en Johannes getuigde
van Mij, zeggende: Hij ontving
een volheid van waarheid, ja,
zelfs van alle waarheid;
27 en niemand ontvangt een

avolheid tenzij hij zijn geboden
onderhoudt.
28 Wie zijn geboden aonder-

houdt, ontvangt waarheid en
blicht, totdat hij in waarheid is
verheerlijkt en alle dingen cweet.
29 De mens was eveneens in

het abegin bij God. bIntelligentie,
of het licht der waarheid, is niet
geschapen of gemaakt, en dat
kan ook niet.
30 Alle waarheid is onaf-

hankelijk in die sfeer waarin
God haar heeft geplaatst, om
zelfstandig te ahandelen, zoals
ook alle intelligentie; anders is
er geen bestaan.

31 Zie, hierin ligt de akeuze-
vrijheid van de mens en hierin

ligt de veroordeling van de
mens; want hetgeen vanaf het
begin is geweest, is bvolkomen
duidelijk voor hen, en zij nemen
het licht niet aan.

32 En eenieder wiens geest
het alicht niet aanneemt, staat
onder veroordeling.

33 Want de mens is ageest.
De belementen zijn eeuwig, en
geest en element, onscheidbaar
verbonden, ontvangen een vol-
heid van vreugde;

34 en wanneer agescheiden,
kan de mens geen volheid van
bvreugde ontvangen.

35 De a elementen zi jn de
tabernakel van God; ja, de
mens is de tabernakel van
God, ja, een btempel; en welke
tempel ook ontwijd is, God zal
die tempel verwoesten.

36 De aheerlijkheid Gods is
bintelligentie of, met andere
woorden, clicht en waarheid.

37 Licht en waarheid verzaken
die aboze.
38 Iedere mensengeest was in

het begin aonschuldig; en omdat
God de mens van de bval heeft

25a LV 20:35.
b Joh. 8:44;

2 Ne. 2:18;
Moz. 4:4.

26a Joh. 14:6.
27a gs Volmaakt.
28a gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

b LV 50:24; 84:45.
gs Licht, licht van
Christus.

c Joh. 17:3;
LV 88:49, 67.

29a Abr. 3:18.
gs Mens;
Voorsterfelijk leven.

b gs Intelligentie,
intelligenties.

30a 2 Ne. 2:13–27.
31a gs Keuzevrijheid.

b Deut. 30:11–14;
LV 84:23–24.

32a gs Licht, licht van
Christus; Waarheid.

33a LV 77:2;
Abr. 5:7–8.
gs Mens—De mens,
een geestkind van
onze hemelse Vader.

b LV 131:7–8; 138:17.
gs Opstanding.

34a 2 Ne. 9:8–10.
b gs Vreugde.

35a LV 130:22.
b 1 Kor. 3:16–17.

36a gs Heerlijkheid;
Jezus Christus—De
heerlijkheid van
Jezus Christus.

b LV 130:18–19;
Abr. 3:19.
gs Intelligentie,
intelligenties.

c LV 88:6–13.
37a Moz. 1:12–16.

gs Duivel.
38a gs Onschuld,

onschuldig.
b gs Val van Adam

en Eva.
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cverlost, zijn de mensen, in
hun kinderlijke staat, wederom
donschuldig geworden voor
het aangezicht van God.
39 En die boze komt en aneemt,

door ongehoorzaamheid en we-
gens de boverlevering van hun
vaderen, licht en waarheid van
de mensenkinderen weg.

40 Maar Ik heb u geboden uw
akinderen in licht en waarheid
groot te brengen.
41 Maar voorwaar, Ik zeg

u, mijn dienstknecht Frederick
G. Williams: U bent onder die
veroordeling gebleven;

42 u hebt uw kinderen geen
licht en waarheid abijgebracht,
volgens de geboden; en die boze
heeft, tot nu toe, macht over u,
en dat is de oorzaak van uw
ellende.
43 En nu, een gebod geef Ik u:

indien u wilt worden verlost,
zult u uw eigen huis in aorde
brengen, want er zijn vele din-
gen die niet juist zijn in uw huis.
44 Voorwaar, Ik zeg tot mijn

dienstknecht Sidney Rigdon,
dat hij in een aantal dingen
de geboden aangaande zijn
kinderen niet heeft onderhou-
den; daarom, breng eerst uw
huis in orde.

45 Voorwaar, Ik zeg tot mijn
dienstknecht Joseph Smith jr.,

of met andere woorden, Ik zal
u avrienden noemen, want u
bent mijn vrienden, en gij zult
een erfdeel hebben bij Mij —

46 Ik heb u adienstknechten
genoemd ter wil le van de
wereld, en gij zijt hun dienst-
knechten ter wille van Mij —

47 en nu, voorwaar, Ik zeg
tot Joseph Smith jr.: U hebt de
geboden niet onderhouden, en
moet aberispt worden voor het
aangezicht des Heren;

48 uw agezin moet zich be-
keren en een aantal dingen
verzaken en ernstiger acht slaan
op uw woorden, of uit hun
plaats worden verwijderd.

49 Wat Ik tot één zeg, zeg
Ik tot allen; abidt altijd, opdat
die boze geen macht in u zal
hebben, en u niet uit uw plaats
zal verwijderen.

50 Ook mijn dienstknecht
Newel K. Whitney, bisschop
in mijn kerk, moet gekastijd
worden, en hij moet zijn gezin
in orde brengen en ervoor
zorgen dat zij thuis ijveriger
zijn en meer betrokken, en altijd
bidden, anders zullen zij uit hun
aplaats worden verwijderd.
51 Welnu, Ik zeg u, mijn

vrienden, laat mijn dienst-
knecht Sidney Rigdon zijn reis
aanvaarden, en voortmaken,

38c Mos. 27:24–26;
Moz. 5:9; Art. 1:3.
gs Verlossen,
verlossing, verlost.

d Mro. 8:8, 12, 22;
LV 29:46–47.
gs Heil—Heil van
kinderen.

39a Matt. 13:18–19;
2 Kor. 4:3–4;

Alma 12:9–11.
b Ez. 20:18–19;

Alma 3:8.
gs Gebruik.

40a gs Gezin—Plichten
van de ouders.

42a 1 Sam. 3:11–13;
LV 68:25–31.

43a 1 Tim. 3:4–5.
45a LV 84:63; 88:62.

46a Lev. 25:55;
1 Ne. 21:3–8.
gs Dienstbetoon.

47a LV 95:1–2.
gs Kastijden,
kastijding.

48a gs Gezin—Plichten
van de kinderen.

49a 3 Ne. 18:15–21.
50a LV 64:40.
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en ook het aaangename jaar des
Heren en het evangelie van
behoudenis verkondigen, zoals
Ik hem zal doen spreken; en
doordat u verenigd bent in
gelovig gebed zal Ik hem
ondersteunen.

52 En laten mijn dienstknech-
ten Joseph Smith jr. en Frederick
G. Williams ook voortmaken,
en het zal hun worden gegeven
volgens het gelovige gebed; en
voor zoverre u mijn woorden

bewaart, zult u in deze wereld
niet worden beschaamd, noch
in de toekomende wereld.

53 En voorwaar, Ik zeg u dat
het mijn wil is dat u voortmaakt
met het avertalen van mijn
Schriften, en met het bverkrij-
gen van ckennis van geschie-
denis en van landen en van
koninkrijken, van de wetten
van God en de mens, en dit
alles voor de behoudenis van
Zion. Amen.

AFDELING 94

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 6 mei
1833 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:346–347.) Hyrum
Smith, Reynolds Cahoon en Jared Carter worden aangewezen als kerkelijk
bouwcomité.

1–9: de Heer geeft een gebod in
verband met de bouw van een huis
voor het werk van het presidium;
10–12: er moet een drukkerij
worden gebouwd; 13–17: bepaalde
erfdelen worden toegewezen.

EN voorts, voorwaar, Ik zeg
u, mijn avrienden: Een

gebod geef Ik u, dat gij zult
beginnen met het ontwerp van
de stad van de bring Zion, met
de voorbereiding van een begin
en fundering daarvan, hier in
het land Kirtland, te beginnen
met mijn huis.
2 En zie, het moet worden

gedaan volgens het aplan dat Ik
u heb gegeven.

3 En laat het eerste perceel
aan de zuidkant Mij worden

gewijd voor de bouw van een
huis voor het presidium, voor
het werk van het presidium,
bij het verkrijgen van openba-
ringen; en voor het werk van
de bediening van het apresi-
dium, bij alle dingen die ver-
band houden met de kerk en
het koninkrijk.

4 Voorwaar, Ik zeg u dat het
zal worden gebouwd vijfen-
vijftig voet bij vijfenzestig voet,
in de breedte ervan en in de
lengte ervan, in de binnenzaal.

5 En er zal een benedenzaal en
een bovenzaal zijn, volgens het
plan dat u hierna zal worden
gegeven.

6 En het zal vanaf de fundering
aan de Heer worden toegewijd,
volgens de orde van het pries-

51a Luc. 4:19.
53a gs Bijbelvertaling

van Joseph Smith.

b LV 88:76–80, 118.
c gs Kennis.

94 1a LV 93:45.

b gs Ring.
2a LV 52:14–15.
3a LV 107:9, 22.
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terschap, volgens het plan dat
u hierna zal worden gegeven.
7 En het zal geheel aan de

Heer worden toegewijd voor
het werk van het presidium.

8 En gij zult niet dulden dat
iets aonreins daar binnenkomt;
en mijn bheerlijkheid zal er zijn
en mijn tegenwoordigheid zal
er zijn.

9 Maar als er iets aonreins
binnenkomt, zal mijn heer-
lijkheid er niet zijn; en mijn
tegenwoordigheid zal er niet
binnenkomen.
10 En voorts, voorwaar, Ik zeg

u: Het tweede perceel aan de
zuidkant zal aan Mij worden
toegewijd voor de bouw van een
huis voor Mij, voor het werk van
het adrukken van de bvertaling
van mijn Schriften, en al die
dingen die Ik u gebieden zal.

11 En het zal vijfenvijftig voet
bij vijfenzestig voet zijn in de
breedte ervan en in de lengte
ervan, in de binnenzaal; en
er zal een beneden- en een
bovenzaal zijn.

12 En dit huis zal geheel
aan de Heer worden toegewijd
vanaf zijn fundering, voor het
werk van het drukken, bij al die
dingen die Ik u gebieden zal,
om heilig te zijn, onbesmet,
volgens het plan voor alle
dingen zoals het u gegeven
zal worden.

13 En op het derde perceel zal
mijn dienstknecht Hyrum Smith
zijn erfdeel ontvangen.

14 En op de eerste en tweede
percelen aan de noordkant zul-
len mijn dienstknechten Rey-
nolds Cahoon en Jared Carter
hun erfdeel ontvangen —

15 opdat zij het werk zullen
verrichten dat Ik hun heb toege-
wezen, om een comité te vor-
men om mijn huizen te bouwen,
volgens het gebod dat Ik, de
Here God, u heb gegeven.

16 Deze twee huizen moeten
niet worden gebouwd voor Ik u
een gebod geef dienaangaande.

17 En nu geef Ik u niets meer
op dit tijdstip. Amen.

AFDELING 95

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 1 juni
1833 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:350–352.) Deze
openbaring is een voortzetting van de goddelijke aanwijzingen om huizen te
bouwen voor de eredienst en voor aanbidding en instructie, in het bijzonder
het huis des Heren. (Zie afdeling 88:119–136 en afdeling 94.)

1–6: de heiligen worden gekastijd
omdat zij het huis des Heren niet
gebouwd hebben; 7–10: de Heer
wenst zijn huis te gebruiken om

zijn volk te begiftigen met macht uit
den hoge; 11–17: het huis moet wor-
den ingewijd als plaats van aanbid-
ding en als de school der apostelen.

8a Luc. 19:45–46;
LV 109:16–20.

b 1 Kon. 8:10–11.

gs Heerlijkheid.
9a LV 97:15–17.

10a LV 104:58–59.

b gs Bijbelvertaling
van Joseph Smith.
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VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot u die Ik liefheb, en

wie Ik l iefheb, a kast i jd Ik
ook, opdat hun zonden kunnen
worden bvergeven, want met
de kastijding bereid Ik in alle
dingen een weg voor hun
cbevrijding uit de dverzoeking,
en Ik heb u liefgehad —

2 welnu, gij moet worden
gekastijd en berispt voor mijn
aangezicht;

3 want gij hebt een zeer ern-
stige zonde tegen Mij begaan,
doordat gij niet in alle dingen
acht hebt geslagen op het grote
gebod dat Ik u heb gegeven
aangaande het bouwen van
mijn ahuis;

4 voor de voorbereiding waar-
mee Ik voornemens ben mijn
apostelen voor te bereiden om
mijn wijngaard voor de laatste
maal te asnoeien, opdat Ik mijn
bvreemde daad zal kunnen
verrichten, opdat Ik mijn Geest
zal kunnen cuitstorten op alle
vlees —

5 maar zie, voorwaar, Ik zeg
u dat er velen onder u zijn
die geordend zijn, die Ik heb

geroepen, maar weinigen van
hen zijn agekozen.
6 Wie niet zijn gekozen, hebben

een zeer ernstige zonde begaan,
doordat zij in aduisternis wan-
delen midden op de dag.

7 En om die reden heb
Ik u een gebod gegeven dat
u uw aplechtige samenkomst
moest bijeenroepen, opdat uw
bvasten en uw rouwgeschrei
zou opst i jgen tot de oren
van de Here cSebaot, hetgeen
vertaald betekent: de dSchepper
van de eerste dag, het begin en
het einde.

8 Ja, voorwaar, Ik zeg u: Ik heb
u een gebod gegeven dat u een
huis moest bouwen, in welk
huis Ik voornemens ben hen die
Ik heb gekozen, te abegiftigen
met macht uit den hoge;

9 want dat is de abelofte van
de Vader aan u; daarom gebied
Ik u te blijven, evenals mijn
apostelen te Jeruzalem.

10 Niettemin hebben mijn
dienstknechten een zeer ernstige
zonde begaan; en er ontstonden
a twisten in de b school der
profeten, hetgeen zeer krenkend

95 1a Deut. 11:1–8;
Spr. 13:18;
Hebr. 12:5–11;
Hel. 15:3;
LV 101:4–5; 105:6.
gs Kastijden,
kastijding.

b gs Vergeven.
c 1 Kor. 10:13.
d gs Verzoeken,

verzoeking.
3a Hag. 1:7–11;

LV 88:119.
gs Tempel, huis des
Heren.

4a Jakob 5:61–75;
LV 24:19; 33:3–4.
gs Wijngaard des
Heren.

b Jes. 28:21; LV 101:95.
c Spr. 1:23; Joël 2:28;

LV 19:38.
gs Gaven van de
Geest; Heilige Geest.

5a Matt. 20:16;
LV 105:35–37;
121:34–40.
gs Verkiezing.

6a gs Duisternis,
geestelijke.

7a LV 88:70, 74–82,
117–120.

b gs Vasten.
c gs Jehova.
d gs Scheppen,

schepping.
8a LV 38:32; 39:15;

43:16; 110:9–10.
gs Begiftiging.

9a Luc. 24:49.
10a gs Twist.

b gs School der
profeten.
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voor Mij was, zegt uw Heer;
daarom heb Ik hen weggestuurd
om te worden gekastijd.
11 Voorwaar, Ik zeg u: Het

is mijn wil dat u een huis
bouwt. Indien u mijn geboden
onderhoudt, zult u de macht
hebben om het te bouwen.

12 Indien u mijn geboden niet
aonderhoudt, zal de bliefde van
de Vader niet in u blijven,
waardoor u in duisternis zult
wandelen.
13 Welnu, hier is wijsheid

en de zin des Heren: laat het
huis gebouwd worden, maar
niet naar de wijze der wereld,
want Ik geef het u niet dat
gij zult leven naar de wijze
der wereld;

14 daarom, laat het worden
gebouwd naar de wijze die Ik
zal tonen aan drie van u, die gij

zult aanwijzen en ordenen tot
die macht.

15 En de afmeting daarvan zal
vijfenvijftig voet in de breedte
zijn, en laat het vijfenzestig
voet in de lengte zijn, in de
binnenzaal daarvan.

16 En laat het onderste ge-
deelte van de binnenzaal aan
Mij worden toegewijd voor
uw avondmaal, en voor uw
prediking, en uw vasten, en uw
bidden, en het aopzenden van
uw heiligste verlangens aan
Mij, zegt uw Heer.

17 En laat het bovenste ge-
deelte van de binnenzaal aan
Mij worden toegewijd voor de
school van mijn apostelen, zegt
de Zoon aAhman, of met andere
woorden, Alfus; of met andere
woorden, Omegus; ja, Jezus
Christus, uw bHeer. Amen.

AFDELING 96

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 4 juni 1833 te
Kirtland (Ohio), waarin de orde van de stad of ring Zion wordt uiteengezet;
gegeven als voorbeeld voor de heiligen in Kirtland. (History of the
Church, 1:352–353.) De aanleiding was een conferentie voor hogepriesters
en het voornaamste onderwerp van bespreking was de overdracht van
bepaalde percelen bouwland, bekend als de French-hoeve, die de kerk
bezat in de buurt van Kirtland. Omdat de conferentie het niet eens kon
worden over wie er voor de boerderij verantwoordelijk moest zijn, stemden
allen ermee in navraag te doen bij de Heer over deze zaak.

1: de ring Kirtland van Zion moet
sterk worden gemaakt; 2–5: de
bisschop moet de erfdelen voor
de heiligen verdelen; 6–9: John
Johnson moet lid worden van de
verenigde orde.

ZIE, Ik zeg u: Hier is wijsheid,
waardoor gij zult weten

hoe te handelen in deze aan-
gelegenheid, want Ik acht het
raadzaam dat deze aring, die
Ik voor de sterkte van Zion

12a Joh. 15:10.
b 1 Joh. 2:10, 15.

16a LV 59:9–14.

17a LV 78:20.
b gs Heer.

96 1a Jes. 33:20; 54:2.

gs Ring.
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heb gevestigd, sterk wordt
gemaakt.
2 Welnu, laat mijn dienst-

knecht Newel K. Whitney
verantwoordelijk zijn voor de
plek die onder u is genoemd,
waarop Ik voornemens ben
mijn heilig huis te bouwen.

3 En voorts, laat die in perce-
len worden verdeeld, zoals de
wijsheid gebiedt, ten behoeve
v a n h e n d i e e e n e r f d e e l
wensen, zoals het onder u
in een raadsvergadering zal
worden bepaald.

4 Welnu, zorg ervoor dat gij
deze zaak regelt, en dat deel
dat nodig is om mijn aorde ten
goede te komen, teneinde mijn
woord voor de mensenkinderen
aan het licht te brengen.

5 Want zie, voorwaar, Ik zeg
u: Dat is het raadzaamst in
mijn bestel, dat mijn woord
tot de mensenkinderen uitgaat
teneinde het hart der mensen-
kinderen te verzachten voor
uw welzijn. Ja, amen.

6 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Het is wijsheid en raad-
zaam in mijn bestel, dat mijn
dienstknecht John Johnson,
wiens offer Ik heb aangeno-
men, en wiens gebeden Ik heb
gehoord, wie Ik een belofte van
eeuwig leven geef voor zoverre
hij voortaan mijn geboden
onderhoudt —

7 want hij is een afstamme-
ling van aJozef en deelgenoot
van de zegeningen van de
belofte die aan zijn vaderen is
gedaan —

8 voorwaar, Ik zeg u: Het
is raadzaam in mijn bestel dat
hij lid wordt van de orde,
opdat hij zal kunnen helpen
met het aan het licht brengen
v a n m i j n w o o r d v o o r d e
mensenkinderen.

9 Daarom zult gij hem tot die
zegen ordenen, en hij zal er
ijverig naar streven lasten die
op het onder u genoemde huis
rusten, af te lossen, zodat hij
erin kan wonen. Ja, amen.

AFDELING 97

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 2 augustus
1833 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:400–402.) Deze
openbaring gaat in het bijzonder over de aangelegenheden van de heiligen
in Zion, Jackson County (Missouri), in antwoord op het verzoek van de
profeet aan de Heer om inlichtingen. De leden van de kerk in Missouri
waren in deze tijd blootgesteld aan hevige vervolging en hadden op 23
juli 1833 onder dwang een overeenkomst ondertekend om Jackson County
te verlaten.

1–2: vele heiligen in Zion, Jackson
County (Missouri) worden voor
hun getrouwheid gezegend; 3–5:

Parley P. Pratt wordt voor zijn
inspanningen voor de school in
Zion geprezen; 6–9: wie hun

4a LV 78:3–4.
gs Verenigde orde.

7a gs Jozef, zoon van
Jakob.
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verbonden nakomen, worden door
de Heer aanvaard; 10–17: er moet
in Zion een huis worden gebouwd
waarin de reinen van hart God
zullen zien; 18–21: Zion is de
reinen van hart; 22–28: Zion zal
ontkomen aan de gesel des Heren
als zij getrouw is.

VOORWAAR, Ik zeg u mijn
vrienden, Ik spreek tot u

met mijn stem, ja, de stem van
mijn Geest, opdat Ik u mijn wil
zal kunnen tonen aangaande uw
broeders in het land aZion, van
wie er velen waarlijk ootmoedig
zijn en er ijverig naar streven
wijsheid te leren en waarheid
te vinden.

2 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Gezegend zijn zij, want zij
zullen verkrijgen; want Ik, de
Heer, bewijs barmhartigheid
aan alle azachtmoedigen, en aan
allen aan wie Ik dat wil, opdat Ik
gerechtvaardigd zal zijn wan-
neer Ik hen ten oordeel daag.
3 Zie, Ik zeg u aangaande de

aschool in Zion: Ik, de Heer,
heb er welbehagen in dat er een
school in Zion is; en eveneens
in mijn dienstknecht bParley P.
Pratt, want hij blijft in Mij.
4 En voor zoverre hij ermee

doorgaat in Mij te blijven, zal
hij de school in het land Zion
blijven presideren, totdat Ik
hem andere geboden geef.

5 En Ik zal hem zegenen met
een menigvuldigheid van zege-
ningen bij de uitlegging van alle
Schriften en verborgenheden ter
opbouwing van de school en
van de kerk in Zion.

6 En de overigen van de school
ben Ik, de Heer, bereid barmhar-
tigheid te bewijzen; niettemin,
er zijn er die agekastijd moeten
worden, en hun werken zullen
bekendgemaakt worden.

7 De abijl ligt aan de wortel
van de bomen; en iedere boom
die geen goede b vruchten
voortbrengt, wordt omgehakt
en in het vuur geworpen. Ik, de
Heer, heb het gesproken.

8 Voorwaar, Ik zeg u: Allen
onder hen die weten dat hun
ahart boprecht is en gebroken,
en hun geest verslagen, en
die cgewillig zijn hun verbon-
den na te komen door dopoffe-
ring — ja, iedere opoffering die
Ik, de Heer, gebieden zal — zij
worden door Mij eaanvaard.

9 Want Ik, de Heer, zal hen
doen voortbrengen als een zeer
vruchtbare boom, die in een
voortreffelijk land is geplant,
bij een reine beek die veel
kostbare vruchten draagt.

10 Voorwaar, Ik zeg u dat het
mijn wil is dat er voor Mij een
ahuis wordt gebouwd in het
land Zion, naar het bplan dat Ik
u heb gegeven.

97 1a gs Zion.
2a Matt. 5:5; Mos. 3:19.
3a gs School der

profeten.
b gs Pratt, Parley

Parker.
6a gs Kastijden,

kastijding.
7a Matt. 3:10.

b Luc. 6:43–45;
Alma 5:36, 52;
3 Ne. 14:15–20.

8a gs Gebroken hart.
b gs Eerlijk, eerlijkheid.

c LV 64:34.
d gs Offer, offerande,

offeren.
e LV 52:15; 132:50.

10a LV 57:3; 88:119;
124:51.

b LV 115:14–16.
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11 Ja, laat het spoedig worden
gebouwd, door middel van de
vertiending van mijn volk.

12 Zie, dit is de avertiending en
het offer dat Ik, de Heer, uit hun
hand verlang, opdat er een bhuis
voor Mij kan worden gebouwd
voor de behoudenis van Zion—

13 als een plaats van adank-
zegging voor alle heiligen, en
als een plaats van onderricht
voor allen die geroepen worden
tot het werk van de bediening in
al hun verschillende roepingen
en functies;

14 opdat zij zullen worden
vervolmaakt in het abegrijpen
van hun bediening, in theorie,
in beginsel en in de leer, in alle
dingen die betrekking hebben
op het bkoninkrijk van God op
aarde, van welk koninkrijk u
de csleutels zijn verleend.
15 En voor zoverre mijn volk

een huis voor Mij bouwt in de
naam des Heren, en niet duldt
dat er iets aonreins binnengaat,
zodat het niet verontreinigd
wordt, zal mijn bheerlijkheid
erop rusten;
16 ja, en mijn ategenwoordig-

heid zal daar zijn, want Ik zal
er binnengaan, en alle breinen
van hart die er binnengaan,
zullen God zien.

17 Maar als het verontreinigd
wordt, zal Ik er niet binnengaan,
en mijn heerlijkheid zal er niet
zijn; want Ik zal geen onheilige
tempels binnengaan.

18 En nu, zie, indien Zion deze
dingen doet, zal zij avoorspoe-
dig zijn en zich uitbreiden en
zeer heerlijk, zeer groot en zeer
schrikbarend worden.

19 En de anatiën der aarde
zullen haar eren en zullen zeg-
gen: Stellig is bZion de stad van
onze God, en stellig kan Zion
niet vallen, noch verwijderd
worden uit haar plaats, want
God is daar en de hand des
Heren is daar;

20 en Hij heeft door de sterkte
van zijn macht gezworen haar
redding en haar aburcht te zijn.
21 Daarom, voorwaar, aldus

zegt de Heer: Laat Zion zich
verblijden, want dit is aZion: de
reinen van hart; daarom, laat
Zion zich verblijden, aangezien
alle goddelozen zullen treuren.

22 Want zie, ja, zie, awraak
komt spoedig over de goddelo-
zen als de wervelwind; en wie
zal eraan ontkomen?

23 De agesel des Heren zal bij
nacht en bij dag doortrekken,
en de tijding daarvan zal alle
mensen benauwen; ja, hij zal

12a gs Tiende.
b gs Tempel, huis

des Heren.
13a gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.

14a gs Begrijpen, begrip.
b gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

c gs Sleutels van het

priesterschap.
15a LV 94:9; 109:20–21.

b Hag. 2:7;
LV 84:5.

16a LV 110:1–10.
b Matt. 5:8;

LV 67:10–13; 88:68.
gs Zuiver,
zuiverheid.

18a LV 90:24; 100:15.
19a Jes. 60:14;

Zach. 2:10–12;
LV 45:66–70; 49:10.

b gs Nieuw-Jeruzalem.
20a 2 Sam. 22:3.
21a Moz. 7:18.

gs Zion; Zuiver,
zuiverheid.

22a gs Wraak.
23a Jes. 28:14–19;

LV 45:31.
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niet weerhouden worden totdat
de Heer komt;
24 want de gramschap des

Heren is ontbrand tegen hun
gruwelen en al hun goddeloze
werken.

25 Niettemin zal Zion aontko-
men, indien zij nauwgezet alle
dingen doet die Ik haar heb
geboden.

26 Maar als zij niet nauwgezet
alles doet wat Ik haar heb
geboden, zal Ik haar overeen-
komstig al haar werken abezoe-
ken met grote ellende, met
bpestilentiën, met plagen, met

het zwaard, met cwraak, met
dverterend vuur.
27 Niettemin, laat het deze

ene keer voor haar oren worden
voorgelezen dat Ik, de Heer,
haar offer heb aangenomen; en
indien zij niet meer zondigt,
zullen ageen van deze dingen
haar overkomen;

28 en Ik zal haar azegenen
met zegeningen, en een menig-
vuldigheid van zegeningen op
haar vermenigvuldigen, en op
haar geslachten voor eeuwig
en altijd, zegt de Heer, uw God.
Amen.

AFDELING 98

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 6 augustus
1833 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:403–406.) Deze
openbaring kwam naar aanleiding van de vervolging van de heiligen in
Missouri. Het was begrijpelijk dat de heiligen in Missouri, die licha-
melijk hadden geleden en ook eigendommen hadden verloren, neigden tot
vergelding en wraak. Daarom gaf de Heer deze openbaring. Hoewel enig
nieuws over de moeilijkheden in Missouri ongetwijfeld de profeet had
bereikt in Kirtland (1440 kilometer daarvandaan), kon de ernst van de
situatie hem op dat moment alleen maar bekend zijn geweest door middel
van openbaring.

1–3: de bezoekingen van de heiligen
zullen tot hun welzijn strekken;
4–8: de heiligen moeten de grond-
wet van het land steunen; 9–10:
eerlijke, wijze en goede mannen
moeten voor overheidsfuncties
worden gesteund; 11–15: wie zijn
leven neerlegt voor de zaak des
Heren zal het eeuwige leven hebben;
16–18: verwerpt oorlog en ver-
kondigt vrede; 19–22: de heiligen

in Kirtland worden vermaand en
hun wordt geboden zich te bekeren;
23–32: de Heer openbaart zijn
wetten met betrekking tot de vervol-
ging en de bezoekingen die zijn volk
worden opgelegd; 33–38: oorlog is
alleen gerechtvaardigd wanneer de
Heer het gebiedt; 39–48: de heiligen
moeten hun vijanden vergeven die,
als zij zich bekeren, ook aan de
wraak des Heren zullen ontkomen.

25a 2 Ne. 6:13–18;
LV 63:34;
MJS 1:20.

26a LV 84:54–59.

b Luc. 21:10–13.
c Mal. 4:1–3;

3 Ne. 21:20–21.
d Joël 1:15–20.

27a Ez. 18:27.
28a gs Zegen, zegenen,

zegening.
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VOORWAAR, Ik zeg u, mijn
vrienden: aVreest niet, laat

uw hart vertroost worden; ja,
verblijdt u te allen tijde, en
bdankt bij alles;

2 geduldig awachtende op de
Heer, want uw gebeden zijn
de oren van de Here Sebaot
binnengedrongen, en zijn met
dit zegel en deze verklaring
opgetekend — de Heer heeft
gezworen en besloten dat zij
verhoord zullen worden.
3 Daarom geeft Hij u deze

belofte met een onveranderlijk
verbond dat zij vervuld zullen
worden; en alle dingen waar-
mee u bent abezocht, zullen
samenwerken voor uw welzijn,
en voor de heerlijkheid van mijn
naam, zegt de Heer.

4 En nu, voorwaar, Ik zeg u
aangaande de wetten van het
land: Het is mijn wil dat mijn
volk nauwgezet alle dingen
doet die Ik hun gebied.

5 En die alandswet die bgrond-
wettelijk is, en dat beginsel
van vrijheid ondersteunt wat
de handhaving van rechten en
voorrechten betreft, is voor de
gehele mensheid bestemd en is
in mijn ogen gerechtvaardigd.
6 Daarom, Ik, de Heer, recht-

vaardig u en uw broeders van

mijn kerk in de steun aan die
wet, namelijk de grondwet van
het land;

7 en wat de wetgeving van
de mens betreft: wat meer of
minder is dan dit, komt uit het
kwade.

8 Ik, de Here God, maak u
avrij, daarom zijt gij werkelijk
vrij; en ook de wet maakt u vrij.

9 Wanneer echter de agodde-
lozen heersen, treurt het volk.

10 Daarom moet er ijverig
naar aeerlijke mensen en wijze
mensen worden gezocht, en
goede mensen en wijze mensen
moet gij naarstig steunen; zo
niet, dan komt wat minder is
dan dezen uit het kwade.

11 En Ik geef u een gebod dat
gij al het kwade zult verzaken
en al het goede aankleven, dat
gij zult leven naar elk awoord
dat ui t de mond van God
uitgaat.

12 Want Hij zal de getrouwen
regel op regel, voorschrift op
voorschrift ageven; en daarmee
zal Ik u btoetsen en beproeven.

13 En wie zijn leven aaflegt
voor mijn zaak, omwille van
mijn naam, zal het weer vinden,
ja, het eeuwige leven.

14 Daarom, weest niet abe-
vreesd voor uw vijanden, want

98 1a LV 68:6.
b gs Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.

2a Ps. 27:14;
Jes. 30:18–19;
LV 133:45.

3a LV 122:7.
gs Tegenspoed.

5a 1 Pet. 2:13–14;
LV 58:21; 134:5.

b LV 101:77–80;
109:54.
gs Grondwet; Vrij,
vrijheid.

8a Joh. 8:32;
2 Kor. 3:17.
gs Keuzevrijheid;
Vrij, vrijheid.

9a Spr. 29:2.
10a gs Eerlijk,

eerlijkheid.

11a Deut. 8:3;
Matt. 4:4;
LV 84:43–44.

12a Jes. 28:10; LV 42:61.
b Abr. 3:25–26.

13a Luc. 9:24;
LV 101:35–38;
103:27–28.
gs Martelaar,
martelaarschap.

14a Neh. 4:14; LV 122:9.
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Ik heb in mijn hart besloten,
zegt de Heer, dat Ik u in alle
dingen zal bbeproeven, of u
trouw zult blijven aan mijn
verbond, ja, tot in de cdood,
opdat u het waardig zult wor-
den bevonden.
15 Want indien gij mijn ver-

bond niet trouw blijft, zijt gij
Mij niet waardig.

16 Welnu, averwerpt boorlog
en verkondigt cvrede, en streeft
er ijverig naar het hart der
kinderen tot hun vaderen
dterug te voeren, en het hart der
vaderen tot de kinderen;
17 en voorts, het hart der

aJoden tot de profeten, en de
profeten tot de Joden; opdat Ik
niet kom en de gehele aarde
met een banvloek tref, en alle
vlees wordt verteerd voor mijn
aangezicht.
18 Laat uw hart niet verontrust

zijn, want er zijn avele woningen
in het huis van mijn Vader, en
Ik heb een plaats voor u bereid;
en waar mijn Vader en Ik zijn,
daar zult ook gij zijn.
19 Zie, Ik, de Heer, heb geen

welbehagen in velen die in de
kerkgemeente te Kirtland zijn;

20 want zij verzaken hun
zonden niet, en hun goddeloze
wegen, de hoogmoed van hun
hart, en hun hebzucht en al hun
verfoeilijkheden, en nemen niet

in acht de woorden van wijsheid
en eeuwig leven die Ik hun heb
gegeven.

21 Voorwaar, Ik zeg u dat Ik,
de Heer, hen zal akastijden en
doen wat Mij belieft, indien zij
zich niet bekeren en alle dingen
in acht nemen die Ik hun heb
gezegd.

22 En voorts zeg Ik u: Indien gij
nauwgezet alles adoet wat Ik u
gebied, zal Ik, de Heer, alle ver-
bolgenheid en gramschap van
u afwenden, en de bpoorten der
hel zullen u niet overweldigen.

23 Welnu, Ik spreek tot u
aangaande uw gezin — indien
de mensen u, of uw gezin,
eenmaal a slaan, en gi j het
geduldig verdraagt en hen niet
beschimpt, noch wraak zoekt,
zult gij worden beloond;

24 maar indien gij het niet
geduldig verdraagt, zal het u
worden aaangerekend als een
rechtvaardige maat die u is
toegemeten.

25 En voorts, indien uw vijand
u de tweede keer slaat, en u uw
vijand niet beschimpt en het
geduldig verdraagt, zal uw loon
een honderdvoud zijn.

26 En voorts, indien hij u
de derde keer slaat, en gij het
ageduldig verdraagt, zal uw
loon u viervoudig verdubbeld
worden;

14b LV 124:55.
c Op. 2:10;

LV 136:31, 39.
16a Alma 48:14.

gs Vredestichter.
b gs Oorlog.
c gs Vrede.
d Mal. 4:5–6;

LV 2:1–2.

17a gs Joden.
18a Joh. 14:2;

LV 59:2; 76:111; 81:6.
21a Mos. 23:21; Hel. 12:3.

gs Kastijden,
kastijding.

22a gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

b Matt. 16:17–18;
LV 33:12–13.

23a Luc. 6:29;
Alma 43:46–47.
gs Vervolgen,
vervolging.

24a Matt. 7:1–2.
26a gs Geduld.
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27 en die drie getuigenissen
zullen tegen uw vijand gelden
indien hij zich niet bekeert, en
zullen niet uitgewist worden.

28 En nu, voorwaar, Ik zeg
u: Indien die vijand aan mijn
wraak ontkomt, zodat hij niet
in het gericht wordt gebracht
voor mijn aangezicht, dan zult
gij ervoor zorgen dat gij hem in
mijn naam awaarschuwt, dat
hij u niet meer moet aanvallen,
noch uw gezin, ja, uw kinds-
kinderen tot in het derde en
vierde geslacht.

29 En dan, indien hij u of uw
kinderen aanvalt, of uw kinds-
kinderen tot in het derde of
vierde geslacht, heb Ik uw vijand
in uw handen overgeleverd;

30 en dan, indien gij hem
spaart, zult gij voor uw recht-
vaardigheid worden beloond;
en ook uw kinderen en uw
kindskinderen tot in het derde
en vierde geslacht.

31 Niettemin is uw vijand
in uw handen; en indien gij
hem naar zijn werken vergeldt,
zijt gij gerechtvaardigd; indien
hi j u naar het leven heeft
gestaan en uw leven door hem
wordt bedreigd, is uw vijand
i n u w h a n d e n e n z i j t g i j
gerechtvaardigd.

32 Zie, dit is de wet die Ik heb
gegeven aan mijn dienstknecht
Nephi, en aan uw avaderen,
Jozef en Jakob en Isaak en
Abraham, en al mijn profeten
en apostelen vanouds.
33 En voorts, dit is de awet die

Ik aan mijn ouden heb gegeven,
dat zij tegen geen enkele natie,
geslacht, taal of volk ten strijde
mochten trekken, tenzij Ik, de
Heer, het hun gebood.

34 En als een natie, taal of volk
hun de oorlog mocht verklaren,
moesten zij eerst een avredes-
banier voor dat volk, die natie
of die taal opheffen;

35 en indien dat volk het
vredesaanbod niet aannam, en
evenmin de tweede en de
derde maal, moesten zij deze
getuigenissen voor het aange-
zicht des Heren brengen;

36 dan gaf Ik, de Heer, hun een
gebod, en rechtvaardigde hen
in het ten strijde trekken tegen
die natie, die taal of dat volk.

37 En Ik, de Heer, avoerde hun
strijd, en de strijd van hun
kinderen en hun kindskinderen,
totdat zij zich gewroken hadden
op al hun vijanden, tot in het
derde en het vierde geslacht.

38 Zie, dit is een voorbeeld
voor alle mensen, zegt de Heer,
uw God, om gerechtvaardigd
te zijn voor mijn aangezicht.

39 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Indien uw vijand, na u
voor de eerste keer te hebben
aangevallen, zich bekeert en
tot u komt, smekende om
uw vergeving, zult gij hem
vergeven, en het niet meer als
een getuigenis tegen uw vijand
gedenken —

40 en zo verder tot de tweede
en de derde maal; en zo dikwijls
als uw vijand zich bekeert

28a gs Waarschuwen,
waarschuwing.

32a LV 27:10.

33a Deut. 20:10;
Alma 48:14–16.

34a LV 105:38–41.

37a Jozua 23:10;
Jes. 49:25.
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van de overtreding waarmee hij
tegen u heeft overtreden, zult
gij hem avergeven, tot zeventig
maal zeven keer toe.

41 En indien hi j tegen u
overtreedt en zich niet bekeert
de eerste maal, zult gij hem
toch vergeven.

42 En indien hij de tweede
maal tegen u overtreedt, en
zich niet bekeert, zult gij hem
toch vergeven.

43 En indien hij de derde
maal tegen u overtreedt, en
zich niet bekeert, zult gij hem
ook vergeven.

44 Maar indien hij de vierde
maal tegen u overtreedt, zult gij
hem niet vergeven, maar deze
getuigenissen voor het aange-
zicht des Heren brengen; en zij
zullen niet worden uitgewist
voordat hij zich bekeert en u
viervoudig vergoedt voor alle
dingen waarmee hij tegen u
heeft overtreden.

45 En indien hij dat doet, zult

gij hem vergeven met geheel uw
hart; en indien hij dat niet doet,
zal Ik, de Heer, u honderdvou-
dig op uw vijand awreken;
46 en op zijn kinderen, en op

zijn kindskinderen van allen die
Mij haten, tot in het aderde en
vierde geslacht.

47 Maar indien de kinderen of
de kindskinderen zich bekeren,
en zich met geheel hun hart en
met geheel hun macht, verstand
en kracht tot de Heer, hun God,
awenden, en viervoudig vergoe-
den voor al hun overtredingen
waarmee zij hebben overtreden,
of waarmee hun vaders hebben
overtreden, of de vaders van
hun vaders, dan zal uw gram-
schap worden afgewend;

48 en er zal geen awraak meer
op hen komen, zegt de Heer,
uw God, en hun overtredingen
zullen nimmermeer als een
getuigenis tegen hen voor het
aangezicht des Heren worden
gebracht. Amen.

AFDELING 99

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan John
Murdock in augustus 1832 te Hiram (Ohio). Hoewel er vanaf 1876 in de
uitgaven van de Leer en Verbonden staat dat deze openbaring in augustus
1833 te Kirtland werd ontvangen, getuigen eerdere uitgaven en andere
historische verslagen van de juiste gegevens.

1–8: John Murdock wordt geroepen
om het evangelie te verkondigen,
en wie hem aannemen, nemen de
Heer aan en zullen barmhartigheid
verkrijgen.

ZIE, aldus zegt de Heer
tot mijn dienstknecht John

Murdock: Gij zijt geroepen om
naar de oostelijke landstreken
te gaan, van huis tot huis, van

40a Matt. 18:21–22;
LV 64:9–11.
gs Vergeven.

45a Mrm. 8:20.
46a Deut. 5:9–10.
47a Mos. 7:33;

Mrm. 9:6.
48a Ez. 18:19–23.
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dorp tot dorp, en van stad tot
stad, om mijn eeuwigdurend
evangelie aan hun inwoners te
verkondigen, te midden van
avervolging en goddeloosheid.
2 En wie u aaanneemt, neemt

Mij aan; en u zult macht hebben
om mijn woord te verkondigen
met bbetoon van mijn Heilige
Geest.

3 En wie u ontvangt aals een
klein kind, ontvangt mijn bko-
ninkrijk; en gezegend zijn zij,
want zij zullen cbarmhartigheid
ontvangen.

4 En wie u verwerpt, zal aver-
worpen worden door mijn
Vader en zijn huis; en u zult uw
voeten breinigen op verborgen
plekken langs de weg als een
getuigenis tegen hen.

5 En zie, ja , zie, Ik a kom
spoedig ten boordeel, om allen te
overtuigen van hun goddeloze
werken die zij tegen Mij hebben
bedreven, zoals van Mij ge-
schreven staat in het boekdeel.

6 En nu, voorwaar, Ik zeg u
dat het niet raadzaam is dat
u gaat, voordat uw kinderen
zijn verzorgd en op vriendelijke
wijze naar de bisschop in Zion
zijn gezonden.

7 En na enkele jaren, indien gij
dat van Mij verlangt, moogt gij
eveneens naar het goede land
optrekken om uw erfdeel in
bezit te nemen;

8 zo niet, dan zult gi j de
verkondiging van mijn evan-
gelie voortzetten atotdat gij
weggenomen wordt. Amen.

AFDELING 100

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon op 12
oktober 1833 te Perrysburg (New York). (History of the Church,
1:416, 419–421.) De twee broeders, die enige dagen van hun gezin
gescheiden waren geweest, waren enigszins verontrust over hen.

1–4: Joseph en Sidney moeten het
evangelie prediken voor de redding
van zielen; 5–8: het zal hun in het
uur zelf worden ingegeven wat zij
moeten zeggen; 9–12: Sidney moet
de woordvoerder zijn, en Joseph de
openbaarder die krachtig getuigt;
13–17: de Heer zal een rein volk
doen opstaan en de gehoorzamen
zullen behouden worden.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot u, mijn vrienden

aSidney en bJoseph, uw gezin-
nen maken het goed; zij zijn
in mijn handen en Ik zal met
hen handelen naar het Mij
goeddunkt; want in Mij is alle
macht.

2 Daarom, volgt Mij, en luistert
naar de raad die Ik u geven zal.

99 1a gs Vervolgen,
vervolging.

2a Matt. 10:40.
b 1 Kor. 2:4–5.

3a Matt. 18:1–6.
b gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk

van de hemel.
c gs Barmhartig,

barmhartigheid.
4a Joh. 12:44–50.

b LV 75:19–22.
5a LV 1:11–14.

b Judas 1:14–15.

gs Jezus Christus—
Rechter.

8a Matt. 19:29.
100 1a gs Rigdon,

Sidney.
b gs Smith jr., Joseph.
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3 Zie, ja, zie, Ik heb veel volk
in deze plaats en in de omstre-
ken; en er zal een doeltreffende
deur worden geopend in de
omstreken in dit oostelijke land.

4 Daarom heb Ik, de Heer, u
naar deze plaats laten komen;
want aldus was het raadzaam
in mijn bestel voor de aredding
van zielen.

5 Daarom, voorwaar, Ik zeg u:
Verheft uw stem tot dit volk;
aspreekt de gedachten uit die
Ik in uw hart zal leggen, en u
zult niet worden beschaamd
tegenover de mensen;
6 want het zal u in het uur zelf,

ja, op het moment zelf, worden
aingegeven wat gij zult zeggen.
7 Maar Ik geef u een gebod dat

gij wat gij ook in mijn naam
averkondigt, zult verkondigen
met een ernstig hart, met een
bzachtmoedige geest, in alle
dingen.

8 En Ik doe u deze belofte,
dat voor zoverre gij dat doet,
de aHeilige Geest zal worden
uitgestort om te getuigen van
alle dingen die gij zeggen zult.

9 En het is raadzaam in mijn
bestel dat u, mijn dienstknecht
Sidney, awoordvoerder voor dit
volk zult zijn; ja, voorwaar, Ik
zal u tot die roeping ordenen,
ja, om woordvoerder te zijn
voor mijn dienstknecht Joseph.

1 0 E n I k z a l h e m m a c h t

geven om krachtig te kunnen
agetuigen.
11 En Ik zal u macht geven

om alle Schriften akrachtig te
kunnen uitleggen, opdat gij
voor hem een woordvoerder
kunt zijn, en hij zal voor u een
bopenbaarder zijn, opdat gij de
zekerheid zult weten van alle
dingen die de dingen van mijn
koninkrijk op aarde betreffen.

12 Welnu, vervolgt uw reis en
laat uw hart verheugd zijn; want
zie, ja, zie, Ik ben met u, ja, tot
het einde.

13 En nu geef Ik u een
woord aangaande aZion. Zion
zal worden bverlost, ofschoon zij
voor korte tijd wordt gekastijd.

14 Uw broeders, mijn dienst-
knechten Orson aHyde en John
Gould, zijn in mijn handen; en
voor zoverre zij mijn geboden
onderhouden, zullen zij be-
houden worden.

15 Daarom, laat uw hart ver-
troost zijn; want aalle dingen
zullen samenwerken ten goede
voor hen die oprecht wandelen,
en voor de heiliging van de
kerk.

16 Want Ik zal een arein volk
voor Mij doen opstaan, dat Mij
in gerechtigheid zal dienen;

17 En al len die de naam
des Heren aaanroepen en zijn
geboden onderhouden, zullen
behouden worden. Ja, amen.

4a gs Heil.
5a Hel. 5:18; LV 68:3–4.
6a Matt. 10:19–20;

LV 84:85.
7a LV 84:61.

b gs Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.

8a 2 Ne. 33:1–4.

9a Ex. 4:14–16;
2 Ne. 3:17–18;
LV 124:103–104.

10a gs Getuigen.
11a Alma 17:2–3.

b LV 124:125.
13a gs Zion.

b LV 84:99;

105:9–10, 31, 37.
14a gs Hyde, Orson.
15a Rom. 8:28;

LV 90:24; 105:40.
16a gs Zuiver,

zuiverheid.
17a Joël 2:32;

Alma 38:4–5.
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AFDELING 101

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 16 december 1833 te
Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:458–464.) De heiligen die
zich hadden vergaderd in Missouri ondervonden in die tijd hevige
vervolging. Het gepeupel had hen verdreven uit hun huizen in Jackson
County. Sommige heiligen hadden getracht zich te vestigen in Van
Buren County, maar ook daar werden zij vervolgd. De meerderheid van
de heiligen bevond zich op dat moment in Clay County (Missouri).
Individuele leden van de kerk werden herhaaldelijk met de dood bedreigd.
De mensen hadden hun huisraad, kleding, vee en andere persoonlijke
eigendommen verloren, en veel van hun gewassen waren vernield.

1–8: de heiligen worden gekastijd
en bezocht wegens hun overtre-
dingen; 9–15: de gramschap des
Heren zal op de natiën neerkomen,
maar zijn volk zal worden verga-
derd en vertroost; 16–21: Zion en
haar ringen zullen worden geves-
tigd; 22–31: de aard van het leven
tijdens het millennium wordt
uiteengezet; 32–42: de heiligen
zullen dan worden gezegend en
beloond; 43–62: de gelijkenis van
de edelman en de olijfbomen stelt
de moeilijkheden en de uiteindelijke
verlossing van Zion voor; 63–75:
de heiligen moeten zich blijven
vergaderen; 76–80: de Heer heeft
de grondwet van de Verenigde
Staten tot stand gebracht; 81–
101: de heiligen moeten aandringen
op schadeloosstelling, volgens de
gelijkenis van de vrouw en de
onrechtvaardige rechter .

VOORWAAR, Ik zeg u aan-
gaande uw broeders die

zijn bezocht en avervolgd en
bverdreven uit hun erfland —

2 Ik, de Heer, heb toegestaan
dat de arampspoed waarmee zij
zijn bezocht hen heeft getroffen,
en wel ten gevolge van hun
bovertredingen;

3 maar toch zal Ik hen de
amijnen noemen, en zij zullen
de mijnen zijn ten dage dat Ik
kom om mijn juwelen bijeen te
brengen.

4 Daarom moeten zij zeker
worden agekastijd en beproefd,
evenals bAbraham, wie geboden
werd zijn enige zoon te offeren.

5 Want allen die geen kastij-
ding willen verdragen, maar
Mij averloochenen, kunnen niet
worden bgeheiligd.

6 Zie, Ik zeg u: Er waren gekijf
en atwist en bafgunst en strijd
en cwellustige en hebzuchtige
verlangens onder hen; daarom,
met die dingen hebben zij hun
erfdeel bezoedeld.

101 1a gs Vervolgen,
vervolging.

b LV 103:1–2, 11; 109:47.
2a LV 58:3–4.

b Mos. 7:29–30;
LV 103:4; 105:2–10.

3a Jes. 62:3; Mal. 3:17;

LV 60:4.
4a LV 95:1–2; 136:31.

gs Kastijden,
kastijding.

b Gen. 22:1–14;
Jakob 4:5.
gs Abraham.

5a Matt. 10:32–33;
Rom. 1:16;
2 Ne. 31:14.

b gs Heiliging.
6a gs Twist.

b gs Afgunst.
c gs Wellust.
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7 Z i j w a r e n t r a a g o m t e
aluisteren naar de stem van de
Heer, hun God; daarom is de
Heer, hun God, traag om te
luisteren naar hun gebeden,
om ze te verhoren ten dage van
hun moeilijkheden.
8 Ten dage van hun vrede

vatten zij mijn raad lichtvaar-
dig op; maar ten dage van
hun amoeilijkheden, zoeken zij
noodgedwongen al btastend
naar Mij.

9 Voorwaar, Ik zeg u: Niette-
genstaande hun zonden is mijn
binnenste met aontferming over
hen vervuld. Ik zal hen niet
geheel en al bverwerpen; en ten
dage der cverbolgenheid zal
Ik de barmhartigheid indachtig
zijn.
10 Ik heb gezworen, en het

besluit is uitgegaan door een
vorig gebod dat Ik u heb ge-
geven, dat Ik het azwaard van
mi jn gramschap za l la ten
neerkomen ten behoeve van
mijn volk; en precies zoals Ik
het heb gezegd, zal het ge-
schieden.

11 Mijn gramschap zal spoe-
dig mateloos op alle natiën
worden uitgegoten; en dat zal
Ik doen wanneer de beker van
hun ongerechtigheid avol is.

12 En te dien dage zullen
allen die op de awachttoren
worden bevonden, of met
andere woorden, geheel mijn
Israël, behouden worden.

13 En zij die verstrooid zijn,
zullen worden avergaderd.
14 En allen die agetreurd heb-

ben, zullen worden getroost.
15 En allen die hun aleven

gegeven hebben voor mijn
naam, zullen worden gekroond.

16 Daarom, laat uw hart
vertroost zijn aangaande Zion;
want al le vlees is in mi jn
ahanden; wees stil en bweet dat
Ik God ben.

17 aZion zal niet verwijderd
worden uit haar plaats, ook al
zijn haar kinderen verstrooid.

18 Wie overblijven, en rein
van hart zijn, zullen terugkeren
en tot hun aerfdeel komen,
z i j e n h u n k i n d e r e n , m e t
bgezangen van eeuwigdurende
vreugde, om de woeste plaatsen
van Zion op te cbouwen —
19 en dit alles opdat de profe-

ten zullen worden vervuld.
20 En zie, er is geen andere

aplaats toegewezen dan die
welke Ik heb toegewezen; er
zal ook geen andere plaats
worden toegewezen dan die
welke Ik heb toegewezen, voor

7a Jes. 59:2;
Mos. 11:22–25; 21:15;
Alma 5:38.

8a Hel. 12:3.
b Hand. 17:27;

Alma 32:5–16.
9a gs Barmhartig,

barmhartigheid;
Medelijden.

b Jer. 30:11.
c LV 98:21–22.

10a LV 1:13–14.

11a Hel. 13:14;
Ether 2:9–11.

12a gs Waken, wachters.
13a Deut. 30:3–6;

1 Ne. 10:14.
gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

14a Matt. 5:4.
15a Matt. 10:39.

gs Martelaar,
martelaarschap.

16a Moz. 6:32.
b Ex. 14:13–14;

Ps. 46:10.
17a gs Zion.
18a LV 103:11–14.

b Jes. 35:10;
LV 45:71.
gs Zingen.

c Amos 9:13–15;
LV 84:2–5; 103:11.

20a LV 57:1–4.
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het werk der vergadering van
mijn heiligen —
21 totdat de dag komt dat er

voor hen geen ruimte meer
wordt gevonden; en dan heb Ik
andere plaatsen die Ik hun zal
toewijzen, en die zullen pinnen
(aringen) worden genoemd, voor
het tentdoek of de sterkte van
Zion.
22 Zie, het is mijn wil dat allen

die Mijn naam aanroepen en
Mij aanbidden overeenkomstig
mijn eeuwigdurend evangelie,
zich avergaderen en op bheilige
plaatsen staan;
23 en zich voorbereiden op

de openbaring die komen zal,
wanneer de asluier ter bedek-
king van mijn tempel, in mijn
tabernakel, die de aarde ver-
bergt, zal worden weggenomen,
en alle vlees Mij tegelijkertijd
zal bzien.
24 En al het averderfelijke

dat op het gehele oppervlak
der aarde woont, zowel van de
mens als van de dieren van het
veld, als van de vogels van de
hemelen, als van de vissen van
de zee, zal worden bverteerd;

25 en ook wat uit elementen
bestaat, zal door de gloeiende
hitte asmelten; en alle dingen

zullen bnieuw worden, opdat
mijn kennis en cheerlijkheid
op de gehele aarde kunnen
verblijven.

26 En te dien dage zal de
avijandschap van de mensen, en
de vijandschap van de dieren,
ja, de vijandschap van alle
vlees, voor mijn aangezicht
bophouden.

27 En wat ook enig mens te
dien dage vraagt, het zal hem
gegeven worden.

28 En te dien dage zal aSatan
geen macht hebben om wie dan
ook te verleiden.

29 En er zal geen asmart zijn,
want er is geen dood.

30 En te dien dage zal een
akind pas sterven als het oud is;
en zijn leven zal zijn als de
levensduur van een boom;

31 En wanneer het sterft, zal
het niet slapen, dat wil zeggen
i n d e a a r d e , m a a r i n e e n
oogwenk averanderd worden en
bopgenomen worden, en zijn
rust zal heerlijk zijn.

32 Ja, voorwaar, Ik zeg u:
Te dien adage, wanneer de
Heer komt, zal Hij alle dingen
bopenbaren —

33 dingen die voorbij zijn
gegaan en averborgen dingen

21a LV 82:13–14;
115:6, 17–18.
gs Ring.

22a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

b Matt. 24:15;
LV 45:32; 115:6.

23a gs Sluier.
b Jes. 40:5;

LV 38:8; 93:1.
gs Wederkomst van
Jezus Christus.

24a LV 29:24.
b Sef. 1:2–3; Mal. 4:1;

LV 88:94; GJS 1:37.
25a Amos 9:5;

2 Pet. 3:10–14.
gs Aarde—Reiniging
der aarde.

b Op. 21:5.
c gs Millennium.

26a Jes. 11:6–9.
gs Vijandschap.

b gs Vrede.
28a Op. 20:2–3;

1 Ne. 22:26;
LV 88:110.

29a Op. 21:4.
30a Jes. 65:20–22;

LV 63:51.
31a 1 Kor. 15:52;

LV 43:32.
b 1 Tess. 4:16–17.

32a LV 29:11.
gs Millennium.

b LV 121:26–28.
33a gs Verborgenheden

van God.
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die geen mens geweten heeft,
dingen van de aarde, waardoor
zij is gemaakt en het doel en de
bestemming daarvan —
34 dingen die hoogst waarde-

vol zijn, dingen die boven zijn
en dingen die beneden zijn,
dingen die in de aarde zijn en
op de aarde en in de hemel.

35 En allen die avervolging
ondergaan omwille van mijn
naam en in geloof volharden,
al worden zij geroepen om
hun leven bomwille van Mij af
te leggen, zullen toch aan al
deze heerlijkheid deelhebben.
36 Daarom, vreest zelfs de

adood niet; want in deze wereld
is uw vreugde niet overvloedig,
maar in Mij is uw bvreugde
overvloedig.

37 Daarom, geeft niet om
het lichaam, noch om het leven
van het lichaam, maar geeft
om de aziel en om het leven
van de ziel.
38 En azoekt altijd het aange-

zicht des Heren, opdat gij uw
ziel door bgeduld zult bezitten,
en gij zult het eeuwige leven
hebben.

39 Wanneer de mensen tot
mijn aeeuwigdurend evangelie
worden geroepen, en zich
met een eeuwigdurend verbond
verbinden, worden zij gerekend

tot het bzout der aarde en de
kracht der mensen;

40 zij worden geroepen om
d e k r a c h t d e r m e n s e n t e
zijn; daarom, indien dat zout
der aarde zijn kracht verliest,
zie, dan deugt het voortaan
nergens meer voor dan om
weggeworpen en door de men-
sen vertreden te worden.

41 Zie, hier is wijsheid omtrent
de kinderen van Zion, ja, velen
van hen , maar nie t a l len ;
zij bleken overtreders te zijn,
daarom moeten zij zeker age-
kastijd worden —

42 wie zichzelf averhoogt,
zal vernederd worden, en wie
zichzelf bvernedert, zal ver-
hoogd worden.

43 En nu, Ik zal u een ge-
lijkenis tonen, opdat u mijn
wil zult kennen aangaande de
verlossing van Zion.

44 Een zekere aedelman bezat
een zeer voortreffelijk stuk
grond, en hij zeide tot zijn
dienstknechten: Gaat naar mijn
bwijngaard, ja, naar dat zeer
voortreffelijke stuk grond en
plant twaalf olijfbomen;

45 en stelt awachters eromheen
en bouwt een toren, opdat
iemand het land eromheen kan
overzien, om wachter op de to-
ren te zijn, opdat mijn olijfbomen

35a LV 63:20.
gs Vervolgen,
vervolging.

b LV 98:13.
36a gs Dood,

lichamelijke.
b gs Vreugde.

37a gs Ziel.
38a 2 Kron. 7:14; LV 93:1.

b gs Geduld.

39a gs Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.

b Matt. 5:13;
LV 103:10.

41a gs Kastijden,
kastijding.

42a Ob. 1:3–4;
Luc. 14:11;
Hel. 4:12–13.

b Luc. 18:14.
gs Nederig,
nederigheid,
vernederen.

44a LV 103:21–22.
b gs Wijngaard des

Heren.
45a Ez. 33:2, 7;

3 Ne. 16:18.
gs Waken, wachters.
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niet vernield worden wanneer
de vijand komt om te plunderen
en zich de vruchten van mijn
wijngaard toe te eigenen.
46 Welnu, de dienstknechten

van de edelman gingen heen
en deden zoals hun heer hun
had geboden, en plantten de
olijfbomen en zetten een om-
heining eromheen en stelden
wachters op en begonnen een
toren te bouwen.

47 En terwijl zij nog bezig
waren het fundament ervan
te leggen, begonnen zij onder
elkaar te zeggen: Maar waar-
voor heeft onze heer deze toren
nodig?

48 En zij overlegden lange
tijd en zeiden onder elkaar:
Waarvoor heeft onze heer deze
toren nodig, aangezien dit een
tijd van vrede is?

49 Kan dit geld niet beter aan
de bankiers gegeven worden?
Want er is geen behoefte aan
deze dingen.

50 En terwijl zij het onder
elkaar oneens waren, werden
zij zeer traag, en zij sloegen
geen acht op de geboden van
hun heer.

51 En ’s nachts kwam de
vijand en doorbrak de aomhei-
ning; en de dienstknechten van
de edelman sprongen overeind
en waren verschrikt en vlucht-
ten; en de vijand vernietigde
hun werken en vernielde de
olijfbomen.

52 Welnu, zie, de edelman, de
heer van de wijngaard, bezocht
zijn dienstknechten en zeide

tot hen: Wel! Wat is de oorzaak
van dit grote kwaad?

53 Hadt gij niet moeten han-
delen zoals ik u geboden heb,
en — nadat gij de wijngaard
hadt geplant en de omheining
eromheen hadt gezet en wach-
ters op de muren daarvan hadt
gesteld — ook de toren moeten
bouwen en op de toren een
wachter moeten stellen en over
mijn wijngaard moeten waken
en niet in slaap moeten vallen,
opdat de vijand u niet zou
overvallen?

54 En zie, de wachter op de
toren zou de vijand hebben
gezien terwijl die nog veraf
was; en dan hadt gij u kunnen
voorbereiden en de vijand
ervan kunnen weerhouden de
omheining te doorbreken en
mijn wijngaard kunnen redden
uit de handen van de verderver.

55 En de heer van de wijngaard
zeide tot een van zijn dienst-
knechten: Ga heen en verzamel
de rest van mijn dienstknechten
en neem de agehele sterkte van
mijn huis, die bestaat uit mijn
krijgslieden, mijn jongeman-
nen, en ook uit hen die van
middelbare leeftijd zijn onder
al mijn dienstknechten, die de
sterkte van mijn huis vormen,
uitgezonderd alleen hen die ik
heb aangewezen om te blijven;

56 en ga terstond naar het
land van mijn wijngaard en win
mijn wijngaard terug; want hij
is van mij; ik heb hem met geld
gekocht.

57 Daarom, ga terstond naar

51a Jes. 5:1–7. 55a LV 103:22, 29–30; 105:16, 29–30.
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mijn land; breek de muren van
mijn vijanden af; werp hun
toren omver en verdrijf hun
wachters.
58 En voor zoverre zij zich

tegen u verzamelen, moet gij
mij op mijn vijanden awreken,
opdat ik weldra met de rest van
mijn huis kan komen en het
land bezitten.

59 En de dienstknecht zeide
tot zijn heer: Wanneer zullen
deze dingen geschieden?

60 En hij zeide tot zijn dienst-
knecht: Wanneer ik het wil;
ga terstond heen en doe alle
dingen die ik u geboden heb;

61 en dit zal mijn zegel en
zegen zijn op u — een getrouwe
en awijze rentmeester te midden
van mijn huis, een bheerser in
mijn koninkrijk.

62 En zijn dienstknecht ging
terstond heen en deed alle din-
gen die zijn heer hem geboden
had; en ana vele dagen waren
alle dingen volbracht.

63 Voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Ik zal u wijsheid tonen
in mijn bestel aangaande alle
kerkgemeenten, voor zoverre
zij bereid zijn zich op een juiste
en goede manier te laten leiden
voor hun behoudenis —

64 opdat het werk van de
vergadering van mijn heiligen
zal voortgaan, opdat Ik hen
voor mijn naam zal opbouwen
op aheilige plaatsen; want de

tijd van de boogst is gekomen
en mijn woord moet zeker
worden cvervuld.

65 Daarom moet Ik mijn volk
vergaderen, volgens de gelijke-
n i s v a n d e t a r w e e n h e t
aonkruid, opdat de tarwe in
de graanschuren zal worden
geborgen om het eeuwige leven
te verkrijgen en met bcelestiale
heerli jkheid te worden ge-
kroond, wanneer Ik in het
koninkrijk van mijn Vader kom
om eenieder zo te belonen als
zijn werken zullen zijn;

66 terwijl het onkruid in bossen
zal worden gebonden en hun
banden sterk zullen worden
gemaakt, opdat zij met onuit-
blusbaar vuur zullen worden
averbrand.
67 Daarom geef Ik alle ge-

meenten een gebod, dat zij
zich zullen blijven vergaderen
tot de plaatsen die Ik heb
aangewezen.

68 Niettemin, zoals Ik u heb
gezegd in een vorig gebod: laat
uw avergaderen niet overhaast,
noch al vluchtend gebeuren,
maar laat al le dingen van
tevoren worden bereid.

69 En opdat alle dingen van
tevoren bereid zullen zijn, moet
gij het gebod in acht nemen
dat Ik aangaande deze zaken
gegeven heb —

70 dat zegt, of leert, met geld
al het land te akopen dat met

58a LV 97:22–24; 105:15.
61a LV 78:22.

b Matt. 25:20–23.
62a LV 105:37.
64a LV 87:8.

b LV 33:3, 7.

gs Oogst.
c LV 1:38.

65a Matt. 13:6–43;
LV 86:1–7.

b gs Celestiale
heerlijkheid.

66a Nahum 1:5;
Matt. 3:12;
LV 38:12; 63:33–34.

68a LV 58:56.
70a LV 63:27–29.
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geld kan worden gekocht, in
het gebied rondom het land dat
Ik heb aangewezen om het land
Zion te zijn, voor de aanvang
van de vergadering van mijn
heiligen;
71 al het land dat in Jackson

County en de omliggende
county’s kan worden gekocht,
en laat de rest in mijn hand.

72 Welnu, voorwaar, Ik zeg u:
Laten alle kerkgemeenten al
hun geldmiddelen bijeenbren-
gen; laat deze dingen op hun
tijd worden gedaan, maar niet
aoverhaast; en zorg ervoor alle
dingen van tevoren bereid te
hebben.
73 En laten er eerzame mannen

worden aangewezen, ja, wijze
mannen, en draag hun op dat
land te gaan kopen.

74 En aangaande de kerkge-
meenten in de oostelijke gebie-
den, wanneer ze opgebouwd
zijn, indien zij naar deze raad
willen luisteren, mogen zij land
kopen en zich erop vergaderen;
en op die wijze kunnen zij Zion
vestigen.

75 Zelfs nu is er reeds vol-
doende voorhanden, ja, een
overvloed, om Zion te verlossen
en haar woeste plaatsen op te
bouwen, om niet meer omver
te worden gehaald, indien de
kerkgemeenten, die zich noe-
men naar mijn naam, maar
abereid waren te luisteren naar
mijn stem.

76 En voorts zeg Ik tot u,
hen die door hun vijanden zijn
verdreven: Het is mijn wil
dat zij blijven aandringen op
schadeloosstelling en verlossing,
uit de handen van hen die als
regeerders zijn gesteld en met
gezag over u bekleed zijn —

77 overeenkomstig de wetten
en agrondwet van het volk, die
Ik tot stand heb laten brengen,
en die moeten worden gehand-
haafd ter wille van de brechten
en bescherming van alle vlees,
overeenkomstig rechtvaardige
en heilige beginselen;

78 opdat eenieder in leer en
beginsel met betrekking tot de
toekomst zal kunnen handelen
volgens de morele akeuzevrij-
heid die Ik hem heb gegeven,
opdat eenieder op de dag
des boordeels crekenschap ver-
schuldigd zal zijn van zijn
eigen zonden.

79 Daarom is het niet juist dat
enig mens andermans slaaf is.

80 En met dat doel heb Ik
de agrondwet van dit land
gevestigd, door de hand van
wijze mannen die Ik juist voor
dat doel heb doen opstaan,
en het land door middel van
bbloedvergieten losgekocht.

81 Welnu, waarmee zal ik de
kinderen van Zion vergelijken?
Ik zal ze vergelijken met de
vrouw in de agelijkenis van de
onrechtvaardige rechter, want
de mensen behoren altijd te

72a Jes. 52:10–12.
75a Alma 5:37–39.
77a gs Bestuur.

b gs Vrij, vrijheid.
78a gs Keuzevrijheid.

b gs Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

c gs Oordeel, laatste.

80a 2 Ne. 1:7–9;
LV 98:5–6.
gs Grondwet.

b 1 Ne. 13:13–19.
81a Luc. 18:1–8.
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bbidden en niet te verslappen,
die luidt:
82 Er was in een stad een

rechter die God niet vreesde,
noch enig mens achtte.

83 En er was een weduwe in
die stad, en zij kwam tot hem,
zeggende: Verschaf mij wraak
over mijn tegenpartij.

84 En een tijdlang wilde hij
niet, maar naderhand sprak hij
bij zichzelf: Al vrees ik God
niet, noch enig mens acht, toch
zal ik, omdat deze weduwe
het mij moeilijk maakt, haar
wraak verschaffen, opdat zij
mij niet vermoeit met haar
voortdurende bezoeken.

85 Daarmee zal ik de kinderen
van Zion vergelijken.

86 Laten zij aandringen aan de
voeten van de rechter;

87 En indien die geen acht
op hen slaat, laten zij dan
aandringen aan de voeten van
de gouverneur;

88 en indien de gouverneur
geen acht op hen slaat, laten zij
dan aandringen aan de voeten
van de president;

89 en indien de president
geen acht op hen slaat, dan
zal de Heer opstaan en uit
zijn aschuilplaats tevoorschijn
komen en in zijn grimmigheid
de natie kwellen;
90 en in zijn brandende mis-

noegen en in zijn hevige toorn,
zal Hij die goddeloze, ontrouwe

en onrechtvaardige arentmees-
ters op zijn tijd afsnijden en
hun hun deel toewijzen onder
huichelaars en bongelovigen;
91 ja, in de buitenste duisternis,

waar ageween is en gejammer
en tandengeknars.

92 Bidt daarom dat zij hun
oren zullen openstellen voor uw
kreten, opdat Ik abarmhartig
jegens hen zal zijn, zodat deze
dingen niet over hen zullen
komen.

93 Wat Ik tot u heb gezegd
moet zeker zo zijn, opdat alle
mensen zonder averontschul-
diging worden gelaten;

94 opdat wijze mannen en re-
geerders datgene zullen horen
en weten wat zij nog nooit
aoverwogen hebben;
95 opdat Ik een aanvang zal

kunnen maken met de tot-
standbrenging van mijn daad,
mijn avreemde daad, en het
verrichten van mijn werk, mijn
vreemde werk, zodat de men-
sen bonderscheid zullen kunnen
maken tussen de rechtvaardigen
en de goddelozen, zegt uw God.

96 En voorts zeg Ik u: Het is
in strijd met mijn gebod en
mijn wil dat mijn dienstknecht
Sidney Gilbert mijn avoorraad-
huis, dat Ik mijn volk heb
toegewezen, aan mijn vijanden
verkoopt.

97 Laat hetgeen Ik heb toege-
wezen, niet door mijn vijanden

81b gs Gebed.
89a Jes. 45:15;

LV 121:1, 4; 123:6.
90a gs Rentmeester,

rentmeesterschap.
b Op. 21:8.

gs Ongeloof.

91a Matt. 25:30;
LV 19:5; 29:15–17;
124:8.

92a gs Barmhartig,
barmhartigheid.

93a Rom. 1:18–21.
94a Jes. 52:15;

3 Ne. 20:45; 21:8.
95a Jes. 28:21;

LV 95:4.
b Mal. 3:18.

gs Onderscheid,
gave van.

96a gs Voorraadhuis.
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worden bezoedeld met instem-
ming van hen die zich naar
mijn naam anoemen;

98 want dat is een zeer zware
en ernstige zonde tegen Mij en
tegen mijn volk, ten gevolge van
de dingen die Ik heb besloten
en die de natiën spoedig zullen
overkomen.

99 Daarom is het mijn wil dat
mijn volk aanspraak maakt, en
aanspraak behoudt, op hetgeen
Ik hun heb toegewezen, ook al

wordt het hun niet toegestaan
erop te wonen.

100 Niettemin, Ik zeg niet dat
zij er niet op zullen wonen;
want voor zoverre zij vruchten
en werken voortbrengen die
gepast zijn voor mijn koninkrijk,
zullen zij daarop wonen.

101 Zij zullen bouwen, en
geen ander zal het abeërven; zij
zullen wijngaarden planten, en
zij zullen de vrucht daarvan
eten. Ja, amen.

AFDELING 102

Notulen van de organisatie van de eerste hoge raad van de kerk op 17
februari 1834 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 2:28–31.)
De oorspronkelijke notulen werden bijgehouden door de ouderlingen
Oliver Cowdery en Orson Hyde. Twee dagen later werden de notulen
door de profeet gecorrigeerd, aan de hoge raad voorgelezen en door de
raad aanvaard. De verzen 30–32, die te maken hebben met de Raad der
Twaalf Apostelen, zijn in 1835 door de profeet Joseph Smith toegevoegd,
toen hij deze afdeling klaarmaakte voor publicatie in de Leer en Verbonden.

1–8: een hoge raad wordt aange-
wezen om ernstige moeilijkheden
die zich in de kerk voordoen, op te
lossen; 9–18: de procedure bij de
behandeling van een zaak; 19–23:
de president van de raad neemt de
beslissing; 24–34: de procedure bij
hoger beroep wordt uiteengezet .

DEZE dag is er een algeme-
ne raad van vierentwintig

hogepriesters bijeengekomen
ten huize van Joseph Smith jr.,
ingevolge openbaring, die ertoe
overging de ahoge raad van de
kerk van Christus te organise-
ren, die diende te bestaan uit
twaalf hogepriesters, en één of

drie presidenten al naargelang
de zaak vereist.

2 De hoge raad werd door
openbaring aangewezen met het
doel ernstige moeilijkheden op
te lossen die in de kerk mochten
ontstaan, en die niet tot tevre-
denheid van de partijen door de
kerk of de araad van de bisschop
konden worden opgelost.

3 Joseph Smith jr., Sidney Rig-
don en Frederick G. Williams
werden door de stem van de
raad als presidenten aanvaard;
en Joseph Smith sr., John Smith,
Joseph Coe, John Johnson,
Martin Harris, John S. Carter,
Jared Carter, Oliver Cowdery,

97a LV 103:4; 112:25–26;
125:2.

101a Jes. 65:21–22.
gs Millennium.

102 1a gs Hoge Raad.
2a LV 107:72–74.



247 Leer en Verbonden 102:4–12

Samuel H. Smith, Orson Hyde,
Sylvester Smith en Luke John-
son, allen hogepriesters, werden
door de eenparige stem van de
raad gekozen als vaste raad
voor de kerk.
4 De bovengenoemde raadsle-

den werd vervolgens gevraagd
of zij hun aanstelling aanvaard-
den en of zij bereid waren die
functie uit te oefenen volgens
de wet des hemels, waarop
allen antwoordden dat zij hun
aanstelling aanvaardden en
hun functie zouden nakomen
volgens de genade Gods hun
verleend.
5 Het aantal personen dat de

raad vormde, die in de naam
van en voor de kerk stemde om
de bovengenoemde raadsleden
aan te wijzen, was drieënveer-
tig, en wel: negen hogepriesters,
zeventien ouderlingen, vier
priesters en dertien leden.

6 Besloten: dat de hoge raad
geen bevoegdheid tot handelen
heeft zonder dat zeven van de
bovengenoemde raadsleden, of
hun naar behoren aangewezen
opvolgers, aanwezig zijn.

7 Die zeven zullen de be-
voegdheid hebben om andere
hogepriesters aan te wijzen, die
zij waardig en bekwaam achten
om te handelen in de plaats van
afwezige raadsleden.

8 Besloten: dat wanneer er een
plaats openvalt door overlijden,
verwijdering uit de functie
wegens overtreding, of vertrek
uit het rechtsgebied van dit
kerkbestuur, van een van de

bovengenoemde raadsleden, die
plaats zal worden opgevuld op
voordracht van de president of
presidenten, en goedgekeurd
door de stem van een algemene
raad van hogepriesters, die
voor dat doel bijeengeroepen
wordt om in naam van de kerk
te handelen.

9 De president van de kerk,
die tevens president van de
raad is, wordt door aopenbaring
aangewezen, en in zijn bedie-
ning berkend door de stem van
de kerk.

1 0 E n h e t k o m t o v e r e e n
met de waardigheid van zijn
functie dat hij de raad van
de kerk presideert; en het is
zijn recht te worden bijgestaan
door twee andere presidenten,
die op dezelfde manier zijn
aangewezen als hijzelf werd
aangewezen.

11 En in het geval van afwe-
zigheid van één of beiden van
hen die zijn aangewezen om
hem bij te staan, heeft hij de
bevoegdheid de raad zonder
assistent te presideren; en in
het geval hij zelf afwezig is,
hebben de andere presidenten
de bevoegdheid in zijn plaats
te presideren, beiden of één
van beiden.

12 Altijd wanneer een hoge
raad van de kerk van Christus
naar behoren is georganiseerd,
volgens het genoemde model,
is het de plicht van de twaalf
raadsleden, door het trekken
van nummers, te bepalen wie
van de twaalf als eerste zal

9a gs Openbaring. b gs Steunen van kerkleiders.
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spreken, te beginnen bij num-
mer één, en zo verder tot
nummer twaalf.
13 Wanneer deze raad tezamen

komt om een zaak te behande-
len, zullen de twaalf raadsleden
bepalen of het al dan niet een
moeilijke zaak is; zo niet, dan
zullen slechts twee raadsleden
erover spreken, zoals hierboven
is aangetekend.

14 Maar indien zij moeilijk
wordt geacht, zullen er vier
worden aangewezen; en als zij
nog moeilijker is, zes; maar in
geen geval zullen er meer dan
zes worden aangewezen om te
spreken.

15 De aangeklaagde heeft, in
alle zaken, recht op de helft
van de raad om belediging of
onrecht te voorkomen.

16 En de raadsleden die zijn
aangewezen om voor de raad te
spreken, moeten de zaak, nadat
het bewijs is overwogen, in haar
ware licht aan de raad voorleg-
gen; en eenieder moet naar
billijkheid en arecht spreken.
17 De raadsleden die de even

nummers trekken, dat wil zeg-
gen 2, 4, 6, 8, 10 en 12, zijn dege-
nen die voor de aangeklaagde
moeten opkomen en belediging
en onrecht voorkomen.

18 In alle zaken hebben de
aanklager en de aangeklaagde
het recht voor zichzel f te
spreken voor de raad, nadat de
bewijzen zijn gehoord en de
raadsleden die zijn aangewezen
om over de zaak te spreken,
klaar zijn met hun opmerkingen.

19 Nadat de bewijzen zijn
gehoord, de raadsleden, aan-
klager en aangeklaagde hebben
gesproken, zal de president
een beslissing nemen volgens
het inzicht dat hij van de zaak
verkregen heeft, en de twaalf
raadsleden verzoeken die met
hun stem te bekrachtigen.

20 Mochten echter de overige
raadsleden, die niet gesproken
hebben, of één van hen, na het
onpartijdig aanhoren van de
bewijzen en de pleidooien, een
vergissing in de beslissing van
de president ontdekken, dan
kunnen zij dat bekendmaken,
waarna de zaak opnieuw zal
worden behandeld.

21 En indien er, na een zorg-
vuldige tweede behandeling,
enig nieuw licht op de zaak is
geworpen, moet de beslissing
dienovereenkomstig gewijzigd
worden.

22 Maar indien er geen nieuw
licht op de zaak wordt gewor-
pen, blijft de eerste beslissing
van kracht, waarbij de meer-
derheid van de raad de be-
voegdheid heeft dat te bepalen.

23 Wanneer er moeilijkheden
zijn in verband met de aleer of
een beginsel, en er niet voldoen-
de geschreven is om de zaak
voor de raad duidelijk te ma-
ken, mag de president navraag
doen bij de Heer en diens zin
verkrijgen door bopenbaring.
24 Wanneer de hogepriesters

elders zijn, hebben zij de be-
voegdheid om op de hiervoor
omschreven wijze een raad bij-

16a gs Gerechtigheid. 23a Num. 9:8. b gs Openbaring.
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een te roepen en te organiseren
voor het oplossen van moeilijk-
heden, wanneer één of beide
partijen hierom verzoeken.
25 En de genoemde raad van

hogepriesters zal de bevoegd-
heid hebben om één uit hun
midden aan te wijzen om die
raad tijdelijk te presideren.

26 De genoemde raad heeft de
plicht onmiddellijk een afschrift
van hun handelingen, met een
volledige uiteenzetting van de
verantwoording van hun beslis-
sing, naar de hoge raad van de
zetel van het Eerste Presidium
van de kerk te zenden.

27 Mochten één of beide
partijen niet tevreden zijn met
de beslissing van de genoemde
raad, dan kunnen zij in beroep
gaan bij de hoge raad van de
zetel van het Eerste Presidium
v a n d e k e r k o m o p n i e u w
gehoord te worden; de zaak
zal daar behandeld worden, op
de hiervoor omschreven wijze,
alsof er geen uitspraak was
gedaan.

28 Deze raad van elders ge-
vestigde hogepriesters, moet
alleen worden bijeengeroepen
voor de amoeili jkste zaken
aangaande kerkelijke aangele-
genheden; geen gewone of
alledaagse zaak mag voldoende
zijn om een dergelijke raad
bijeen te roepen.

29 De reizende of elders geves-
tigde hogepriesters hebben de
bevoegdheid te bepalen of het al
dan niet nodig is een dergelijke
raad bijeen te roepen.

30 Er is een verschil tussen
de hoge raad of de elders ge-
vestigde rondreizende hoge-
priesters, en de arondreizende
hoge raad bestaande uit de
twaalf bapostelen, wat hun
uitspraken betreft.

31 Tegen de uitspraak van de
eerste kan beroep worden aan-
getekend; tegen de beslissing
van de laatste niet.

32 De laatste kan alleen in
twijfel worden getrokken door
de algemene autoriteiten van de
kerk in geval van overtreding.

33 Besloten: dat de president
of presidenten van de zetel van
het Eerste Presidium van de
kerk de bevoegdheid zullen
hebben om te bepalen of zulk
een zaak, waartegen beroep
wordt aangetekend, met recht
aanspraak kan maken op een
nieuwe behandeling, na het
beroep en de bijbehorende
bewijzen en verklaringen te
hebben onderzocht.

34 De twaalf raadsleden trok-
ken vervolgens nummers om
vast te stellen wie als eersten
zouden spreken, met het vol-
gende resultaat: 1: Oliver Cow-
dery; 2: Joseph Coe; 3: Samuel
H. Smith; 4: Luke Johnson; 5:
John S. Carter; 6: Sylvester
Smith; 7: John Johnson; 8: Orson
Hyde; 9: Jared Carter; 10: Joseph
Smith sr.; 11: John Smith; 12:
Martin Harris. Na gebed werd
de conferentie verdaagd.

Oliver Cowdery
Orson Hyde

Klerken

28a LV 107:78. 30a LV 107:23–24, 35–38. b gs Apostel.
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AFDELING 103

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 24 februari
1834 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 2:36–39.) Deze
openbaring werd ontvangen na de aankomst in Kirtland (Ohio) van
Parley P. Pratt en Lyman Wight, die uit Missouri waren aangekomen
om met de profeet te overleggen over de hulpverlening aan de heiligen en
hun terugkeer naar hun land in Jackson County.

1–4: waarom de Heer de vervolging
van de heiligen in Jackson County
toestond; 5–10: de heiligen zullen
overwinnen indien zij de geboden
onderhouden; 11–20: de verlossing
van Zion zal komen door macht,
en de Heer zal voor zijn volk
uit gaan; 21–28: de heiligen moe-
ten zich vergaderen in Zion, en
wie hun leven verliezen, zullen
het weer vinden; 29–40: verschil-
lende broeders worden geroepen
om het Zionskamp te organiseren
en naar Zion te gaan; hun wordt
overwinning beloofd indien zij
getrouw zijn.

VOORWAAR, Ik zeg u, mijn
vrienden: Zie, Ik zal u een

openbaring en een gebod geven,
opdat u zult weten hoe u moet
ahandelen bij de kwijting van
uw plichten met betrekking tot
de redding en bverlossing van
uw broeders die over het land
Zion zijn verstrooid;

2 averdreven en geslagen door
de hand van mijn vijanden,
op wie Ik mijn verbolgenheid
mateloos zal uitstorten in de
door Mij bestemde tijd.

3 Want tot dusver heb Ik hen
geduld, opdat zij de amaat van
hun ongerechtigheden zouden
vullen, opdat hun beker vol
zou zijn;

4 en opdat zij die zich naar
mijn naam noemen, voor een
korte tijd agekastijd zouden
worden met een zware en
pijnlijke kastijding, omdat zij
niet volledig bgeluisterd hebben
naar de voorschriften en gebo-
den die Ik hun gegeven heb.

5 Maar voorwaar, Ik zeg u dat
Ik tot een besluit heb besloten
dat mijn volk zal verwezenlij-
ken, voor zoverre zij van dit
uur af luisteren naar de araad
die Ik, de Heer, hun God, hun
geven zal.

6 Zie, omdat Ik het heb beslo-
ten, zullen zij van dit uur af
over mijn vijanden beginnen te
zegevieren.

7 En door nauwgezet te aluis-
teren naar alle woorden die
Ik, de Heer, hun God, tot hen
spreken zal, zullen zij nooit
ophouden te zegevieren, totdat
de bkoninkrijken der wereld
onder mijn voeten worden

103 1a LV 43:8.
b LV 101:43–62.

2a LV 101:1; 109:47.
3a Alma 14:10–11; 60:13.
4a LV 95:1.

gs Kastijden,
kastijding.

b LV 101:2; 105:2–6.
5a gs Raad.
7a LV 35:24.

gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

b Dan. 2:44.
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gelegd en de aarde aan de
cheiligen wordt dgegeven, om
haar te ebezitten voor eeuwig
en altijd.

8 Maar voor zoverre zij mijn
geboden niet aonderhouden en
niet nauwgezet luisteren naar
al mijn woorden, zullen de
koninkrijken der wereld over
hen zegevieren;

9 want zij waren gesteld om
een alicht voor de wereld te zijn,
en om de heilanden der mensen
te zijn;

10 en voor zoverre zij geen
heilanden voor de mensen
zijn, zijn zij als azout dat zijn
kracht verloren heeft en voort-
aan nergens meer voor deugt
d a n o m w e g g e w o r p e n e n
door de mensen vertreden te
worden.
11 Maar voorwaar, Ik zeg u: Ik

heb besloten dat uw broeders
die verstrooid zijn, zullen te-
rugkeren tot hun aerflanden en
de woeste plaatsen van Zion
zullen opbouwen;

12 Want na veel abeproeving,
zoals Ik u in een vorig gebod
heb gezegd, komt de zegening.
13 Zie, dit is de zegening die

Ik na uw beproevingen en de
beproevingen van uw broeders
heb beloofd: uw verlossing en
de verlossing van uw broeders,
ja, hun terugkeer naar het land
Zion, om er te worden geves-

tigd, om nooit meer te worden
neergeworpen.

14 Niettemin, indien zij hun
erfgoed bezoedelen, zullen zij
worden neergeworpen, want
Ik zal hen niet sparen indien zij
hun erfgoed bezoedelen.

15 Zie, Ik zeg u: De verlossing
van Zion moet zeker komen
door macht;

16 daarom zal Ik voor mijn
volk een man doen opstaan die
het zal leiden zoals aMozes de
kinderen van Israël leidde.

17 Want gij zijt de kinderen
van Israël en uit het anageslacht
van Abraham, en gij moet zeker
uit de slavernij worden geleid
door macht en met een uitge-
strekte arm.

18 En zoals uw vaders aanvan-
kelijk werden geleid, zo zal ook
de verlossing van Zion zijn.

19 Daarom, laat uw hart niet
verslappen, want Ik zeg niet
tot u zoals Ik tot uw vaders
zeide: Mijn aengel zal voor
u uit gaan, maar niet mijn
btegenwoordigheid.

20 Maar Ik zeg tot u: Mijn
aengelen zullen voor u uit gaan,
en ook mijn tegenwoordigheid,
en mettertijd zult gij het goede
land bbezitten.

21 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat mijn dienstknecht Joseph
Smith jr. de aman is met wie Ik
de dienstknecht vergeleek, tot

7c Dan. 7:27.
d gs Heilige.
e LV 38:20.

8a Mos. 1:13;
LV 82:10.

9a 1 Ne. 21:6.
10a Matt. 5:13–16;

LV 101:39–40.

11a LV 101:18.
12a Op. 7:13–14;

LV 58:4; 112:13.
16a Ex. 3:2–10;

LV 107:91–92.
gs Mozes.

17a gs Abraham—Het
nageslacht van

Abraham; Abraham,
verbond van.

19a gs Engelen.
b LV 84:18–24.

20a Ex. 14:19–20.
b LV 100:13.

21a LV 101:55–58.
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wie de heer van de bwijngaard
sprak in de gelijkenis die Ik u
heb gegeven.

22 Daarom, laat mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr. zeggen
tot de asterkte van mijn huis,
mijn jongemannen en hen die
van middelbare leeftijd zijn:
Vergadert u naar het land Zion,
op het land dat Ik heb gekocht
met geld dat Mij gewijd is.

23 En laten alle kerkgemeenten
wijze mannen zenden met hun
geld en land aaankopen, zoals
Ik hun heb geboden.

24 En voor zoverre mijn vijan-
den, na deze getuigenissen die
gij tegen hen hebt ingebracht
voor mijn aangezicht, tegen u
opkomen om u te verdrijven
uit mijn goede aland, dat Ik als
het land Zion heb geheiligd, ja,
van uw eigen land, zult gij hen
vervloeken;
25 en wie gij ook vervloekt,

zal Ik vervloeken, en gij zult
Mij op mijn vijanden wreken.

26 En mijn tegenwoordigheid
zal bij u zijn, ja, wanneer u Mij
awreekt op mijn vijanden, tot in
het derde en vierde geslacht
van hen die Mij haten.
27 Laat niemand bevreesd zijn

om zijn leven omwille van Mij af
te leggen, want wie zijn leven
omwille van Mij aaflegt, zal het
weer vinden.

28 En wie niet bereid is zijn
leven omwille van Mij af te
leggen, is mijn discipel niet.

29 Het is mijn wil dat mijn
dienstknecht aSidney Rigdon
zijn stem verheft in de verga-
deringen in de oostelijke staten,
om de kerkgemeenten erop
voor te bereiden de geboden te
onderhouden die Ik hun heb
gegeven in verband met de te-
rugkeer en verlossing van Zion.

30 Het is mijn wil dat mijn
dienstknecht Parley P. aPratt en
mijn dienstknecht Lyman Wight
niet naar het land van hun
broeders terugkeren, alvorens
zij groepen van tien, of van
twintig, of van vijftig, of van
honderd hebben verkregen om
naar het land Zion op te trekken,
totdat zij het aantal hebben
verkregen van vijfhonderd van
de bsterkte van mijn huis.

31 Zie, dit is mijn wil; vraagt
en gij zult ontvangen; maar de
mensen doen aniet altijd mijn
wil.

32 Daarom, indien u er geen
vijfhonderd kunt verkrijgen,
streef er dan ijverig naar zo mo-
gelijk driehonderd te verkrijgen.

33 En indien gij er geen drie-
honderd kunt verkrijgen, streef
er dan ijverig naar zo mogelijk
honderd te verkrijgen.

34 Maar voorwaar, Ik zeg u:
Ik geef u een gebod dat gij
niet naar het land Zion zult
optrekken alvorens u honderd
van de sterkte van mijn huis
hebt verkregen om met u op te
trekken naar het land Zion.

21b gs Wijngaard des
Heren.

22a LV 35:13–14;
105:16, 29–30.

23a LV 42:35–36; 57:5–7;

58:49–51; 101:68–74.
24a LV 29:7–8; 45:64–66;

57:1–2.
26a LV 97:22.
27a Matt. 10:39; Luc. 9:24;

LV 98:13–15; 124:54.
29a gs Rigdon, Sidney.
30a gs Pratt, Parley Parker.

b LV 101:55.
31a LV 82:10.
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35 Daarom, zoals Ik u heb
gezegd: Vraagt en gij zult
ontvangen; bidt ernstig dat
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. zo mogelijk met u zal mee-
gaan en presideren te mid-
den van mijn volk en mijn
koninkrijk organiseren op het
ageheiligde land en de kinde-
ren van Zion vestigen op de
wetten en geboden die u gege-
ven zi jn en die u gegeven
zullen worden.
36 Alle overwinning en heer-

lijkheid valt u ten deel door uw
aijver, getrouwheid en gelovige
bgebeden.

37 Laat mijn dienstknecht
Parley P. Pratt samen met mijn

dienstknecht Joseph Smith jr.
reizen.

38 Laat mijn dienstknecht
Lyman Wight samen met mijn
dienstknecht Sidney Rigdon
reizen.

39 Laat mijn dienstknecht
H y r u m S m i t h s a m e n m e t
mijn dienstknecht Frederick G.
Williams reizen.

40 Laat mijn dienstknecht
Orson Hyde samen met mijn
dienstknecht Orson Pratt reizen,
waarheen ook mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr. hun
aanraadt te gaan, ter vervul-
ling van deze geboden die Ik u
heb gegeven; en laat het overige
in mijn handen. Ja, amen.

AFDELING 104

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 23 april 1834,
aangaande de verenigde orde, ofwel de orde van de kerk voor het welzijn
van de armen. (History of the Church, 2:54–60.) De gelegenheid was
een raadsvergadering van het Eerste Presidium en andere hogepriesters,
waarin de dringende stoffelijke behoeften van de mensen in overweging
waren genomen. De verenigde orde in Kirtland moest tijdelijk worden
ontbonden en gereorganiseerd, en de eigendommen moesten in de vorm
van rentmeesterschappen onder de leden van de orde worden verdeeld.

1–10: de heiligen die tegen de
verenigde orde overtreden, zullen
worden vervloekt; 11–16: de Heer
zorgt voor zijn heiligen op zijn
eigen wijze; 17–18: de zorg voor
de armen vindt plaats volgens de
evangeliewet; 19–46: de rent-
meesterschappen en zegeningen
van verschillende broeders worden
vastgesteld; 47–53: de verenigde
orde in Kirtland en de orde in Zion

moeten afzonderlijk functioneren;
54–66: de heilige schatkist van
de Heer wordt ingesteld voor het
drukken van de Schriften; 67–77:
de algemene schatkist van de
verenigde orde moet functioneren
op basis van algemene instemming;
78–86: wie in de verenigde orde
leven, moeten al hun schulden be-
talen; dan zal de Heer hen uit hun
financiële knechtschap bevrijden.

35a LV 84:31. 36a gs IJver. b LV 104:79–82.
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VOORWAAR, Ik zeg u, mijn
vrienden: Ik geef u raad,

en een gebod, aangaande alle
eigendommen die het bezit zijn
van de orde die volgens mijn
gebod moest worden georgani-
seerd en gest icht , om een
averenigde orde te zijn, en een
eeuwigdurende orde voor het
welzijn van mijn kerk en voor
het heil der mensen totdat Ik
kom —
2 met een belofte, onverander-

lijk en bestendig, dat wie Ik heb
geboden, voor zoverre zij ge-
trouw waren, gezegend zouden
worden met een menigvuldig-
heid van zegeningen;

3 maar voor zoverre zij niet
getrouw waren, de vervloeking
nabij waren.

4 Daarom, omdat enigen van
mijn dienstknechten het gebod
niet hebben onderhouden, maar
het verbond hebben verbroken
wegens ahebzucht, en met ge-
veinsde woorden, heb Ik hen
vervloekt met een zeer zware en
verschrikkelijke vervloeking.

5 Want Ik, de Heer, heb in
mijn hart besloten dat indien
iemand die tot de orde behoort,
een overtreder blijkt te zijn,
of met andere woorden, het
verbond verbreekt waarmee gij
gebonden zijt, hij tijdens zijn
leven vervloekt zal zijn en
vertreden zal worden door wie
Ik wil;

6 want Ik, de Heer, laat

niet met Mij aspotten in deze
zaken —

7 en dit alles opdat de on-
schuldigen onder u niet met
de onrechtvaardigen zullen
worden veroordeeld, en opdat
de schuldigen onder u niet
zullen ontkomen; want Ik, de
Heer, heb u een akroon van
heerlijkheid aan mijn rechter-
hand beloofd.

8 Daarom, voor zoverre er
onder u overtreders worden
gevonden, kunt u tijdens uw
leven niet aan mijn verbolgen-
heid ontkomen.

9 Indien gij wegens overtre-
ding wordt aafgesneden, kunt
gij tot aan de dag der verlossing
niet aan de bslagen van cSatan
ontkomen.

10 En nu geef Ik u vanaf dit uur
de macht dat gij, indien iemand
onder u die tot de orde behoort,
een overtreder wordt bevonden
en zich niet bekeert van het
kwaad, hem zult overleveren
aan de slagen van Satan; en hij
zal geen macht hebben onheil
over u te abrengen.

11 Dit is wijsheid in mijn
bestel; welnu, Ik geef u een
gebod, dat gij u zult organiseren
en eenieder zijn arentmeester-
schap zult toewijzen;

12 opdat eenieder aan Mij re-
kenschap zal kunnen afleggen
van het rentmeesterschap dat
hem is toegewezen.

13 Want het is raadzaam dat Ik,

104 1a LV 78:3–15.
gs Verenigde orde.

4a gs Begeerte, begeren,
begerig.

6a Gal. 6:7–9.

7a Jes. 62:3;
LV 76:56.
gs Heerlijkheid.

9a gs Excommunicatie.
b LV 82:21.

c gs Duivel.
10a LV 109:25–27.
11a LV 42:32.

gs Rentmeester,
rentmeesterschap.
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de Heer, eenieder averantwoor-
delijk stel als brentmeester over
aardse zegeningen, die Ik voor
mijn schepselen heb geschapen
en bereid.

14 Ik, de Heer, heb de hemelen
uitgespannen en de aarde age-
bouwd, waarlijk het bwerk van
mijn handen; en alle dingen
erin zijn van Mij.
15 En het is mijn bedoeling

voor mijn heiligen te zorgen,
want alle dingen zijn van Mij.

16 Maar het moet wél gebeuren
op mijn eigen awijze; en zie, dit
is de wijze waarop Ik, de Heer,
heb besloten voor mijn heiligen
te zorgen, opdat de barmen ver-
hoogd zullen worden, doordat
de rijken verlaagd worden.

17 Want de aaarde is vol, en er
is meer dan genoeg; ja, Ik heb
alle dingen bereid, en heb het de
mensenkinderen gegeven naar
beigen believen te handelen.

18 Daarom, indien iemand
neemt van de aovervloed die
Ik heb gemaakt, en niet zijn
deel, volgens de bwet van mijn
evangelie, aan de carmen en
behoeftigen geeft, zal hij, onder
kwelling, met de goddelozen,
zijn ogen opslaan in de dhel.
19 En nu, voorwaar, Ik zeg

u aangaande de eigendommen
van de aorde —

20 laat mijn dienstknecht

Sidney Rigdon de plek waar hij
nu woont, en het perceel van
de looierij, als zijn rentmeester-
schap toegewezen krijgen voor
zijn onderhoud terwijl hij in
mijn wijngaard arbeidt, zoals Ik
wil, wanneer Ik hem gebieden
zal.

21 En laat alle dingen worden
gedaan volgens het advies van
de orde en met algemene in-
stemming of stem van de orde
die zich in het land Kirtland
bevindt.

22 En dit rentmeesterschap en
deze zegening schenk Ik, de
Heer, aan mijn dienstknecht
Sidney Rigdon als zegen op
hem, en op zijn nakomelingen
na hem;

23 en Ik zal zegeningen ver-
menigvuldigen op hem, voor
zoverre hij nederig zal zijn
voor mijn aangezicht.

24 En voorts, laat mijn dienst-
knecht Martin Harris als zijn
rentmeesterschap toegewezen
krijgen, voor hem en zijn nako-
melingen na hem, het perceel
dat mijn dienstknecht John
Johnson verkregen heeft in ruil
voor zijn vorige erfdeel;

25 en voor zoverre hij ge-
trouw is, zal Ik zegeningen
vermenigvuldigen op hem en
zijn nakomelingen na hem.

26 En laat mijn dienstknecht

13a gs Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

b LV 72:3–5, 16–22.
14a Jes. 42:5; 45:12.

gs Scheppen,
schepping.

b Ps. 19:1; 24:1.

16a LV 105:5.
gs Welzijn,
welzijnszorg.

b 1 Sam. 2:7–8;
Luc. 1:51–53;
LV 88:17.

17a LV 59:16–20.
gs Aarde.

b gs Keuzevrijheid.

18a Luc. 3:11;
Jak. 2:15–16.

b LV 42:30.
c Spr. 14:21;

Mos. 4:26;
LV 52:40.

d Luc. 16:20–31.
19a gs Verenigde orde.
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Martin Harris zijn geldmiddelen
wijden aan de verkondiging
van mijn woorden, zoals mijn
dienstknecht Joseph Smith jr.
zal aangeven.
27 En voorts, laat mijn dienst-

knecht Frederick G. Williams
de plek hebben waarop hij nu
woont.

28 En laat mijn dienstknecht
Oliver Cowdery het perceel
hebben dat naast het huis ligt,
dat bestemd is voor de druk-
kerij, dat perceel nummer één
is, alsmede het perceel waarop
zijn vader woont.

29 En laat mijn dienstknech-
ten Frederick G. Williams en
Oliver Cowdery de drukkerij
hebben, en alle dingen die
daartoe behoren.

30 En dit zal hun rentmeester-
schap zijn, dat hun zal worden
toegewezen.

31 En voor zoverre zij getrouw
zijn, zie, zal Ik hen zegenen, en
zegeningen op hen vermenig-
vuldigen.

32 En dit is het begin van het
rentmeesterschap dat Ik hun
heb toegewezen, voor hen en
hun nakomelingen na hen.

33 En voor zoverre zij getrouw
zijn, zal Ik zegeningen op
hen vermenigvuldigen, en op
hun nakomelingen na hen,
ja, een menigvuldigheid van
zegeningen.

34 En voorts, laat mijn dienst-
knecht John Johnson het huis
hebben waarin hij woont, en
het erfdeel, alles behalve de
grond die bestemd is voor de

abouw van mijn huizen, die
deel uitmaakt van dat erfdeel,
en die percelen die mijn dienst-
knecht Oliver Cowdery zijn
toegewezen.

35 En voor zoverre hij getrouw
is, zal Ik zegeningen op hem
vermenigvuldigen.

36 En het is mijn wil dat hij
de percelen verkoopt die zijn
uitgezet voor de opbouw van
de stad van mijn heiligen,
voor zoverre het hem wordt
bekendgemaakt door de astem
van de Geest, en volgens het
advies van de orde, en door de
stem van de orde.

37 En dat is het begin van het
rentmeesterschap dat Ik hem
heb toegewezen, als zegening
voor hem en zijn nakomelingen
na hem.

38 En voor zoverre hij getrouw
is, zal Ik een menigvuldigheid
van zegeningen op hem verme-
nigvuldigen.

39 En voorts, laat mijn dienst-
knecht Newel K. aWhitney de
huizen en het perceel toegewe-
zen krijgen waar hij nu woont,
en het perceel en pand waar
de winkel gevestigd is, en ook
het hoekperceel ten zuiden van
de winkel, en ook het perceel
waarop de potasbranderij zich
bevindt.

40 En dit alles heb Ik mijn
dienstknecht Newel K. Whitney
toegewezen als zijn rentmees-
terschap, als een zegening op
hem en op zijn nakomelingen
na hem, ten behoeve van de
winkel van mijn orde, die Ik

34a LV 94:3, 10. 36a gs Openbaring. 39a gs Whitney, Newel K.
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heb gevestigd voor mijn ring in
het land Kirtland.
41 Ja, voorwaar, dat is het

rentmeesterschap dat Ik heb
toegewezen aan mijn dienst-
knecht Newel K. Whitney,
namelijk deze winkel in zijn
geheel, aan hem en zijn agevol-
machtigde, en zijn nakomelin-
gen na hem.
42 En voor zoverre hij getrouw

is in het onderhouden van mijn
geboden, die Ik hem gegeven
heb, zal Ik zegeningen verme-
nigvuldigen op hem en op
zijn nakomelingen na hem,
ja, een menigvuldigheid van
zegeningen.

43 En voorts, laat mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr. het
perceel toegewezen krijgen dat
is uitgezet voor de bouw van
mijn huis, dat veertig roeden
lang en twaalf roeden breed is,
en ook het erfdeel waarop zijn
vader nu woont;

44 en dit is het begin van het
rentmeesterschap dat Ik hem
heb toegewezen, als een zege-
ning op hem en op zijn vader.

45 Want zie, Ik heb een erfdeel
bestemd voor zijn avader, voor
zijn onderhoud; daarom zal
hij gerekend worden tot het
huisgezin van mijn dienstknecht
Joseph Smith jr.
4 6 E n I k z a l z e g e n i n g e n

vermenigvuldigen op het huis-
gezin van mijn dienstknecht
Joseph Smith jr., voor zoverre
hij getrouw is, ja, een menig-
vuldigheid van zegeningen.

47 En nu geef Ik u een gebod
aangaande Zion, dat u als ver-
enigde orde niet langer verbon-
den zult zijn met uw broeders in
Zion, behalve op deze wijze —

48 nadat u georganiseerd bent,
zult u genoemd worden: de
Verenigde Orde van de aring
Zion, de stad Kirtland. En nadat
zij georganiseerd zijn, zullen
uw broeders genoemd worden:
de Verenigde Orde van de stad
Zion.

49 En zij zullen onder hun ei-
gen namen, en onder hun eigen
naam, worden georganiseerd;
en zij zullen hun zaken onder
hun eigen naam, en onder hun
eigen namen, afhandelen;

50 en u zult uw zaken onder
uw eigen naam, en onder uw
eigen namen, afhandelen.

51 En dit heb Ik u geboden te
doen voor uw behoudenis, en
ook voor hun behoudenis, ten
gevolge van hun averdrijving
en hetgeen te gebeuren staat.

52 Want de averbonden zijn
verbroken door overtreding,
door bhebzucht en geveinsde
woorden —

53 daarom bent u ontbonden
als verenigde orde met uw
broeders, zodat u slechts tot dit
uur met hen verbonden bent,
en alleen op deze wijze, zoals
Ik heb gezegd, door middel
van lening, zoals door deze orde
in raadsvergadering zal worden
besloten, zoals uw omstandig-
heden het toelaten en de stem
van de raad aangeeft.

41a LV 84:112–113.
45a LV 90:20.

gs Smith sr., Joseph.

48a LV 82:13; 94:1; 109:59.
gs Ring.

51a LV 109:47.

52a gs Verbond.
b gs Begeerte, begeren,

begerig.
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5 4 E n v o o r t s g e e f I k u
een gebod aangaande uw rent-
meesterschap dat Ik u heb
toegewezen.

55 Zie, al deze eigendommen
zijn van Mij, anders is uw geloof
zonder inhoud, en wordt gij
huichelaars bevonden en zijn
de verbonden die gij met Mij
hebt gesloten, verbroken;

56 en indien de eigendommen
van Mij zijn, dan zijt gij arent-
meesters; anders zijt gij geen
rentmeesters.

57 Maar voorwaar, Ik zeg
u: Ik heb u aangewezen om
rentmeesters over mijn huis te
zijn, ja, met recht rentmeesters.

58 En met dit doel heb Ik
u geboden u te organiseren,
namelijk om amijn woorden te
drukken, de volheid van mijn
Schriften, de openbaringen die
Ik u heb gegeven en die Ik
u hierna van tijd tot tijd zal
geven —

59 met de bedoeling mijn kerk
en koninkrijk op aarde op te
bouwen, en mijn volk voor te
bereiden op de atijd dat Ik bij
hen zal bwonen, die nabij is.
60 En gi j zult voor uzelf

een plek bereiden voor een
schatkamer, en die wijden aan
mijn naam.

61 En gij zult er één onder
u aanwijzen om de schatkamer
te beheren, en hij zal tot die
zegening geordend worden.

62 En er zal een zegel op de
schatkamer zijn, en alle heilige
zaken moeten aan de schatka-
mer worden afgeleverd; en

niemand onder u mag die de
zijne noemen, of enig deel
ervan, want ze zal u allen
tezamen toebehoren.

63 En Ik geef u die vanaf dit
uur; en nu, ziet toe dat gij een
aanvang maakt met het gebruik
van het rentmeesterschap dat
Ik u heb toegewezen, de heilige
zaken uitgezonderd, met als
doel deze heilige zaken te laten
drukken, zoals Ik heb gezegd.

64 En de baten van de heilige
zaken zullen in de schatkamer
worden bewaard, en er zal een
zegel op zijn; en zij zullen door
niemand worden gebruikt of
uit de schatkamer genomen,
noch zal het zegel dat erop zal
worden aangebracht, ontbon-
den worden, behalve door de
stem van de orde, of op gebod.

65 En aldus zult gij de baten
van de heilige zaken in de
schatkamer bewaren voor hei-
lige en gewijde doeleinden.

66 En deze zal de heilige
schatkamer des Heren worden
genoemd; en er zal een zegel op
gehouden worden, opdat zij
heilig en de Heer gewijd zal zijn.

6 7 E n v o o r t s z a l e r n o g
een andere schatkamer worden
bereid, en een schatmeester
aangewezen om de schatkamer
te beheren, en er zal een zegel
op worden aangebracht;

68 en alle geldmiddelen die
u uit uw rentmeesterschap
ontvangt door de waarde te
vermeerderen van de eigen-
dommen die Ik u heb toegewe-
zen, van huizen, land, vee of

56a gs Rentmeester,
rentmeesterschap.

58a gs Bijbelvertaling
van Joseph Smith.

59a gs Millennium.
b LV 1:35–36; 29:9–11.
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van alle dingen, behalve van de
heilige en gewijde geschriften
die Ik voor Mijzelf voor heilige
en gewijde doeleinden heb be-
waard, zullen in de schatkamer
worden gebracht zodra u
geldmiddelen ontvangt, in be-
dragen van honderd of van
vijftig of van twintig of van tien
of van vijf.
69 Of met andere woorden:

Indien iemand onder u vijf
dollar verkrijgt, laat hij die dan
naar de schatkamer brengen;
of, indien hij er tien of twintig
of vijftig of honderd verkrijgt,
laat hem desgelijks handelen;

70 en laat niemand onder u
zeggen dat het hem toebehoort;
want het zal niet het zijne
worden genoemd, noch enig
deel ervan.

71 En geen enkel deel mag
worden gebruikt, of uit de
schatkamer genomen, dan al-
leen door de stem en algemene
instemming van de orde.

72 En dit zal de stem en alge-
mene instemming van de orde
zijn: dat wanneer iemand tot
de schatmeester zegt: Ik heb dit
nodig om mijn rentmeester-
schap te kunnen uitoefenen —

73 of het nu vijf dollar, of tien
dollar, of twintig, of vijftig, of
honderd betreft, de schatmeester
hem het bedrag zal geven dat hij
nodig heeft om zijn rentmeester-
schap te kunnen uitoefenen —

74 totdat hij een overtreder
blijkt te zijn en het voor de raad
van de orde duidelijk is dat hij

een ontrouwe en aonverstandige
rentmeester is.

75 Maar zolang hij volledig in
de kerkgemeenschap is opgeno-
men en getrouw en verstandig
is in zijn rentmeesterschap,
zal dat zijn bewijs voor de
schatmeester zijn, zodat de
schatmeester hem niets zal
onthouden.

76 Maar in geval van overtre-
ding zal de schatmeester aan
de raad en aan de stem van de
orde onderworpen zijn.

77 En ingeval de schatmeester
een ontrouwe en onverstandige
rentmeester wordt bevonden,
zal hij aan de raad en stem van
de orde onderworpen zijn en
verwijderd worden uit zijn post,
en een aander zal in zijn plaats
worden aangesteld.

78 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u aangaande uw schulden: Zie,
het is mijn wil dat u al uw
aschulden bbetaalt.
79 En het is mijn wil dat u

zich voor Mij averootmoedigt,
en deze zegen verkrijgt door
uw bijver en ootmoed en het
gelovige gebed.

80 En zie, voor zoverre u
ijverig en ootmoedig bent, en
het gelovige agebed aanwendt,
zal Ik het hart verzachten van
hen bij wie u in de schuld staat,
totdat Ik u de middelen zend
voor uw bevrijding.

81 Daarom, schrijft spoedig
naar New York, en schrijft
volgens hetgeen mijn aGeest
u ingeeft; en Ik zal het hart

74a Luc. 16:1–12.
77a LV 107:99–100.
78a gs Schuld.

b LV 42:54.
79a gs Nederig, nederig-

heid, vernederen.

b gs IJver.
80a Jak. 5:15.
81a gs Heilige Geest.
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verzachten van hen bij wie u in
de schuld staat, zodat het uit
hun gedachten zal worden weg-
genomen om u moeilijkheden
te bezorgen.
82 En voor zoverre gij aoot-

moedig en getrouw zijt en
mijn naam aanroept, zie, zal Ik
u de boverwinning geven.
83 Ik doe u een belofte, dat u

deze ene keer uit uw knecht-
schap zult worden bevrijd.

84 Voor zoverre u een kans
krijgt geld te lenen in honder-
den of in duizenden, ja, totdat
u voldoende leent om u uit
uw knechtschap te bevrijden, is
dat uw recht.

85 En beleen deze ene keer
de eigendommen die Ik u in
handen heb gegeven, door
met algemene instemming uw
namen op te geven, of op een
andere manier, zoals het u
goeddunkt.

86 Ik geef u dat voorrecht
deze ene keer; en zie, indien u
ertoe overgaat de dingen te
doen die Ik u heb voorgelegd,
volgens mijn geboden, zijn
al deze dingen van Mij, en gij
zijt mijn rentmeesters, en de
meester zal niet toestaan dat
zijn huis wordt afgebroken.
Ja, amen.

AFDELING 105

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 22 juni
1834 bij de Fishing River (Missouri). (History of the Church, 2:108–
111.) De geweldplegingen van de benden tegen de heiligen in Missouri
waren toegenomen en georganiseerde benden uit verschillende county’s
hadden hun voornemen bekendgemaakt om het volk uit te roeien. De
profeet was uit Kirtland gekomen aan het hoofd van een groep
die bekendstond als het Zionskamp, en had kleding en levensmiddelen
meegebracht. De profeet ontving deze openbaring terwijl deze groep aan
de Fishing River gelegerd was.

1–5: Zion zal door naleving van de
celestiale wet worden opgebouwd;
6–13: de verlossing van Zion wordt
voor een korte tijd uitgesteld; 14–
19: de Heer zal de strijd van Zion
voeren; 20–26: de heiligen moeten
wijs zijn en zich niet op machtige
werken beroemen terwijl zij zich
vergaderen; 27–30: er moet in
Jackson County en de aangrenzen-
de county’s land worden gekocht;
31–34: de ouderlingen moeten een

begiftiging ontvangen in het huis
des Heren te Kirtland; 35–37: heili-
gen die zowel geroepen als gekozen
zijn, zullen geheiligd worden; 38–
41: de heiligen moeten een vredes-
banier voor de wereld oprichten.

VOORWAAR, Ik zeg tot
u die hier bijeengekomen

bent om mijn wil te vernemen
aangaande de averlossing van
mijn verdrukte volk —

82a Luc. 14:11; LV 67:10. b LV 103:36. 105 1a LV 100:13.
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2 zie, Ik zeg u, ware het niet
dat mijn volk aovertredingen
had begaan, over de kerk als
geheel gesproken en niet over
afzonderlijke leden, dan had het
nu reeds verlost kunnen zijn.

3 Maar zie, zij hebben niet
geleerd gehoorzaam te zijn aan
hetgeen Ik van hun hand ver-
eiste, maar zijn vervuld met
allerlei kwaad en ageven niet,
zoals het heiligen betaamt, van
hun bezit aan de armen en
bezochten onder hen;

4 en zijn niet aéén volgens
de eenheid die de wet van het
celestiale koninkrijk vereist;

5 en aZion kan niet worden
opgebouwd, banders dan door
de beginselen van de cwet van
het celestiale koninkrijk; anders
kan Ik haar niet tot Mij nemen.
6 En mijn volk moet wel

worden agekastijd totdat het
bgehoorzaamheid leert, des-
noods door de dingen die het
verduurt.

7 Ik spreek niet over hen die
zijn aangewezen om mijn volk
te leiden, die de aeerste ouder-
lingen van mijn kerk zijn, want
zij staan niet allen onder deze
veroordeling;
8 maar Ik spreek over mijn

kerkgemeenten elders — er zijn
er velen die zullen zeggen: Waar
is hun God? Zie, Hij zal hen

in moeilijke tijden bevrijden,
anders trekken wij niet op naar
Zion en zullen wij ons geld
behouden.

9 Daarom, ten gevolge van de
aovertredingen van mijn volk,
is het raadzaam in mijn bestel
dat mijn ouderlingen een korte
tijd wachten op de verlossing
van Zion —

10 opdat zijzelf voorbereid
zullen zi jn, en opdat mijn
volk grondiger onderricht kan
worden, en ondervinding zal
hebben en meer zal weten over
zijn aplicht en de dingen die Ik
van hen verlang.

11 En dat kan niet worden
teweeggebracht alvorens mijn
aouderlingen met macht uit
den hoge bbegiftigd zijn.
12 Want zie, Ik heb een grote

begiftiging en zegen bereid om
op hen te worden auitgestort,
voor zoverre zij getrouw zijn
en in ootmoed blijven wandelen
voor mijn aangezicht.

13 Daarom is het raadzaam in
mijn bestel dat mijn ouderlingen
een korte tijd wachten op de
verlossing van Zion.

14 Want zie, Ik verlang niet
van hen dat zij de strijd van
Zion voeren; want, zoals Ik in
een vorig gebod heb gezegd, zo
zal Ik het ook volbrengen: Ik
zal uw astrijd voeren.

2a LV 104:4–5, 52.
3a Hand. 5:1–11;

LV 42:30.
gs Toewijden, wet
van toewijding.

4a LV 78:3–7.
5a gs Zion.

b LV 104:15–16.

c LV 88:22.
6a LV 95:1–2.

gs Kastijden,
kastijding.

b gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

7a LV 20:2–3.

9a LV 103:4.
10a gs Plicht.
11a gs Ouderling.

b LV 38:32; 95:8.
gs Begiftiging.

12a LV 110.
14a Jozua 10:12–14;

Jes. 49:25; LV 98:37.
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15 Zie, Ik heb de averwoester
uitgezonden om mijn vijanden
te vernietigen en te verwoesten;
en niet vele jaren hierna zullen
er geen meer over zijn om mijn
erfgoed te bezoedelen, en mijn
naam te blasteren in de gebieden
die Ik cgeheiligd heb voor de
vergadering van mijn heiligen.
16 Zie, Ik heb mijn dienst-

knecht Joseph Smith jr. geboden
te zeggen tot de asterkte van
mijn huis, ja, mijn krijgslieden,
mijn jongemannen, en die van
middelbare leeftijd, dat zij
zich moeten vergaderen voor
de verlossing van mijn volk en
de torens van mijn vijanden
omver moeten werpen en hun
bwachters verdrijven;

17 maar de sterkte van mijn
h u i s h e e f t n i e t n a a r m i j n
woorden geluisterd.

18 Maar voor zoverre er
zijn die wél naar mijn woorden
hebben geluisterd, heb Ik een
zegen en een abegiftiging voor
hen bereid, indien zij getrouw
blijven.

19 Ik heb hun gebeden gehoord
en zal hun offer aannemen; en
het is raadzaam in mijn bestel
dat zij tot zover worden ge-
bracht ter beproeving van hun
ageloof.
20 En nu, voorwaar, Ik zeg u:

Een gebod geef Ik u dat allen
die hierheen zijn gekomen, die
in de omstreken kunnen blijven,
laten zij blijven;

21 en zij die niet kunnen
blijven, die een gezin in het
oosten hebben, laten zij een
korte tijd blijven, naargelang
mijn dienstknecht Joseph hun
zal opdragen;

22 want Ik zal hem in deze
zaak raad geven, en wat hij
hun ook opdraagt, zal worden
vervuld.

23 En laat al mijn volk dat
in de omstreken woont, zeer
trouw zijn en veel bidden en
ootmoedig zi jn voor mi jn
aangezicht en niet de dingen
openbaar maken die Ik hun
heb geopenbaard, totdat het
wijsheid is in mijn bestel dat ze
openbaar worden gemaakt.

24 Rept niet van oordelen,
aberoemt u evenmin op geloof
of op machtige werken, maar
vergadert u behoedzaam, zoveel
mogelijk in één streek, rekening
houdend met de gevoelens van
de bevolking.

25 En zie, Ik zal u gunst en
genade in hun ogen schenken,
opdat u in avrede en veiligheid
zult rusten, terwijl u tot de
bevolking zegt: Verschaf ons
recht en gerechtigheid volgens
de wet en stel ons schadeloos
voor het ons aangedane onrecht.

26 Welnu, zie, Ik zeg u, mijn
vrienden: Op deze wijze kunt
u gunst in de ogen van de
bevolking verwerven, totdat het
aleger van Israël zeer groot
wordt.

15a LV 1:13–14.
b LV 112:24–26.

gs Godslastering,
lasteren.

c LV 84:3–4; 103:35.

16a LV 101:55; 103:22, 30.
b gs Waken, wachters.

18a LV 110:8–10.
19a gs Geloof, geloven.
24a LV 84:73.

gs Hoogmoed.
25a gs Vrede.
26a Joël 2:11.
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27 En van tijd tot tijd zal Ik
het hart van de bevolking
verzachten, zoals Ik het hart
van aFarao verzacht heb, totdat
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. en mijn ouderlingen, die Ik
heb aangewezen, tijd hebben
om de sterkte van mijn huis
bijeen te brengen,
28 en om averstandige mannen

uit te zenden ter vervulling
van hetgeen Ik heb geboden
aangaande de baankoop van al
het land dat in Jackson County
kan worden aangekocht, en in
de omliggende county’s.

29 Want het is mijn wil dat
dit land wordt gekocht; en
dat mijn heiligen het na de
aankoop zullen bezitten volgens
de wetten van atoewijding die
Ik heb gegeven.
30 En nadat dit land is gekocht,

zal Ik de alegers van Israël
onschuldig houden aan het in
bezit nemen van hun eigen land,
dat zij tevoren met hun geld
hebben gekocht, en aan het
omverwerpen van de torens van
mijn vijanden, die zich daarop
kunnen bevinden, en aan het
uiteendrijven van hun wachters,
en aan het Mij bwreken op mijn
vijanden tot in het derde en
vierde geslacht van hen die Mij
haten.

31 Maar laat eerst mijn leger
zeer groot worden, en laat het
ageheiligd worden voor mijn
aangezicht, opdat het zo mooi
als de zon en zo helder als de
bmaan zal worden, en opdat zijn
banieren bij alle natiën geducht
zullen zijn;

32 opdat de koninkrijken van
deze wereld gedrongen zullen
worden te erkennen dat het
koninkrijk Zion inderdaad het
akoninkrijk van onze God en
zijn Christus is; daarom, laten
wij ons aan zijn wetten bonder-
werpen.

33 Voorwaar, Ik zeg u: Het
is raadzaam in mijn bestel dat
de eerste ouderlingen van mijn
kerk hun abegiftiging uit den
hoge ontvangen in mijn huis,
dat Ik u heb geboden voor mijn
naam te bouwen in het land
Kirtland.

34 En laten die geboden die Ik
heb gegeven aangaande Zion en
haar awet, worden uitgevoerd
en vervuld na haar verlossing.

35 Er is een dag van aroeping
geweest, maar de tijd is aange-
b r o k e n v o o r e e n d a g v a n
verkiezing; en laten zij die het
bwaardig zijn, gekozen worden.

36 En het zal mijn dienst-
knecht door de stem van de
Geest worden bekendgemaakt

27a Gen. 47:1–12.
28a LV 101:73.

b LV 42:35–36.
29a LV 42:30.

gs Toewijden, wet
van toewijding;
Verenigde orde.

30a LV 35:13–14; 101:55;
103:22, 26.

b LV 97:22.
31a gs Heiliging.

b Hoogl. 6:10;
LV 5:14; 109:73.

32a Op. 11:15.
gs Koninkrijk van
God of Koninkrijk
van de hemel.

b gs Bestuur.

33a LV 95:8–9.
gs Begiftiging.

34a i.e. LV 42 staat
bekend als de ‘Wet’.

35a gs Roepen, roeping,
door God geroepen.

b gs Waardig,
waardigheid.
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wie agekozen zijn; en zij zullen
worden bgeheiligd;

37 en voor zoverre zij de araad
opvolgen die zij ontvangen,
zullen zij na vele dagen de
macht hebben om alle dingen
aangaande Zion te volbrengen.

38 En voorts zeg Ik u: Verzoekt
om vrede, niet alleen bij de
mensen die u hebben geslagen,
maar bij alle mensen;

39 en heft een avredesbanier
op en verkondigt vrede aan de
einden der aarde;

40 en doet hun die u hebben
geslagen, vredesvoorstellen vol-
gens de stem van de Geest die
in u is, en aalle dingen zullen
voor uw welzijn samenwerken.

41 Welnu, weest getrouw; en
zie, ja, zie, Ik ben amet u, ja, tot
het einde. Ja, amen.

AFDELING 106

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 25 november
1834 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 2:170–171.) Deze
openbaring is gericht aan Warren A. Cowdery, een oudere broer van
Oliver Cowdery.

1–3: Warren A. Cowdery wordt
geroepen als plaatselijke preside-
rende functionaris; 4–5: de weder-
komst zal de kinderen des lichts
niet als een dief overvallen; 6–8:
grote zegeningen volgen op trouwe
dienst in de kerk.

HET is mijn wil dat mijn
dienstknecht Warren A.

Cowdery aangewezen wordt
als en geordend wordt tot
presiderende hogepriester van
mijn kerkgemeente in het land
aFreedom en omstreken;
2 en mi jn eeuwigdurend

evangelie predikt en zijn stem
verheft en het volk waarschuwt,
niet alleen in zijn eigen streek,

maar ook in de aangrenzende
county’s;

3 en al zijn tijd wijdt aan deze
hoge en heilige roeping, die Ik
hem nu geef, ijverig astrevend
naar het bkoninkrijk der heme-
len en zijn gerechtigheid, en
alle noodzakelijke dingen zullen
daaraan worden toegevoegd;
want de carbeider is zijn loon
waard.

4 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: De akomst des Heren bis nabij,
en zij overvalt de wereld als
een cdief in de nacht —

5 daarom, omgordt uw lende-
nen, opdat u kinderen des alichts
zult zijn, en opdat die dag u
niet zal bovervallen als een dief.

36a LV 95:5.
gs Kiezen, koos,
gekozen.

b gs Heiliging.
37a gs Raad.
39a gs Banier; Vrede.
40a Rom. 8:28;

LV 90:24; 100:15.

41a Matt. 28:19–20.
106 1a i.e. de stad

Freedom (New York)
en omgeving.

3a Matt. 6:33.
b gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.

c Matt. 10:10;
LV 31:5.

4a Jak. 5:8.
b gs Laatste dagen.
c 1 Tess. 5:2.

5a gs Licht, licht
van Christus.

b Op. 16:15.
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6 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Er was vreugde in de hemel
toen mijn dienstknecht Warren
zich voor mijn scepter boog
en zich afscheidde van de
bedriegerijen der mensen;

7 daarom, gezegend is mijn
dienstknecht Warren, want Ik
zal barmhartig zi jn jegens
hem; en niettegenstaande de
aijdelheid van zijn hart, zal Ik

hem verheffen, voor zoverre
hij zich verootmoedigt voor
mijn aangezicht.

8 En Ik zal hem agenade en
zekerheid schenken, waarmee
hij kan standhouden; en indien
hij een trouwe getuige en een
licht voor de kerk blijft, heb Ik
een kroon voor hem bereid in
de bwoningen van mijn Vader.
Ja, amen.

AFDELING 107

Openbaring over het priesterschap, gedateerd 28 maart 1835, gegeven
bij monde van de profeet Joseph Smith te Kirtland (Ohio). (History of
the Church, 2:209–217.) Op de genoemde datum, toen de Twaalf in
raadsvergadering waren bijeengekomen, beleden zij hun persoonlijke
zwakheden en tekortkomingen, betuigden zij hun bekering en zochten de
verdere leiding van de Heer. Zij stonden op het punt uiteen te gaan om
een zending te vervullen in de hun toegewezen gebieden. Hoewel gedeelten
van deze afdeling werden ontvangen op de genoemde datum, blijkt uit
geschiedkundige verslagen dat diverse onderdelen op verschillende tijden
waren ontvangen, sommige zelfs al in november 1831.

1–6: er zijn twee priesterschap-
pen: het Melchizedeks en het
Aäronisch; 7–12: wie het Melchi-
zedeks priesterschap dragen, heb-
ben de bevoegdheid in alle functies
van de kerk te officiëren; 13–17:
de bisschap presideert de Aäroni-
sche priesterschap, die de uiterlij-
ke verordeningen bedient; 18–20:
het Melchizedeks priesterschap
omvat de sleutels van alle gees-
telijke zegeningen; het Aäronisch
priesterschap omvat de sleutels
van de bediening van engelen;
21–38: het Eerste Presidium, de
Twaalf en de Zeventig vormen de
presiderende quorums, wier be-

slissingen in eenheid en gerechtig-
heid genomen moeten worden;
39–52: de patriarchale orde vast-
gesteld van Adam tot Noach; 53–
57: de Heer verscheen aan de heili-
g e n v a n w e l e e r t o e n z i j i n
Adam-ondi-Ahman vergaderd wa-
ren; 58–67: de Twaalf moeten de
funct ionar issen van de kerk
organiseren; 68–76: bisschoppen
fungeren als plaatselijke rechter
in Israël; 77–84: het Eerste Presi-
dium en de Twaalf vormen de
hoogste rechtbank in de kerk; 85–
100: presidenten in de priester-
schap besturen hun respectieve
quorums.

7a gs IJdel, ijdelheid.
8a gs Genade.

b Joh. 14:2;
Ether 12:32–34;

LV 59:2; 76:111;
81:6; 98:18.
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ER zi jn in de kerk twee
priesterschappen, namelijk

h e t a M e l c h i z e d e k s e n h e t
bAäronisch, waaronder het Levi-
tisch priesterschap.
2 Waarom het eerste het aMel-

chizedeks priesterschap wordt
genoemd, is omdat Melchizedek
zulk een groot hogepriester was.

3 Voor zijn tijd werd het het
heilig priesterschap naar de aorde
van de Zoon van God genoemd.
4 Maar uit respect of aeerbied

voor de naam van het Opperwe-
zen, om een al te veelvuldige
herhaling van zijn naam te
vermijden, heeft de kerk in
de dagen vanouds dat priester-
schap vernoemd naar Melchi-
zedek, ofwel het Melchizedeks
priesterschap.
5 Alle andere bevoegdheden of

functies in de kerk zijn atoevoe-
gingen aan dat priesterschap.

6 Er zijn echter twee onder-
delen of hoofdgroepen — de
een is het Melchizedeks pries-
terschap en de ander is het
Aäronisch of aLevitisch pries-
terschap.
7 Het ambt van aouderling

valt onder het priesterschap van
Melchizedek.
8 Het Melchizedeks priester-

schap omvat het recht van
presideren en bezit de macht
en het agezag over alle ambten
in de kerk, in alle tijdperken

van de wereld, om geestelijke
zaken te besturen.

9 Het aPresidium van de Hoge
Priesterschap, naar de orde van
Melchizedek, heeft het recht
van officiëren in alle ambten
van de kerk.

10 aHogepriesters naar de orde
van het Melchizedeks priester-
schap hebben het brecht, onder
leiding van het presidium, in
hun eigen positie te officiëren
in de bediening van geestelijke
zaken, en ook in het ambt
van ouderling, priester (van de
Levitische orde), leraar, diaken,
en als lid.

11 Een ouderling heeft het
recht, bij afwezigheid van de
hogepriester, in zijn plaats te
officiëren.

12 De hogepriester en ouder-
ling moeten in geestelijke zaken
handelen overeenkomstig de
verbonden en geboden van de
kerk; en zij hebben het recht in
al die ambten van de kerk te
officiëren als er geen hogere
autoriteiten aanwezig zijn.

13 Het tweede priesterschap
wordt het apriesterschap van
Aäron genoemd, omdat het aan
bAäron en zijn nakomelingen,
door al hun geslachten heen, is
verleend.

14 Waarom dit het lagere
priesterschap wordt genoemd,
is omdat het een atoevoeging is

107 1a gs Melchizedeks
priesterschap.

b gs Aäronisch
priesterschap.

2a bjs, Gen. 14:25–40;
LV 84:14.
gs Melchizedek.

3a Alma 13:3–19;

LV 76:57.
4a gs Eerbied.
5a LV 84:29; 107:14.
6a Deut. 10:8–9.
7a gs Ouderling.
8a gs Gezag.
9a LV 81:2; 107:22,

65–67, 91–92.

10a gs Hogepriester.
b LV 121:34–37.

13a gs Aäronisch
priesterschap.

b gs Aäron, broeder
van Mozes.

14a LV 20:52; 107:5.
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aan het grotere of het Melchize-
deks priesterschap, en bevoegd-
heid bezit tot het bedienen van
uiterlijke verordeningen.
15 De abisschap vormt het

presidium van deze priester-
schap, en draagt de sleutels of
het gezag daarvan.
16 Niemand heeft wettelijk

recht op dit ambt, op het dragen
van de sleutels van dit priester-
schap, tenzij hij een aletterlijke
afstammeling van Aäron is.

17 Maar aangezien een hoge-
priester in het Melchizedeks
priesterschap bevoegd is om in
alle lagere ambten te officiëren,
mag hij in het ambt van bis-
schop officiëren wanneer er
geen letterlijke afstammeling
van Aäron te vinden is, mits hij
tot die macht wordt geroepen
en aangesteld en ageordend
onder de handen van het bpre-
sidium van de Melchizedekse
priesterschap.

18 De macht en het gezag van
het hogere of Melchizedeks
priesterschap bestaat in het
dragen van de asleutels van alle
geestelijke zegeningen van de
kerk —
19 het voorrecht te hebben

om de averborgenheden van het
koninkrijk van de hemel te
ontvangen, de hemelen voor
zich geopend te hebben, deel

te hebben aan de balgemene
samenkomst en kerk van de
Eerstgeborene, en de gemeen-
schap en tegenwoordigheid te
genieten van God de Vader, en
Jezus, de cMiddelaar van het
nieuwe verbond.

20 De macht en het gezag
van het lagere of Aäronisch
priesterschap bestaat in het
dragen van de asleutels van
de bediening van engelen, en
in het bedienen van uiterlijke
bverordeningen, de letter van
het evangelie, de cdoop van
bekering tot dvergeving van
zonden, overeenkomstig de
verbonden en geboden.

21 Noodzakelijkerwijs komen
er presidenten, of presiderende
ambtsdragers, voort uit hen die
geordend zijn tot de verschillen-
de ambten in deze twee pries-
terschappen, of ze worden uit
hun midden aangewezen.

22 Uit de aMelchizedekse pries-
terschap vormen drie bpreside-
rende hogepriesters, gekozen
door de groep, aangewezen
en tot dat ambt geordend, en
cgesteund door het vertrouwen,
het geloof en het gebed van
de kerk, een quorum van het
presidium van de kerk.

23 De atwaalf reizende raads-
leden zijn geroepen om de
twaalf bapostelen te zijn, of de

15a gs Bisschop.
16a LV 68:14–21;

107:68–76.
17a gs Ordenen,

ordening.
b LV 68:15.

18a gs Sleutels van het
priesterschap.

19a Alma 12:9–11;

LV 63:23; 84:19–22.
gs Verborgenheden
van God.

b Hebr. 12:22–24.
c gs Middelaar.

20a LV 13:1; 84:26–27.
b gs Verordeningen.
c gs Doop, dopen.
d gs Vergeving van

zonden.
22a gs Melchizedeks

priesterschap.
b LV 90:3, 6; 107:9,

65–67, 78–84, 91–92.
c gs Steunen van

kerkleiders.
23a LV 107:33–35.

b gs Apostel.
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bijzondere getuigen van de
naam van Christus in de gehele
wereld — waardoor zij zich in
de plichten van hun roeping
onderscheiden van de andere
ambtsdragers in de kerk.
24 En zij vormen een quorum,

in gezag en macht gelijk aan de
voornoemde drie presidenten.

25 Ook de a Zeventig zi jn
geroepen om het evangelie te
prediken en om bijzondere
getuigen te zijn voor de andere
volken en in de gehele wereld
— waardoor zij zich in de
plichten van hun roeping on-
derscheiden van de andere
ambtsdragers in de kerk.
26 En zij vormen een quorum,

in gezag gelijk aan dat van de
zojuist genoemde twaalf bij-
zondere getuigen of apostelen.

27 En ieder besluit dat door
één van deze quorums wordt
genomen, moet door de eenpa-
rige stemming daarvan tot
stand komen; dat wil zeggen:
elk lid van ieder quorum moet
met de genomen besluiten
instemmen, om hun besluiten
onderling van gelijke kracht of
geldigheid te laten zijn —

28 wanneer de omstandighe-
den een andere mogelijkheid
uitsluiten, mag de aanwezige
meerderheid een quorum vor-
men —

29 tenzij dat het geval is, heb-
ben hun besluiten niet het recht
op dezelfde zegeningen als de
besluiten van een quorum van

drie presidenten in vroeger
dagen, die naar de orde van
Melchizedek geordend waren,
en rechtvaardige en heilige
mannen waren.

30 De besluiten van deze
quorums, of één daarvan, moe-
ten genomen worden in alle
arechtvaardigheid, in heiligheid
en nederigheid van hart, zacht-
moedigheid en lankmoedig-
heid, en in geloof en bdeugd
en kennis, matigheid, geduld,
godsvrucht, broederlijke vrien-
delijkheid en naastenliefde;

31 want de belofte luidt dat
zij, indien deze dingen over-
vloedig bij hen aanwezig zijn,
niet aonvruchtbaar zullen zijn
in de kennis des Heren.

32 En ingeval enig besluit
van deze quorums in onrecht-
vaardigheid genomen is, kan
het voor een algemene verga-
dering worden gebracht van
de verschillende quorums, die
de geestelijke gezagsdragers
van de kerk vormen; op geen
andere wijze kan er beroep
worden aangetekend tegen
hun besluit.

33 De Twaalf vormen een
reizende presiderende hoge
raad, om in de naam des Heren
te officiëren, op aanwijzing van
het presidium van de kerk, in
overeenstemming met de wet
des hemels; om de kerk op te
bouwen en al haar aangelegen-
heden onder alle natiën te rege-
len, ten eerste ten behoeve van

25a gs Zeventig.
30a LV 121:36.

gs Rechtvaardig,
rechtvaardigen,

rechtvaardigheid.
b LV 121:41.

gs Deugd,
deugdzaam,

deugdzaamheid.
31a 2 Pet. 1:5–8.
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de aandere volken, en ten twee-
de ten behoeve van de Joden.

34 De Zeventig moeten han-
delen in de naam des Heren, op
aanwijzing van de aTwaalf of
de reizende hoge raad, bij het
opbouwen van de kerk en het
regelen van al haar aangele-
genheden onder alle natiën,
ten eerste ten behoeve van de
andere volken, en dan ten be-
hoeve van de Joden —

35 waarbij de Twaalf, die de
sleutels dragen, worden uitge-
zonden om de deur te openen
door de verkondiging van het
evangelie van Jezus Christus,
en wel ten eerste ten behoeve
van de andere volken, en dan
ten behoeve van de Joden.

36 De vaste ahoge raden in de
ringen van Zion vormen een
quorum dat bij al zijn besluiten
evenveel gezag heeft inzake de
aangelegenheden van de kerk
als het quorum van het presi-
dium, of als de reizende hoge
raad.
37 De hoge raad in Zion vormt

een quorum dat bij al zijn
besluiten evenveel gezag heeft
inzake de aangelegenheden van
de kerk als de raden van twaalf
in de ringen van Zion.

38 Het is de plicht van de
reizende hoge raad, wanneer
zij hulp nodig hebben bij het
voldoen aan de verschillende
verzoeken om het evangelie te
prediken en te bedienen, een

beroep te doen op de aZeventig,
en niet op welke anderen dan
ook.

39 Het is de plicht van de
Twaalf in alle grote gemeenten
van de kerk aevangelisten te
ordenen, naargelang die hun
door openbaring worden aan-
gewezen —

40 de orde van dat priester-
schap werd gevestigd om van
vader op zoon te worden over-
gedragen, en behoort rechtens
toe aan de letterlijke afstamme-
lingen van het uitverkoren
geslacht, aan wie de beloften
waren gedaan.

41 Deze orde werd ingesteld
in de dagen van aAdam en
is door bafstamming op de
volgende wijze doorgegeven:

42 van Adam op aSet, die op
de leeftijd van negenenzestig
jaar door Adam werd geordend
en drie jaar voor zijn (Adams)
d o o d e e n z e g e n v a n h e m
ontving en van zijn vader de
belofte van God kreeg dat zijn
nakomelingen de uitverkorenen
des Heren zouden zijn en dat
zij tot aan het einde der aarde
bewaard zouden blijven;

43 want hij (Set) was een avol-
maakt mens, en hij was zozeer
het bevenbeeld van zijn vader
dat hij in alle opzichten op zijn
vader leek en alleen door zijn
leeftijd van hem te onderschei-
den was.

44 Enos werd op de leeftijd

33a 1 Ne. 13:42;
3 Ne. 16:4–13;
LV 90:8–9.

34a LV 112:21.
36a gs Hoge Raad.

38a gs Zeventig.
39a gs Evangelist;

Patriarch,
patriarchaal.

41a gs Adam.

b Gen. 5; LV 84:6–16;
Moz. 6:10–25.

42a gs Set.
43a gs Volmaakt.

b Gen. 5:3.
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van honderdvierendertig jaar en
vier maanden geordend door
de hand van Adam.
45 God riep Kenan in de

wildernis in zijn veertigste
levensjaar; en hij ontmoette
Adam terwijl hij op reis was
naar de plaats Shedolamak. Hij
was zevenentachtig jaar toen
hij zijn ordening ontving.

46 Mahalalel was vierhonderd-
zesennegentig jaar en zeven
dagen oud toen hij geordend
werd door de hand van Adam,
die hem ook zegende.

47 Jered was tweehonderd
jaar oud toen hij geordend
werd onder de hand van Adam,
die hem ook zegende.

48 aHenoch was vijfentwintig
jaar oud toen hij geordend
werd onder de hand van Adam;
en hij was vijfenzestig toen
Adam hem zegende.

49 En hij zag de Heer, en hij
wandelde met Hem en bevond
zich voortdurend voor zijn
aangezicht; en hij awandelde
met God driehonderdvijfen-
zest ig jaar lang, zodat hi j
vierhonderddertig jaar oud was
toen hij werd bopgenomen.

50 aMetuselach was honderd
jaar oud toen hij geordend werd
onder de hand van Adam.

51 Lamech was tweeëndertig
jaar oud toen hij geordend
werd onder de hand van Set.

52 aNoach was tien jaar oud

toen hij geordend werd onder
de hand van Metuselach.

53 Drie jaar voor zijn dood
riep Adam Set, Enos, Kenan,
Mahalalel, Jered, Henoch en
Metuselach, die allen ahoge-
priester waren, met de overigen
van zijn nageslacht die recht-
vaardig waren, naar de vallei
bAdam-ondi-Ahman en schonk
hun daar zijn laatste zegen.

54 En de Heer verscheen aan
hen, en zi j s tonden op en
zegenden aAdam en noemden
hem bMichaël, de vorst, de
aartsengel.

55 En de Heer schonk Adam
vertroosting en zeide tot hem:
Ik heb u aan het hoofd gesteld;
een menigte natiën zal uit u
voortkomen en gij zijt voor
eeuwig avorst over hen.
56 En Adam stond op te

midden van de vergadering;
en niettegenstaande hij door
ouderdom gebogen was, avoor-
spelde hij, vervuld met de
Heilige Geest, alles wat zijn
nakomelingen zou overkomen
tot aan het laatste geslacht.

57 Deze dingen werden in het
boek Henoch opgeschreven, en
er zal te zijner tijd van worden
getuigd.

58 Het is ook de plicht van
de aTwaalf alle andere ambts-
dragers van de kerk te bordenen
en te organiseren, overeenkom-
stig de openbaring die luidt:

48a gs Henoch.
49a Gen. 5:22;

Hebr. 11:5;
Moz. 7:69.

b gs Opgenomen
mensen.

50a gs Metuselach.

52a gs Noach, aartsvader
uit de Bijbel.

53a gs Hogepriester.
b LV 78:15; 116:1.

gs Adam-ondi-
Ahman.

54a LV 128:21.

gs Adam.
b gs Michaël.

55a LV 78:16.
56a Moz. 5:10.
58a gs Apostel.

b gs Ordenen,
ordening.
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59 Aan de kerk van Christus
in het land Zion, als toevoe-
ging aan de kerkelijke awetten
met betrekking tot kerkelijke
zaken —
60 Voorwaar, Ik zeg u, zegt de

Heer der heerscharen: Er moe-
ten apresiderende ouderlingen
zijn om hen te presideren die het
ambt van ouderling bekleden;
61 en ook apriesters om hen te

presideren die het ambt van
priester bekleden;
62 en ook a leraren om op

gelijke wijze hen te presideren
die het ambt van leraar bekle-
den, en ook diakenen —
63 aldus van diaken tot leraar,

en van leraar tot priester ,
en van priester tot ouderling,
ieder afzonderlijk volgens zijn
aanstelling, overeenkomstig de
verbonden en geboden van de
kerk.

64 Dan komt het hoge pries-
terschap, het grootste van alle.

65 Daarom moet er iemand
uit de hoge pries terschap
worden aangewezen om die
priesterschap te presideren, en
hij zal president van de hoge
priesterschap der kerk worden
genoemd;

66 of met andere woorden:
apresiderende hogepriester van
de hoge priesterschap der kerk.
67 Van hem komt de bedie-

ning van verordeningen en
zegens aan de kerk , door
ahandoplegging.

68 Daarom, het ambt van
bisschop is daaraan niet gelijk;
want het ambt van abisschop
bestaat uit het besturen van
alle stoffelijke zaken;

69 niettemin moet een bisschop
uit de hoge a priesterschap
worden gekozen, tenzij hij een
bletterlijke afstammeling van
Aäron is;

70 want tenzij hij een letterlijke
afstammeling van Aäron is,
kan hij de sleutels van dat
priesterschap niet dragen.

71 Niettemin kan een hoge-
priester, dat wil zeggen naar de
orde van Melchizedek, worden
aangesteld voor het bedienen
van stoffelijke zaken, hebbende
een kennis daarvan door de
Geest der waarheid;

72 en ook om arechter in Israël
te zijn, om de zaken der kerk te
behartigen, om te oordelen over
overtreders naar de getuigen-
verklaringen die hem zullen
worden voorgelegd volgens de
wetten, met behulp van zijn
raadgevers, die hij gekozen
heeft of zal kiezen uit de ouder-
lingen der kerk.

73 Dat is de plicht van een
bisschop die geen letterlijke
afstammeling van Aäron is,
maar geordend is tot het hoge
priesterschap naar de orde van
Melchizedek.

74 Aldus zal hij rechter zijn,
ja, plaatselijke rechter onder
de inwoners van Zion, of in

59a LV 43:2–9.
60a LV 107:89–90.
61a LV 107:87.
62a LV 107:85–86.
66a LV 107:9, 91–92.

gs President.
67a gs Handoplegging.
68a gs Bisschop.
69a gs Melchizedeks

priesterschap.

b LV 68:14–24; 84:18;
107:13–17.

72a LV 58:17–18.
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een ring van Zion, of in enige
gemeente van de kerk waar
hij tot deze bediening wordt
aangesteld, totdat de grenzen
van Zion worden uitgebreid en
het nodig wordt nog andere
bisschoppen of rechters in Zion
of elders te hebben.
75 En voor zoverre er andere

bisschoppen worden aangewe-
zen, zullen zij datzelfde ambt
uitoefenen.

76 Maar een letterlijke af-
stammeling van Aäron heeft
wettelijk recht op het president-
schap van deze priesterschap,
op de asleutels van deze bedie-
ning, om het ambt van bisschop
zelfstandig uit te oefenen, zon-
der raadgevers, om als rechter
in Israël op te treden, behalve
wanneer een president van de
hoge priesterschap, naar de
orde van Melchizedek, wordt
berecht.

77 En de beslissing van elk
van die raden, overeenkomstig
het gebod dat luidt:

78 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: De belangrijkste aange-
legenheden der kerk, en de
amoeilijkste gevallen der kerk,
moeten, voor zoverre de beslis-
sing van de bisschop of de
rechters niet bevredigend is,
worden overgedragen en voor-
gelegd aan de raad der kerk,
in de tegenwoordigheid van
het bPresidium van de Hoge
Priesterschap.

79 En het presidium van de
raad van de hoge priesterschap
heeft de bevoegdheid andere

hogepriesters te roepen, na-
melijk twaalf, om als raadge-
vers te assisteren; en aldus
hebben het Presidium van de
Hoge Priesterschap en zijn
raadgevers bevoegdheid om te
beslissen op grond van getui-
genverklaringen volgens de
wetten der kerk.

80 En na deze beslissing zal
het niet meer voor het aange-
zicht des Heren in herinnering
worden gebracht; want dit is
de hoogste raad van de kerk
van God, en een eindbeslissing
met betrekking tot geschillen
bij geestelijke aangelegenheden.

81 Er is niemand die tot de kerk
behoort, die niet onderworpen
is aan deze raad der kerk.

82 En indien een president van
de hoge priesterschap over-
treedt, moet hij in herinnering
worden gebracht voor de alge-
mene raad der kerk, die door
twaalf raadgevers uit de hoge
priesterschap wordt bijgestaan;

83 en hun uitspraak op zijn
hoofd maakt een eind aan de
discussie over hem.

84 Aldus is niemand gevrij-
waard van de agerechtigheid
en de wetten van God, opdat
al le dingen ordel i jk en in
alle ernst voor zijn aangezicht
zullen worden gedaan, volgens
waarheid en gerechtigheid.

85 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Het is de plicht van een
president van het ambt van
adiaken om twaalf diakenen te
presideren, in raadsvergadering
met hen bijeen te komen, en

76a gs Sleutels van het
priesterschap.

78a LV 102:13, 28.
b LV 68:22.

84a gs Gerechtigheid.
85a gs Diaken.
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hun hun plicht te bleren, elkaar
opbouwend, zoals aangegeven
is volgens de verbonden.
86 En het is ook de plicht

van de president van het ambt
van aleraar om vierentwintig
leraren te presideren, en in
raadsvergadering met hen
bijeen te komen, hun lerende de
plichten van hun ambt, zoals
aangegeven in de verbonden.
87 Ook is het de plicht van de

president van de priesterschap
van Aäron om achtenveertig
apriesters te presideren, en
in raadsvergadering met hen
bijeen te komen, om hun de
plichten van hun ambt te leren,
zoals aangegeven is in de
verbonden —
88 deze pres ident moet

abisschop zijn; want dit is
één van de plichten van dat
priesterschap.
89 Voorts is het de plicht van

de president van het ambt van
aouderling om zesennegentig
ouderlingen te presideren, en
met hen in raadsvergadering
bijeen te komen, en hun te leren
overeenkomstig de verbonden.
90 Dit presidium verschilt van

dat der Zeventig en is bedoeld
voor hen die niet over de gehele
wereld areizen.
91 En voorts is het de plicht

van de president van het ambt
van het hoge priesterschap om

de gehele kerk te apresideren,
en te zijn zoals bMozes —

92 zie, hier is wijsheid: ja,
aziener, bopenbaarder, vertaler
en cprofeet te zijn, met alle
dgaven van God die Hij schenkt
aan het hoofd der kerk.

93 En het is in overeenstem-
ming met het visioen waarin
de orde der aZeventig wordt
getoond, dat zij zeven presi-
denten zullen hebben om hen
te presideren, gekozen uit de
zeventigen;

94 en de zevende president
van deze presidenten moet de
zes presideren;

95 en deze zeven presidenten
moeten andere zeventigen kie-
zen naast de eerste zeventigen
waartoe zij behoren, en moeten
hen presideren;

96 en nog andere zeventigen,
tot zevenmaal zeventig toe, in-
dien de arbeid in de wijngaard
dat vereist.

97 En deze zeventigen moeten
areizende dienaren zijn, ten
eerste voor de andere volken
en ook voor de Joden.

98 Terwijl andere ambtsdra-
gers van de kerk, die geen deel
uitmaken van de Twaalf, en
evenmin van de Zeventig, niet
de plicht hebben te reizen
onder alle natiën, maar moeten
reizen naar hun omstandighe-
den het toelaten, niettegen-

85b LV 38:23;
88:77–79, 118.

86a LV 20:53–60.
gs Leraar, Aäronisch
priesterschap.

87a gs Priester, Aäronisch
priesterschap.

88a gs Bisschop.

89a gs Ouderling.
90a LV 124:137.
91a LV 107:9, 65–67.

b LV 28:2; 103:16–21.
92a Mos. 8:13–18.

gs Ziener.
b gs Openbaring.
c LV 21:1.

gs Profeet.
d gs Gaven van de

Geest.
93a LV 107:38.

gs Zeventig.
97a LV 124:138–139.
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staande zij even hoge en ver-
antwoordelijke functies in de
kerk bekleden.
99 Welnu, laat eenieder zijn

aplicht leren kennen en het ambt
waartoe hij is aangewezen, met
alle bijver leren uitoefenen.

100 Wie atraag is, zal niet
bwaardig worden geacht om te
blijven, en wie zijn plicht niet
leert kennen en de goedkeuring
niet waardig blijkt te zijn, zal
niet waardig worden geacht
om te blijven. Ja, amen.

AFDELING 108

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 26 december
1835 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 2:345.) Deze afdeling
werd ontvangen op verzoek van Lyman Sherman, die eerder tot hoge-
priester en zeventiger was geordend, en die zich tot de profeet had gewend
met het verzoek om een openbaring om hem zijn plicht bekend te maken.

1–3: Lyman Shermans zonden zijn
hem vergeven; 4–5: hij zal gerekend
worden tot de leidinggevende ou-
derlingen van de kerk; 6–8: hij is
geroepen om het evangelie te predi-
ken en zijn broeders te versterken.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot u, mijn dienst-

knecht Lyman: Uw zonden zijn
u vergeven, want u hebt mijn
stem gehoorzaamd door deze
ochtend hierheen te komen om
raad te ontvangen van hem die
Ik heb aangewezen.
2 Daarom, laat uw ziel agerust

zijn over uw geestelijke status,
en weersta mijn stem niet
langer.
3 En kom nu en wees voortaan

stipter in het nakomen van
uw geloften, die u hebt afge-
legd en zult afleggen, en u zult
gezegend worden met buiten-
gewoon grote zegeningen.

4 Wacht geduldig af tot mijn
dienstknechten de aplechtige
samenkomst bijeenroepen, dan
zult u tot de eersten van mijn
ouderlingen worden gerekend,
en door ordening bevoegdheid
ontvangen met de rest van mijn
ouderlingen die Ik gekozen heb.

5 Zie, dit is de abelofte van de
Vader aan u, indien u getrouw
blijft.

6 En deze zal voor u in vervul-
ling gaan op die dag dat u
bevoegd zult zijn om mijn
evangelie te aprediken overal
waar Ik u vanaf dat moment
zenden zal.

7 Daarom, aversterk uw broe-
ders door al uw conversatie,
door al uw gebeden, door al uw
aansporingen, en door al uw
doen en laten.

8 En zie, ja, zie, Ik ben voor
eeuwig met u om u te zegenen
en te abewaren. Amen.

99a gs Plicht.
b gs IJver.

100 aLV 58:26–29.
gs Lui, luiheid.

b gs Waardig,
waardigheid.

108 2a gs Rust, rusten.
4a LV 109:6–10.

5a LV 82:10.
6a gs Zendingswerk.
7a Luc. 22:31–32.
8a 2 Ne. 9:19.
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AFDELING 109

Het gebed dat werd uitgesproken bij de inwijding van de tempel te
Kirtland (Ohio) op 27 maart 1836. (History of the Church, 2:420–426.)
Volgens de schriftelijke verklaring van de profeet werd dit gebed hem
door openbaring ingegeven .

1–5: de Kirtlandtempel is gebouwd
als plek die de Zoon des Mensen
kan bezoeken; 6–21: het moet
een huis zijn van gebed, vasten,
geloof, kennis, heerlijkheid en
orde, een huis van God; 22–33:
mogen de onbekeerlijken die het
volk des Heren tegenwerken, wor-
den beschaamd; 34–42: mogen de
heiligen in macht uitgaan om de
rechtvaardigen tot Zion te verga-
deren; 43–53: mogen de heiligen
worden verlost van de verschrik-
kingen die in de laatste dagen over
de goddelozen zullen worden uit-
gestort; 54–58: mogen de natiën
en volken en kerken op het evange-
lie worden voorbereid; 59–67:
mogen de Joden, de Lamanieten en
heel Israël worden verlost; 68–80:
mogen de heiligen met heerlijkheid
en eer worden gekroond en het
eeuwig heil verkrijgen.

aDANK zij uw naam, o Here
God van Israël, die vast-

houdt aan het bverbond en
barmhartigheid bewijst aan uw
dienstknechten die oprecht voor
uw aangezicht wandelen, met
hun gehele hart —

2 Gij die uw dienstknechten
hebt geboden een huis te

abouwen voor uw naam in deze
plaats [Kirtland].

3 En nu ziet Gij, o Heer, dat
uw dienstknechten naar uw
gebod hebben gehandeld.

4 En nu vragen wij U, heilige
Vader, in de naam van Jezus
Christus, de Zoon van uw
boezem, in wiens naam alleen
het heil aan de mensenkinderen
kan worden verschaft , wij
vragen U, o Heer, dit ahuis, dat
Gij ons hebt geboden te bouwen,
het bmaaksel van de handen
van ons, uw dienstknechten, te
aanvaarden.

5 Want Gij weet dat wij dit
werk hebben verricht onder
grote beproeving; en in onze
armoede hebben wij van ons
bezit gegeven om een ahuis te
bouwen voor uw naam, opdat
de Zoon des Mensen een plek
zou hebben om Zich aan zijn
volk te vertonen.

6 En zoals Gij hebt gezegd
in een aopenbaring, die ons is
gegeven, waarin Gij ons uw
vrienden noemt, en zegt: Belegt
uw plechtige samenkomst, zoals
Ik u heb geboden;

7 en omdat niet allen geloof
hebben, moet gij ijverig woor-

109 1a Alma 37:37;
LV 46:32.
gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

b Dan. 9:4.
gs Verbond.

2a LV 88:119.
4a 1 Kon. 9:3.

gs Tempel, huis

des Heren.
b 2 Ne. 5:16.

5a LV 124:27–28.
6a LV 88:117–120.
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den van wijsheid zoeken en ze
elkaar leren; ja, put woorden
van wi jshe id ui t de beste
boeken; zoekt kennis, ja, door
studie en ook door geloof;
8 organiseert u; bereidt alle

noodzakelijke dingen voor; en
vestigt een huis, ja, een huis
van gebed, een huis van vasten,
een huis van geloof, een huis
van leren, een huis van heer-
lijkheid, een huis van orde, een
huis van God;

9 opdat uw ingaan in de naam
des Heren zal zijn; opdat uw
uitgaan in de naam des Heren
zal zijn; opdat al uw begroetin-
gen in de naam des Heren
zullen zijn, met opgeheven
handen tot de Allerhoogste —

10 en nu, heilige Vader, vragen
wij U ons, uw volk, met uw
genade bi j te staan in het
beleggen van onze plechtige
samenkomst, opdat het zal
worden gedaan tot uw eer, en
het uw goddelijke goedkeuring
zal wegdragen;

11 en op een wijze dat wij
in uw ogen waardig zullen
worden bevonden om de ver-
vulling te verkrijgen van de
abeloften die Gij ons, uw volk,
hebt gedaan in de openbaringen
die ons gegeven zijn;
12 opdat uw aheerlijkheid zal

rusten op uw volk en op dit,
uw huis, dat wij nu aan U
opdragen, opdat het tot heilig-
dom zal worden geheiligd en
gewijd, en opdat uw heilige
tegenwoordigheid voortdurend
in dit huis zal zijn;

13 en opdat allen die de drem-
pel van het huis des Heren
overschrijden uw macht zullen
voelen en zich gedrongen
zullen voelen te erkennen dat
Gij het hebt geheiligd, en dat
het uw huis is, een plaats
waarop uw heiligheid rust.

14 En wilt Gij geven, heilige
Vader, dat allen die in dit
huis aanbidden woorden van
wijsheid uit de beste boeken
geleerd zullen worden, en dat
zij kennis zullen zoeken, ja,
door studie, en ook door geloof,
zoals Gij hebt gezegd;

15 en dat zi j in U zullen
opgroeien en een volheid ont-
vangen van de Heilige Geest
en volgens uw wetten georga-
niseerd worden en toebereid
worden om alle noodzakelijke
dingen te verkrijgen;

16 en dat dit huis een huis van
gebed zal zijn, een huis van
vasten, een huis van geloof,
een huis van heerlijkheid en
van God, ja, uw huis;

17 dat al het ingaan van uw
volk in dit huis in de naam des
Heren zal zijn;

18 dat al hun uitgaan uit dit
huis in de naam des Heren zal
zijn;

19 en dat al hun begroetingen
in de naam des Heren zullen
zijn, met heilige handen, opge-
heven tot de Allerhoogste;

20 en dat niets aonreins zal
worden toegestaan uw huis
binnen te komen om het te
bezoedelen;

21 en wanneer uw volk

11a LV 38:32;
105:11–12, 18, 33.

12a gs Heerlijkheid.
20a LV 94:8–9; 97:15–17.
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overtreedt, wie van hen dan
ook, dat zij zich spoedig zullen
bekeren en tot U terugkeren en
genade in uw ogen vinden en
weer de zegeningen ontvangen
die Gij hebt verordonneerd om
te worden uitgestort op hen die
U zullen avereren in uw huis.
22 En wij vragen U, heilige

Vader, dat uw dienstknechten
gewapend met uw macht van
dit huis zullen kunnen uitgaan,
en dat uw naam op hen zal
rusten en uw heerlijkheid hen
zal omringen en uw aengelen
over hen zullen waken;

23 en dat zij vanuit deze plaats
in waarheid buitengewoon
grote en heerlijke tijdingen naar
de aeinden der aarde zullen
brengen, opdat zij zullen weten
dat dit uw werk is en dat Gij uw
hand hebt uitgestrekt ter vervul-
ling van wat Gij bij monde van
de profeten hebt gesproken
aangaande de laatste dagen.
24 Wij vragen u, heilige Vader,

het volk dat in dit, uw huis,
zal aanbidden, en daarin op
eervolle wijze een naam en
status zal behouden, in alle
geslachten en voor eeuwig
staande te houden;

25 dat geen wapen dat tegen
hen wordt agesmeed, iets zal
uitrichten; dat wie voor hen een
bkuil graaft, er zelf in zal vallen;

26 dat geen combinatie van
het kwaad de macht zal hebben
om zich te verheffen en de
aoverhand te krijgen op uw

volk, op wie uw bnaam zal
worden gevestigd in dit huis;

27 en indien enig volk tegen
dit volk zal opstaan, dat uw
toorn ertegen zal ontbranden;

28 en indien zij dit volk zullen
slaan, dat Gij hen zult slaan; dat
Gij voor uw volk zult strijden,
zoals Gij dat deed ten dage van
de krijg, zodat zij uit de handen
van al hun vijanden zullen
worden bevrijd.

29 Wij vragen u, heilige Vader,
allen die in de wereld leugen-
achtige berichten tegen uw
dienstknecht of dienstknechten
hebben verspreid, te beschamen
en te verbazen, en tot schande
en verwarring te brengen, in-
dien zij zich niet willen bekeren
wanneer het eeuwigdurend
evangelie in hun oren wordt
verkondigd;

30 en dat al hun werken op
niets zullen uitlopen, en zullen
worden weggevaagd door de
ahagel en door de oordelen die
Gij in uw toorn over hen zult
zenden, opdat er een eind zal
komen aan bleugens en laster
tegen uw volk.

31 Want Gij weet, o Heer, dat
uw dienstknechten voor uw
aangezicht onschuldig waren
toen zij getuigenis gaven van
uw naam, waardoor zij deze
dingen hebben geleden.

32 Daarom smeken wij voor
uw aangezicht om een volledige
en volkomen bevrijding van dit
ajuk;

21a gs Eerbied.
22a gs Engelen.
23a LV 1:2.
25a Jes. 54:17.

b Spr. 26:27;
1 Ne. 14:3; 22:14.

26a LV 98:22.
b 1 Kon. 8:29.

30a Jes. 28:17; Mos. 12:6;
LV 29:16.

b 3 Ne. 21:19–21.
32a gs Juk.
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33 breek het af, o Heer; breek
het af van de nek van uw
dienstknechten, door uw macht,
opdat wij ons kunnen verheffen
te midden van dit geslacht en
uw werk verrichten.

34 O Jehova, wees dit volk
genadig, en daar alle mensen
azondigen, vergeef de overtre-
dingen van uw volk en laat die
voor eeuwig worden uitgewist.
35 Laat de azalving van uw

dienaren op hen worden verze-
geld met macht uit den hoge.

36 Laat het aan hen worden
vervuld, zoals aan hen op de
pinksterdag; laat de gave van
atongen, ja, als btongen van
vuur, op uw volk worden uitge-
stort, en de uitlegging daarvan.
3 7 E n l a a t u w h u i s m e t

uw aheerlijkheid worden ver-
vuld, als met een machtige
windvlaag.
38 Bevestig op uw dienst-

knechten het agetuigenis van
het verbond, opdat zi j bi j
hun uitgaan om uw woord te
verkondigen de wet kunnen
bverzegelen, en het hart van uw
heiligen zullen voorbereiden
op al die oordelen die Gij op
het punt staat in uw verbolgen-
heid over de bewoners der
caarde uit te storten wegens
hun overtredingen, opdat uw
volk in de dag van benauwd-
heid niet zal verslappen.

39 En laat uw vrede en uw heil
rusten op elke stad waar uw

dienstknechten binnengaan, en
waar de bewoners van die
stad hun getuigenis aannemen,
opdat zij de rechtvaardigen uit
die stad kunnen vergaderen,
opdat zij zullen optrekken naar
aZion, of naar haar ringen, de
plaatsen die Gij hebt aangewe-
zen, met gezangen van eeuwig-
durende vreugde;

40 en laat uw oordelen niet
over die stad komen alvorens
dat is volbracht.

41 En laat het elke stad waar
uw dienstknechten binnengaan,
en waar de bewoners van
die stad hun getuigenis niet
aannemen, en waar uw dienst-
knechten hen waarschuwen om
zich te redden uit dat weerspan-
nige geslacht, vergaan volgens
hetgeen Gij hebt gesproken bij
monde van uw profeten.

42 Maar wij smeken u, o
Jehova, bevrijd uw dienstknech-
ten uit hun handen en reinig
hen van hun bloed.

43 O Heer, wij verheugen
ons niet in de verdelging van
onze medemensen; hun aziel is
kostbaar in uw ogen;

44 maar uw woord moet wor-
den vervuld. Help uw dienst-
knechten zeggen, bijgestaan
door uw agenade: Uw wil ge-
schiede, o Heer, en niet de onze.

45 Wij weten dat Gij bij monde
van uw profeten vreselijke din-
gen hebt gesproken aangaande
de goddelozen in de alaatste

34a Rom. 3:23; 5:12.
gs Zonde.

35a gs Zalven.
36a gs Tongen, gave van.

b Hand. 2:1–3.

37a LV 84:5; 109:12.
gs Heerlijkheid.

38a gs Getuigenis.
b Jes. 8:16; LV 1:8.
c gs Aarde—Reiniging

der aarde.
39a Jes. 35:10.
43a gs Ziel.
44a gs Genade.
45a gs Laatste dagen.
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dagen — dat Gij uw oordelen
mateloos zult uitstorten;
46 daarom, o Heer, bevrijd uw

volk van de rampspoed der
goddelozen; stel uw dienst-
knechten in staat de wet te
verzegelen en het getuigenis
toe te binden, opdat zij voorbe-
reid zullen zijn op de dag van
verbranding.

47 Wij vragen U, heilige Vader,
h e n i n d a c h t i g t e z i j n d i e
door de bewoners van Jackson
County (Missouri) uit hun
erfland zijn verdreven en, o
Heer, dit juk van ellende, dat
hun is opgelegd, af te breken.

48 Gij weet, o Heer, dat zij
ten zeerste zijn verdrukt en
gekweld door goddeloze men-
sen; en ons hart astroomt over
van verdriet wegens hun zware
lasten.

49 O Heer, ahoe lang zult Gij
dulden dat dit volk dit lijden
draagt, en de kreten van hun
onschuldigen oprijzen tot in
uw oren en hun bbloed als een
getuigenis opstijgt voor uw
aangezicht, zonder uw getui-
genis ten behoeve van hen ten
toon te spreiden?
50 Wees, o Heer, het goddeloze

gepeupel dat uw volk verdre-
ven heeft agenadig, opdat zij
hun plundering zullen staken,
opdat zij zich van hun zonden
zullen bekeren, indien er beke-
ring te vinden is;

51 maar indien zij niet willen,
ontbloot uw arm, o Heer, en

averlos hetgeen Gij als een Zion
hebt toegewezen aan uw volk.

52 En indien het niet anders
kan, laat dan, opdat de zaak
van uw volk niet voor uw aan-
gezicht zal mislukken, uw toorn
ontbranden en uw gramschap
op hen neerkomen, zodat zij
verteerd zullen worden, met
wortel en tak, van onder de
hemel;

53 maar indien zij zich bekeren,
zijt Gij genadig en barmhartig
en zult Gij uw verbolgenheid af-
wenden, wanneer Gij het gelaat
van uw Gezalfde aanschouwt.

54 Wees, o Heer, alle natiën
der aarde genadig; wees de re-
geerders van ons land genadig;
mogen die beginselen die door
onze vaders zo eervol en edel-
moedig zijn verdedigd, namelijk
de agrondwet van ons land,
voor eeuwig standhouden.

55 Wees de koningen, de
vorsten, de edelen en de groten
der aarde, en alle mensen, en
de kerken, al le armen, de
behoeftigen en de lijdenden
der aarde indachtig;

56 zodat hun hart zal worden
verzacht wanneer uw dienst-
knechten uitgaan van uw huis,
o Jehova, om te getuigen van
uw naam; zodat hun vooroor-
delen zullen wijken voor de
awaarheid, en uw volk in aller
ogen gunst zal verwerven;

57 zodat a l le e inden der
aarde zullen weten dat wij,
uw dienstknechten, uw stem

48a gs Medelijden.
49a Ps. 13:1–2.

b gs Martelaar,
martelaarschap.

50a gs Barmhartig,
barmhartigheid.

51a LV 100:13; 105:2.
54a 1 Pet. 2:13–15;

LV 98:5–7; 101:77, 80.
gs Grondwet.

56a gs Waarheid.
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hebben agehoord en dat Gij ons
hebt gezonden;

58 zodat, uit al dezen, uw
dienstknechten, de zonen van
Jakob, de rechtvaardigen zullen
kunnen vergaderen om een
heilige stad te bouwen voor uw
naam, zoals Gij hun geboden
hebt.

59 Wij vragen U Zion nog
andere aringen toe te wijzen
naast deze die Gij hebt toege-
wezen, opdat de bvergadering
van uw volk met grote kracht
en majesteit zal voortgaan,
opdat uw werk in gerechtigheid
zal worden cbekort.

60 Deze woorden nu, o Heer,
hebben wij voor uw aangezicht
gesproken, in verband met de
openbaringen en geboden die
Gij hebt gegeven aan ons, die
als de aandere volken worden
beschouwd.

61 Maar Gij weet dat Gij grote
liefde koestert voor de kinderen
van Jakob, die lange tijd op de
bergen verstrooid zijn geweest,
in een tijdperk van wolken en
duisternis.

62 Wij vragen U daarom de
kinderen van Jakob genadig te
zijn, opdat de verlossing van
aJeruzalem, vanaf dit uur, een
aanvang kan nemen;
63 en er ook begonnen kan

worden met het afbreken van
het juk van het knechtschap
van het huis van aDavid;
64 en de kinderen van aJuda

zullen beginnen terug te keren
naar de blanden die Gij gegeven
hebt aan Abraham, hun vader.

65 En het mogelijk te maken
dat de aoverblijfselen van Jakob,
die zijn vervloekt en geslagen
wegens hun overtreding, van
hun wilde en woeste toestand
tot de volheid van het eeu-
wigdurend evangelie zullen
worden bbekeerd;
66 opdat zij de wapens waar-

mee zij bloed vergieten, zullen
neerleggen en hun weerspan-
nigheid laten varen.

67 En mogen alle verstrooide
overblijfselen van aIsraël, die
naar de e inden der aarde
zijn verdreven, tot kennis der
waarheid komen, in de Messias
geloven en van verdrukking
worden verlost en zich voor
uw aangezicht verheugen.

68 O Heer, wees uw dienst-
knecht, Joseph Smith jr., en al
zijn verdrukkingen en vervol-
gingen indachtig — hoe hij een
averbond met bJehova heeft
gesloten, en U, o machtige God
van Jakob, een gelofte heeft
afgelegd — en de geboden die
Gij hem hebt gegeven, en dat hij

57a LV 20:16; 76:22–24.
59a Jes. 54:2.

b gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

c Matt. 24:22.
60a 1 Ne. 13:1–32;

15:13–18.
62a 3 Ne. 20:29.

gs Jeruzalem.

63a gs David.
64a Zach. 12:6–9;

Mal. 3:4;
LV 133:13, 35.
gs Juda.

b Gen. 17:1–8.
gs Beloofd land.

65a 2 Ne. 30:3;
Alma 46:23–24;
3 Ne. 20:15–21;

LV 19:27.
b 2 Ne. 30:6;

3 Ne. 21:20–22.
gs Bekeren (zich),
bekering.

67a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

68a gs Verbond.
b gs Jehova.
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er oprecht naar heeft gestreefd
uw wil te doen.
69 Wees, o Heer, zijn vrouw

en kinderen genadig, opdat zij
in uw tegenwoordigheid zullen
worden verhoogd en door uw
koesterende hand bewaard.

70 Wees al hun naaste familie
genadig, opdat er aan hun voor-
oordelen een eind zal komen en
die weggespoeld zullen worden
als met een watervloed; opdat
zij met Israël bekeerd en verlost
zullen worden en weten dat Gij
God zijt.

71 Wees, o Heer, de presiden-
ten, ja, alle presidenten van
uw kerk, indachtig, opdat
uw rechterhand hen zal verho-
gen, met hun gehele gezin en
hun naaste familie, opdat hun
naam bewaard zal blijven en
eeuwig herdacht, van geslacht
op geslacht.

72 Wees alle leden van uw
kerk indachtig, o Heer, met
al hun gezinsleden en al hun
naaste familie, met al hun
zieken en bezochten, met alle
armen en zachtmoedigen der
aarde; opdat het akoninkrijk
dat Gij zonder handen hebt
opgericht, een grote berg zal
worden en de gehele aarde zal
vervullen;
73 opdat uw kerk tevoorschijn

zal komen uit de wildernis van
duisternis, en zal stralen, mooi
als de amaan, helder als de zon,

en geducht als een leger met
banieren;

74 en als een bruid getooid zal
zijn voor die dag dat Gij de
hemelen zult ontsluieren en de
bergen door uw tegenwoordig-
heid doen avervloeien en de
bvalleien verheffen, de ruwe
plaatsen effenen, opdat uw heer-
lijkheid de aarde zal vervullen;

75 opdat wij, wanneer de
bazuin voor de doden schalt,
in de wolk zullen worden aop-
genomen om U te ontmoeten,
opdat wij altijd bij de Heer
zullen zijn;

76 opdat onze klederen rein
zullen zijn, opdat wij bekleed
zullen zijn met de amantel der
gerechtigheid, met een palmtak
in de hand en een b kroon
van heerlijkheid op het hoofd,
en eeuwige cvreugde zullen
oogsten voor al ons dlijden.
77 O, Here God, Almachtige,

hoor ons bij onze smeekbeden
en antwoord ons vanuit de
hemel, uw heilige woonplaats,
waar Gi j op uw troon zi t
in aheerlijkheid, eer, macht,
majesteit, kracht, heerschappij,
waarheid, gerechtigheid, oor-
deel, barmhartigheid en een
oneindige volheid, van eeu-
wigheid tot eeuwigheid.

78 O hoor, o hoor, o hoor ons,
o Heer! En beantwoord deze
smeekbeden en aanvaard de
toewijding aan U van dit huis,

72a Dan. 2:44–45;
LV 65:2.

73a Hoogl. 6:10;
LV 5:14; 105:31.

74a LV 133:21–22, 40.
b Jes. 40:4; Luc. 3:5;

LV 49:23.
75a 1 Tess. 4:17.
76a Op. 7:13–15;

2 Ne. 9:14.
b gs Kroon;

Verhoging.

c gs Vreugde.
d Hebr. 12:1–11;

LV 58:4.
77a gs Heerlijkheid.
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het werk van onze handen, dat
wij hebben gebouwd voor uw
naam;
79 en ook deze kerk, om

uw naam eraan te geven. En
help ons door de macht van
uw Geest, opdat wij onze stem
zullen kunnen vermengen met

die helder stralende aserafs
rondom uw troon, met lofprij-
zingen, en zingen: Hosanna
God en het bLam!
80 En laat dezen, uw gezalfden,

met heil worden abekleed en
laat uw heiligen juichen van
vreugde. Amen en amen.

AFDELING 110

Visioenen die de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery op 3 april 1836
werden getoond in de tempel te Kirtland (Ohio). (History of the
Church, 2:435–436.) De gelegenheid was een bijeenkomst op de sabbatdag.
De profeet leidt zijn verslag van de visioenen in met deze woorden: ‘’s
Middags hielp ik de andere presidenten met het ronddienen van het
avondmaal des Heren aan de kerk, na het ontvangen te hebben van de
Twaalf, die het voorrecht hadden die dag aan de heilige tafel te officiëren.
Nadat ik deze dienst voor mijn broeders had verricht, trok ik mij terug op
het spreekgestoelte, achter de neergelaten gordijnen, en knielde neer,
samen met Oliver Cowdery, in plechtig en stil gebed. Toen we na
het gebed waren opgestaan, werd het volgende visioen aan ons beiden
ontvouwd.’ (History of the Church, 2:435.)

1–10: de Heer Jehova verschijnt
in heerlijkheid en aanvaardt de
Kirtlandtempel als zijn huis; 11–
12: zowel Mozes als Elias verschij-
nen; zij dragen hun sleutels en
bedelingen over; 13–16: Elia keert
terug en draagt de sleutels van
zijn bedeling over zoals Maleachi
had beloofd.

DE asluier werd van ons ver-
stand weggenomen en de

bogen van ons begrip werden
geopend.
2 Wij zagen de Heer op de

balustrade van het spreekge-
stoelte staan, vóór ons; en
onder zijn voeten bevond zich
een plaveisel van zuiver goud,
dat amberkleurig was.

3 Zijn aogen waren als een
vurige vlam; het haar op zijn
hoofd was zo wit als zuivere
sneeuw; zijn bgelaat straalde
nog helderder dan de zon; en
zijn cstem was als het bruisen
van geweldige wateren, ja, de
stem van dJehova, zeggende:

4 Ik ben de aeerste en de laatste;
Ik ben het die bleeft, Ik ben het

79a Jes. 6:1–2.
b gs Lam Gods.

80a Ps. 132:16.
110 1a gs Sluier.

b LV 76:12, 19;

136:32; 138:11.
3a Op. 1:14.

b Op. 1:16;
GJS 1:17.

c Ez. 43:2;

Op. 1:15;
LV 133:21–22.

d gs Jehova.
4a gs Eerstgeborene.

b Deut. 5:24.
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die werd gedood; Ik ben uw
cvoorspraak bij de Vader.
5 Zie, uw zonden zijn u

avergeven; u bent rein voor
mijn aangezicht; daarom, heft
uw hoofd op en verheugt u.

6 Laat het hart van uw broe-
ders zich verheugen, en laat
het hart van mijn gehele volk,
dat met zijn kracht dit huis voor
mijn naam heeft agebouwd, zich
verheugen.
7 Want z ie t , Ik heb di t

ahuis baanvaard en hier zal mijn
naam zijn; en in dit huis zal
Ik Mij in genade aan mijn volk
bekendmaken.

8 Ja, Ik zal aan mijn dienst-
knechten averschijnen en met
mijn eigen stem tot hen spreken,
indien mijn volk mijn geboden
onderhoudt en dit bheilig huis
niet cbezoedelt.
9 Ja, het hart van duizenden en

tienduizenden zal zich grotelijks
verheugen ten gevolge van de
azegeningen die zullen worden
uitgestort, en de bbegiftiging
waarmee mijn dienstknechten
in dit huis begiftigd zijn.
10 En de roem van dit huis zal

zich verbreiden naar vreemde
landen; en dit is het begin
van de zegening die op het

hoofd van mijn volk zal worden
auitgestort. Ja, amen.
11 Toen dit avisioen zich had

gesloten, werden de hemelen
opnieuw voor ons geopend; en
bMozes verscheen voor ons en
droeg de csleutels aan ons over
van de dvergadering van Israël
uit de vier delen der aarde en
het leiden van de tien stammen
uit het enoorderland.
12 Daarna verscheen aElias, die

de bbedeling van het cevangelie
van Abraham overdroeg, zeg-
gende dat in ons en in onze
nakomelingen alle geslachten
na ons gezegend zouden zijn.

13 Toen dit visioen zich had
gesloten, werden wij overwel-
digd door nog een groot en
heerlijk visioen; want de profeet
aElia, die naar de hemel was
bopgenomen zonder de dood
te smaken, stond voor ons, en
zeide:

14 Zie, de tijd is ten volle
gekomen waarvan gesproken is
door de mond van Maleachi —
die getuigde dat hij [Elia] zou
worden gezonden eer de grote
en geduchte dag des Heren zou
komen —

15 om het hart der vaderen tot
de kinderen aterug te voeren,

4c gs Voorspraak.
5a gs Vergeven.
6a LV 109:4–5.
7a 2 Kron. 7:16.

b gs Tempel, huis des
Heren.

8a LV 50:45.
b LV 97:15–17.
c gs Heilig.

9a Gen. 12:1–3;
LV 39:15;
Abr. 2:8–11.

b LV 95:8.

gs Begiftiging.
10a LV 105:12.
11a gs Visioen.

b Matt. 17:3.
c gs Sleutels van het

priesterschap.
d Jakob 6:2;

LV 29:7.
gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

e LV 133:26–32.
gs Israël—De tien

verloren stammen
van Israël.

12a gs Elias.
b gs Bedeling.
c Gal. 3:6–29.

gs Abraham,
verbond van.

13a gs Elia.
b gs Opgenomen

mensen.
15a GJS 1:38–39.

gs Genealogie; Heil
voor de doden.



Leer en Verbonden 110:16–111:8 284

en de kinderen tot de vaderen,
opdat de gehele aarde niet
met een banvloek zou worden
getroffen.
16 Daarom worden de sleutels

van deze bedeling in uw han-
den overgedragen; en hierdoor
kunt gij weten dat de grote en
geduchte adag des Heren nabij
is, ja, voor de deur staat.

AFDELING 111

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 6 augustus
1836 te Salem (Massachusetts). (History of the Church, 2:465–466.)
De leiders van de kerk zaten in die tijd diep in de schuld wegens hun
arbeid in de bediening. Omdat zij hadden gehoord dat zij een groot
geldbedrag konden verkrijgen in Salem, reisden de profeet, Sidney Rigdon,
Hyrum Smith en Oliver Cowdery vanuit Kirtland (Ohio) daarheen om
een onderzoek naar die bewering in te stellen en tegelijkertijd het evangelie
te prediken. De broeders handelden verscheidene kerkzaken af en deden
wat zendingswerk. Toen bleek dat zij geen geld hoefden te verwachten,
keerden zij terug naar Kirtland. In de bewoording van deze openbaring
komen verschillende belangrijke achtergrondfactoren tot uiting.

1 – 5: de Heer voorziet in de
stoffelijke behoeften van zijn
dienstknechten; 6–11: Hij zal
barmhartig met Zion handelen en
alle dingen regelen voor het
welzijn van zijn dienstknechten.

HET is Mij, de Heer, uw
God, niettegenstaande uw

dwaasheden, niet onwelgevallig
dat u deze reis hebt gemaakt.

2 Ik heb in deze stad grote
schatten voor u, voor het wel-
zijn van Zion, en vele mensen
in deze stad die Ik te zijner tijd
door uw toedoen zal vergaderen
voor het welzijn van Zion.

3 Daarom is het raadzaam dat
u mannen in deze stad leert
kennen, naargelang u wordt
geleid en naargelang het u
wordt ingegeven.

4 En het zal te zijner tijd
geschieden dat Ik deze stad in
uw handen overgeef, zodat u
er macht over zult hebben,
waardoor zij uw geheime plan-
nen niet zullen ontdekken; en
haar rijkdom aan goud en zilver
zal de uwe zijn.

5 Bekommert u niet om uw
aschulden, want Ik zal u het
vermogen geven die te betalen.

6 Bekommert u niet om Zion,
want Ik zal er barmhartig mee
handelen.

7 Blijft in deze plaats, en in de
omstreken;

8 en de plaats waar u naar
mijn wil hoofdzakelijk moet
verblijven, zal u worden be-
kendgemaakt door de avrede
en macht van mijn Geest, die u
zullen toevloeien.

16a gs Laatste dagen.
111 5a LV 64:27–29.

8a LV 27:16.
gs Vrede.
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9 Deze verblijfplaats kunt u
verkrijgen door ze te huren.
En doet ijverig navraag naar
de vroegere inwoners en de
grondleggers van deze stad;

10 want er is voor u meer dan
één schat in deze stad.

11 Welnu, weest zo avoorzich-
tig als slangen en toch zonder
zonde; en Ik zal alle dingen
voor uw bwelzijn regelen, zo
snel als gij ze kunt ontvangen.
Amen.

AFDELING 112

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Thomas
B. Marsh op 23 juli 1837 te Kirtland (Ohio). (History of the Church,
2:499–501.) Deze openbaring bevat het woord des Heren aan Thomas B.
Marsh aangaande de Twaalf Apostelen van het Lam. De profeet vermeldt
dat deze openbaring werd ontvangen op de dag dat het evangelie voor het
eerst werd gepredikt in Engeland. Thomas B. Marsh was op dat moment
president van het Quorum der Twaalf Apostelen.

1–10: de Twaalf moeten het evan-
gelie naar alle natiën en volken
sturen en de waarschuwende stem
tot hen verheffen; 11–15: zij moeten
hun kruis opnemen, Jezus volgen
en zijn schapen weiden; 16–20: wie
het Eerste Presidium aannemen,
nemen de Heer aan; 21–29: duis-
ternis bedekt de aarde, en alleen
wie geloven en zich laten dopen,
zullen behouden worden; 30–34:
het Eerste Presidium en de Twaalf
dragen de sleutels van de bedeling
van de volheid der tijden.

VOORWAAR, zo zegt de
Heer tot u, mijn dienst-

knecht Thomas: Ik heb uw
gebeden gehoord; en uw welda-
den ten behoeve van hen, uw
broeders, die gekozen werden
om van mijn naam te getuigen
en deze onder alle natiën,

geslachten, talen en volken te
averbreiden, en door toedoen
van mijn dienstknechten geor-
dend werden, zijn voor mijn
aangezicht in bgedachtenis ge-
komen.

2 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn
enkele zaken in uw hart en met
u geweest waarin Ik, de Heer,
geen welbehagen had.

3 Niettemin, omdat gij u hebt
avernederd, zult gij worden
verhoogd; daarom zijn al uw
zonden u vergeven.

4 Laat uw hart awelgemoed
zijn voor mijn aangezicht; en
gij zult getuigen van mijn naam,
niet alleen tot de bandere volken,
maar ook tot de cJoden; en gij
zult mijn woord naar de einden
der aarde zenden.

5 aSpan u dus in, iedere och-
tend weer; laat uw bwaarschu-

11a Matt. 10:16.
b Rom. 8:28;

LV 90:24; 100:15.
112 1a Hand. 10:4.

b LV 18:28.
3a Matt. 23:12;

Luc. 14:11.
4a Matt. 9:2; Joh. 16:33.

b LV 18:6; 90:8–9.
c LV 19:27.

5a Judas 1:3.
b LV 1:4–5.
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wende stem dag aan dag uit-
gaan; en wanneer de nacht komt,
laat de bewoners der aarde niet
slapen, wegens uw woorden.
6 Laat Zion als uw woonplaats

bekend zijn, en averhuis niet;
want Ik, de Heer, heb voor u
een groot werk te doen met
betrekking tot de verkondiging
van mijn naam onder de men-
senkinderen.
7 Daarom, aomgord uw lende-

nen voor het werk. Laat ook uw
voeten geschoeid zijn, want gij
zijt gekozen, en uw pad ligt
te midden van de bergen en
onder vele natiën.

8 En door uw woord zullen
vele hooggeplaatsten worden
avernederd, en door uw woord
zullen vele laaggeplaatsten
worden verhoogd.
9 Uw stem zal een berisping

zijn voor de overtreder; en laat
op uw berisping de tong van de
lasteraar met haar verdorven-
heid ophouden.

10 Wees anederig; en de Heer,
uw God, zal u aan de hand
leiden en u antwoord geven op
uw gebeden.

11 Ik ken uw hart en heb
uw gebeden aangaande uw
broeders gehoord. Trek hen in
aliefde niet voor boven vele
anderen, maar laat uw liefde

voor hen gelijk zijn aan die
voor uzelf; en laat uw liefde
overvloedig zijn jegens alle
mensen en jegens allen die mijn
naam liefhebben.

12 En bid voor uw broeders
van de Twaalf. Wijs hen streng
terecht omwille van mijn naam,
en laten zij terechtgewezen
worden wegens al hun zonden
en wees mijn anaam getrouw
voor mijn aangezicht.

13 En zie, na hun averzoekin-
gen en veel bverdrukking, zal Ik,
de Heer, hen zoeken, en indien
zij hun hart niet verstokken
en hun hals niet tegen Mij
verstarren, zullen zij tot cinkeer
komen en zal Ik hen genezen.

14 Welnu, Ik zeg tot u, en wat
Ik tot u zeg, zeg Ik tot alle
Twaalf: Staat op en omgordt
uw lendenen, neemt uw akruis
op, volgt Mij en bweidt mijn
schapen.

15 Verhoogt uzelf niet; astaat
niet op tegen mijn dienstknecht
Joseph; want voorwaar, Ik zeg
u: Ik ben met hem en mijn hand
zal over hem zijn; en de bsleutels
die Ik aan hem heb gegeven, en
ook aan u, zullen hem niet wor-
den ontnomen totdat Ik kom.

16 Voorwaar, Ik zeg u, mijn
dienstknecht Thomas: Gij zijt
de man die Ik heb gekozen om

6a Ps. 125:1.
7a Ef. 6:13–17.
8a gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

10a Spr. 18:12.
11a Matt. 5:43–48.

gs Liefde;
Naastenliefde.

12a gs Jezus Christus—

De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.

13a gs Verzoeken,
verzoeking.

b Joh. 16:33;
Op. 7:13–14;
LV 58:3–4.

c 3 Ne. 18:32.
gs Bekeren (zich),

bekering.
14a Matt. 16:24.

bjs, Matt. 16:25–26;
Luc. 9:23.

b Joh. 21:15–17.
15a gs Opstand.

b LV 28:7.
gs Sleutels van het
priesterschap.
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de sleutels van mijn koninkrijk
te dragen met betrekking tot
de Twaalf, onder alle natiën in
den vreemde —
17 opdat gij mijn dienstknecht

zult zijn om de deur van het
koninkrijk te ontsluiten in alle
plaatsen waar mijn dienstknecht
Joseph en mijn dienstknecht
aSidney en mijn dienstknecht
bHyrum niet kunnen komen;

18 want op hen heb Ik voor
een korte tijd de last voor alle
kerkgemeenten gelegd.

19 Daarom, waar zij u ook
zenden, gaat daarheen, en Ik
zal met u zijn; en waar gij ook
mijn naam verkondigt, zal er
voor u een adoeltreffende deur
worden ontsloten, opdat zij
mijn woord zullen aanvaarden.

20 Wie mijn woord aaanvaardt,
aanvaardt Mij , en wie Mij
aanvaardt, aanvaardt hen, het
Eerste Presidium, die Ik gezon-
den heb, die Ik voor u als
raadgevers heb gesteld omwille
van mijn naam.

21 En voorts zeg Ik u dat wie
gi j ook in mijn naam zult
zenden, door de stem van uw
broeders, de aTwaalf, naar
behoren aanbevolen en door u
bgemachtigd, de macht zullen
hebben om de deur van mijn
koninkrijk te ontsluiten voor

iedere natie, waarheen gij hen
ook zendt —

22 voor zoverre zij zich veroot-
moedigen voor mijn aangezicht
en in mijn woord verblijven en
naar de stem van mijn Geest
aluisteren.
23 Voorwaar, voorwaar, Ik

zeg u: aDuisternis bedekt de
aarde, en dichte duisternis het
verstand der mensen, en alle
vlees is bverdorven geworden
voor mijn aangezicht.

24 Zie, awraak komt spoedig
op de bewoners der aarde, een
dag van verbolgenheid, een dag
van verbranding, een dag van
verwoesting, van bgeween, van
getreur en van weeklagen; en
als een wervelwind zal zij op
het gehele oppervlak der aarde
komen, zegt de Heer.

25 En op mijn huis zal het
abeginnen en van mijn huis zal
het uitgaan, zegt de Heer;

26 eerst onder diegenen onder
u, zegt de Heer, die avoorge-
wend hebben mijn naam te
kennen en Mij niet hebben
bgekend en tegen Mij cgelasterd
hebben te midden van mijn
huis, zegt de Heer.

27 Daarom, let er op dat gij u
niet bekommert om de aange-
legenheden van mijn kerk in
deze plaats, zegt de Heer.

17a gs Rigdon, Sidney.
b gs Smith, Hyrum.

19a 1 Kor. 16:9;
LV 118:3.

20a LV 84:35–38.
21a LV 107:34–35.

b gs Gezag.
22a gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,

gehoorzamen;
Luisteren.

23a Jes. 60:2; Micha 3:6;
LV 38:11.
gs Afval—Afval van
de vroegchristelijke
kerk.

b LV 10:20–23.
24a gs Wraak.

b LV 124:8.
25a 1 Pet. 4:17–18.
26a Matt. 7:21–23;

LV 41:1; 56:1.
b Luc. 6:46;

Mos. 26:24–27;
3 Ne. 14:21–23.

c gs Godslastering,
lasteren.
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28 Maar azuivert uw hart voor
mijn aangezicht; en bgaat dan
heen in de gehele wereld en
predikt mijn evangelie tot
ieder schepsel dat het niet
heeft ontvangen;
29 en wie agelooft en zich laat

bdopen, zal behouden worden,
en wie niet gelooft en zich
niet laat dopen, zal cverdoemd
worden.

30 Want aan u, de aTwaalf, en
aan hen, het bEerste Presidium,
die met u zijn aangewezen om
uw raadgevers en uw leiders
te zijn, is de macht van dit
priesterschap gegeven, voor de
laatste dagen en voor de laatste
maal, waarin de cbedeling van
de volheid der tijden bestaat.
31 Welke macht u bezit,

tezamen met allen die vanaf het
begin der schepping ooit een
bedeling hebben ontvangen;

32 want voorwaar, Ik zeg u:
De asleutels van de bedeling
die gij hebt ontvangen, bstam-
men af van de vaderen en zijn
ten laatste uit de hemel tot u
gezonden.

33 Voorwaar, Ik zeg u: Zie hoe
groot uw roeping is. aReinigt
uw hart en uw klederen, opdat
het bloed van dit geslacht niet
van uw handen zal worden
bgeëist.

34 Weest getrouw totdat Ik
kom, want Ik akom spoedig; en
mijn loon is bij Mij om eenieder
te vergelden naargelang zijn
bwerken zullen zijn. Ik ben de
Alfa en de Omega. Amen.

AFDELING 113

Antwoorden op bepaalde vragen over de geschriften van Jesaja, gegeven
door de profeet Joseph Smith in maart 1838. (History of the Church,
3:9–10.)

1–6: de tronk van Isaï, het rijsje
dat eruit voortkomt, en de wortel
van Isaï worden aangeduid; 7–10:
de verstrooide overblijfselen van
Zion hebben recht op het priester-
schap en worden geroepen om tot
de Heer terug te keren .

WI E i s d e t r o n k v a n
aIsaï waarover gesproken

wordt in het eerste, tweede,
derde, vierde en vijfde vers van
het elfde hoofdstuk van Jesaja?

2 Voorwaar, aldus zegt de
Heer: Het is Christus.

3 Wat is het rijsje waarover
gesproken wordt in het eerste
vers van het elfde hoofdstuk
van Jesaja, dat uit de tronk van
Isaï zou voortkomen?

28a gs Zuiver,
zuiverheid.

b Marc. 16:15–16.
29a Mrm. 9:22–23;

LV 20:25–26.
b gs Doop, dopen.
c gs Verdoemenis.

30a gs Apostel.

b gs Eerste Presidium.
c Ef. 1:10;

LV 27:13; 124:40–42.
gs Bedeling.

32a LV 110:11–16.
gs Sleutels van het
priesterschap.

b Abr. 1:2–3.

33a Jakob 1:19.
b LV 72:3.

34a Op. 22:7, 12;
LV 49:28; 54:10.

b gs Werken.
113 1a gs Isaï.
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4 Zie, aldus zegt de Heer: Het
is een dienstknecht in de handen
van Christus, die zowel een
afstammeling is van Isaï als van
aEfraïm, of het huis van Jozef,
op wie veel bmacht is geplaatst.

5 Wat is de wortel van Isaï
waarover gesproken wordt in
het tiende vers van het elfde
hoofdstuk?

6 Zie, aldus zegt de Heer: Het
is een afstammeling van zowel
Isaï als van Jozef, wie het pries-
terschap en de asleutels van
het koninkrijk rechtens toebe-
horen, als bbanier en voor de
cvergadering van mijn volk in
de laatste dagen.
7 Vragen van Elias Higbee:

Wat wordt er bedoeld met het
gebod in het eerste vers van het
tweeënvijftigste hoofdstuk van
Jesaja, dat luidt: Bekleed u met
sterkte, o Zion — en op welk
volk zinspeelde Jesaja?

8 Hij zinspeelde op hen die
God in de laatste dagen zou
roepen, die de macht van het
priesterschap zouden bezitten

om aZion terug te brengen, en
voor de verlossing van Israël;
en zich bekleden met haar
bsterkte betekent het gezag van
het priesterschap aanvaarden,
waarop zij, Zion, door afkomst
crecht heeft; alsmede om terug
te keren tot die macht die zij
had verloren.

9 Wat moeten wij verstaan
onder Zion dat zich losmaakt
van de banden om haar hals;
het tweede vers?

10 Wij moeten daaronder
begrijpen dat de averstrooide
overblijfselen worden aange-
spoord bterug te keren tot de
Heer van wie zij afgevallen zijn;
indien zij dat doen, hebben zij
de belofte van de Heer dat Hij
tot hen zal spreken, of hun
openbaring zal geven. Zie het
zesde, zevende en achtste vers.
De banden om haar hals zijn
de vervloekingen van God
die op haar rusten, ofwel de
overblijfselen van Israël in hun
verstrooide toestand onder de
andere volken.

AFDELING 114

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 17 april
1838 te Far West (Missouri). (History of the Church, 3:23.)

1–2: Kerkelijke functies die worden
bekleed door hen die niet getrouw
zijn, zullen aan anderen worden
gegeven.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer: Het is wijsheid voor

mijn dienstknecht David W. Pat-
ten, dat hij zo spoedig mogelijk

4a Gen. 41:50–52;
LV 133:30–34.
gs Efraïm.

b gs Macht.
6a gs Sleutels van het

priesterschap.
b LV 45:9.

gs Banier.
c gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

8a gs Zion.
b LV 82:14.
c gs Eerstgeboorte-

recht.
10a gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

b Hos. 3:4–5;
2 Ne. 6:11.
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al zijn zaken afwikkelt en zijn
goederen van de hand doet,
zodat hij het komend voorjaar
een zending voor Mij kan ver-
vullen, tezamen met anderen,
ja, twaalf onder wie hijzelf, om
van mijn naam te getuigen
en aan de gehele wereld blijde
tijdingen te verkondigen.

2 Want voorwaar, aldus zegt
de Heer: Voor zoverre er onder
u zijn die mijn naam verloo-
chenen, zullen er anderen in
hun aplaats worden bgeplant
en hun opzienersambt ontvan-
gen. Amen.

AFDELING 115

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 26 april
1838 te Far West (Missouri), waarin de wil van God aangaande de
opbouw van die plaats en van het huis des Heren wordt bekendgemaakt.
(History of the Church, 3:23–25.) Deze openbaring is gericht tot de
presiderende functionarissen van de kerk.

1–4: de Heer noemt zijn kerk De
Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen; 5–6:
Zion en haar ringen zijn plaatsen
van bescherming en toevlucht
voor de heiligen; 7–16: de heili-
gen wordt geboden in Far West
een huis des Heren te bouwen;
17–19: Joseph Smith draagt de
sleutels van het koninkrijk van
God op aarde .

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot u, mijn dienst-

knecht aJoseph Smith jr., en
ook tot mijn dienstknecht bSid-
ney Rigdon en ook tot mijn
dienstknecht cHyrum Smith en
tot uw raadgevers die nu zijn
aangesteld en dat nog zullen
worden;

2 en ook tot u, mijn dienst-
knecht aEdward Partridge, en
zijn raadgevers;

3 en ook tot mijn trouwe
dienstknechten die deel uit-
maken van de hoge raad van
mijn kerk in Zion, want aldus
zal zij heten, en tot alle ouder-
lingen en het volk van mijn
Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen,
alom verstrooid over de gehele
wereld;

4 want aldus zal mijn akerk in
de laatste dagen heten, ja, bDe
Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen.

5 Voorwaar, Ik zeg tot u allen:
aStaat op en laat uw licht schij-
nen, opdat het een bstandaard
voor de natiën zal zijn;

114 2a LV 64:40.
b LV 118:1, 6.

115 1a gs Smith jr.,
Joseph.

b gs Rigdon, Sidney.

c gs Smith, Hyrum.
2a gs Partridge, Edward.
4a 3 Ne. 27:4–8.

b gs Kerk van Jezus
Christus van de

Heiligen der Laatste
Dagen, De.

5a Jes. 60:1–3.
b Jes. 11:12.

gs Banier.
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6 en opdat de avergadering
in het land bZion, en in zijn
cringen, een bescherming zal
zijn en een dtoevlucht voor de
storm en voor de verbolgen-
heid, wanneer die onversne-
den wordt euitgestort op de
gehele aarde.

7 Laat de stad Far West Mij
een heilig en gewijd land zijn;
en zij zal allerheiligst worden
genoemd, want de grond waar-
op gij staat, is aheilig.
8 Welnu, Ik gebied u Mij een

huis te abouwen voor de verga-
dering van mijn heiligen, opdat
zij Mij kunnen baanbidden.
9 En laat er deze komende

zomer een begin met dat werk
worden gemaakt, en een grond-
legging en een voorbereidend
werk;

10 en laat het begin plaats-
vinden op de vierde dag van
juli aanstaande; en laat mijn
volk vanaf dat tijdstip ijverig
a r b e i d e n o m e e n h u i s t e
bouwen voor mijn naam;

11 en laten zij aéén jaar na die
dag het leggen van het funda-
ment van mijn bhuis hervatten.

12 Laten zij aldus vanaf die
tijd ijverig arbeiden totdat het
af is, van de hoeksteen tot de
nok, totdat er niets overblijft
dat niet af is.

13 Voorwaar, Ik zeg u: Laten
noch mijn dienstknecht Joseph,

noch mijn dienstknecht Sidney,
noch mijn dienstknecht Hyrum,
zich verder in de schulden
steken voor de bouw van een
huis voor mijn naam;

14 maar laat er een huis voor
mijn naam worden gebouwd
volgens het aplan dat Ik hun
tonen zal.

15 En indien mijn volk het niet
bouwt volgens het plan dat
Ik hun presidium tonen zal, zal
Ik het niet uit hun handen
aannemen.

16 Maar indien mijn volk het
wél bouwt volgens het plan dat
Ik aan hun presidium tonen zal,
ja, mijn dienstknecht Joseph en
zijn raadgevers, dan zal Ik het
uit de handen van mijn volk
aannemen.

17 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Het is mijn wil dat de
stad Far West spoedig wordt
opgebouwd door de vergade-
ring van mijn heiligen;

18 en ook dat andere plaatsen
in de omstreken als aring wor-
den aangewezen, zoals die van
tijd tot tijd aan mijn dienst-
knecht Joseph zullen worden
geopenbaard.

19 Want zie, Ik zal met hem
zijn en Ik zal hem voor de ogen
van het volk heiligen; want
hem heb Ik de asleutels van dit
koninkrijk en deze bediening
gegeven. Ja, amen.

6a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

b gs Zion.
c LV 101:21.

gs Ring.
d Jes. 25:1, 4;

LV 45:66–71.

e Op. 14:10;
LV 1:13–14.

7a gs Heilig.
8a LV 88:119; 95:8.

b gs Aanbidden,
aanbidding.

11a LV 118:5.
b LV 124:45–54.

14a Hebr. 8:5;
LV 97:10.

18a LV 101:21.
gs Ring.

19a gs Sleutels van het
priesterschap.
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AFDELING 116

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 19 mei 1838 bij
Spring Hill, Daviess County (Missouri), in de buurt van Wight’s Ferry.
(History of the Church, 3:35.)

SPRING Hill wordt door
de Heer aAdam-ondi-Ahman

genoemd, omdat, zeide Hij, het
de plaats is waar bAdam zal ko-

men om zijn volk te bezoeken,
ofwel waar de coude van dagen
zal zitten, zoals door de profeet
Daniël gesproken is.

AFDELING 117

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 juli
1838 te Far West (Missouri) aangaande de onmiddellijke taken van
William Marks, Newel K. Whitney en Oliver Granger. (History of the
Church, 3:45–46.)

1–9: de dienstknechten des Heren
behoren aardse zaken niet te bege-
ren, want ‘wat betekent eigendom
voor de Heer?’; 10–16: zij moeten
kleinzieligheid afleggen, en hun
offers zullen de Heer heilig zijn.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot mijn dienstknecht

William Marks, en ook tot mijn
dienstknecht Newel K. Whitney:
Laten zij hun zaken spoedig
afhandelen en uit het land
Kirtland vertrekken, voordat Ik,
de Heer, wederom sneeuw op
de aarde zend.
2 L a t e n z i j o n t w a k e n e n

opstaan en naar voren komen
en niet talmen, want Ik, de
Heer, gebied het.

3 Daarom, indien zij talmen,
zal het niet wel met hen zijn.

4 Laten zij zich voor mijn

aangezicht bekeren van al hun
zonden en van al hun hebzuch-
tige verlangens, zegt de Heer;
want wat is aeigendom voor
Mij? zegt de Heer.

5 Laat de eigendommen van
Kirtland van de hand worden
gedaan voor de aschulden, zegt
de Heer. Laat ze gaan, zegt de
Heer, en wat er overblijft, laat
dat in uw handen blijven, zegt
de Heer.

6 Want bezit Ik niet de vogels
van de hemel, en ook de vissen
van de zee en de dieren van de
bergen? Heb Ik niet de aarde
gemaakt? Beheers Ik niet het
a lot van alle legers van de
natiën der aarde?

7 Daarom, zal Ik averlaten
plaatsen niet doen uitspruiten
en bloeien en in overvloed doen
voortbrengen? zegt de Heer.

116 1a LV 78:15.
gs Adam-ondi-
Ahman.

b gs Adam.

c Dan. 7:13–14, 22.
117 4a LV 104:14.
5a LV 104:78.
6a Hand. 17:26;

1 Ne. 17:36–39.
7a Jes. 35:1;

LV 49:24–25.
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8 Is er niet ruimte genoeg
op de bergen van aAdam-ondi-
Ahman en op de vlakten van
Olaha bShinehah, ofwel het
cland waar Adam woonde, dat
u zou begeren wat slechts een
druppel is, en de gewichtigere
zaken verwaarlozen?
9 Welnu, komt hierheen naar

het land van mijn volk, ja, Zion.
10 Laat mijn dienstknecht

William Marks agetrouw zijn
in enkele dingen, en hij zal
heerser zijn over vele. Laat hem
presideren te midden van mijn
volk in de stad Far West en laat
hem worden gezegend met de
zegeningen van mijn volk.

11 Laat mijn dienstknecht
Newel K. Whitney zich schamen
over de bende der aNikolaïeten
en al hun bgeheime gruwelen,
en over al zijn kleinzieligheid
voor mijn aangezicht, zegt
de Heer, en optrekken naar
het land Adam-ondi-Ahman, en
cbisschop zijn voor mijn volk,
zegt de Heer, niet in naam
maar in daad, zegt de Heer.
12 En voorts, Ik zeg u: Ik

ben mijn dienstknecht aOliver
Granger indachtig; zie, voor-
waar, Ik zeg hem dat zijn naam

in heilige gedachtenis van
geslacht op geslacht zal worden
bewaard, tot in alle eeuwigheid,
zegt de Heer.

13 Welnu, laat hij zich ernstig
beijveren voor de verlossing
van het Eerste Presidium van
mijn kerk, zegt de Heer; en
wanneer hij valt, zal hij weder-
om opstaan, want zijn aoffer
zal Mij heiliger zijn dan zijn
toename, zegt de Heer.

14 Welnu, laat hem spoedig
hierheen komen, naar het land
Zion; en te zijner tijd zal hij voor
mijn naam koopman worden
gemaakt, zegt de Heer, voor
het welzijn van mijn volk.

15 Daarom, laat niemand mijn
dienstknecht Oliver Granger
verachten, maar laten de zege-
ningen van mijn volk op hem
rusten, tot in alle eeuwigheid.

16 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Laten al mijn dienst-
knechten in het land Kirtland
de Heer, hun God, indachtig
zijn, en ook mijn huis, om
het heilig te houden en te
bewaren, en om de geldwisse-
laars te verjagen in de door
Mij bestemde tijd, zegt de Heer.
Ja, amen.

AFDELING 118

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 juli
1838 te Far West (Missouri) in antwoord op de smeekbede: ‘Toon ons uw
wil, o Heer, aangaande de Twaalf’. (History of the Church, 3:46.)

8a LV 116:1.
gs Adam-ondi-
Ahman.

b Abr. 3:13.
c gs Eden.

10a Matt. 25:23.

11a Op. 2:6, 15.
b gs Geheime

verenigingen.
c gs Bisschop.

12a i.e. de gevolmachtigde
die de profeet had

achtergelaten om zijn
zaken in Kirtland af
te handelen.

13a gs Offer, offerande,
offeren.
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1–3: de Heer zal voor de gezinnen
van de Twaalf zorgen; 4–6: open-
gevallen plaatsen in de Twaalf
worden opgevuld.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer: Laat er onmiddellijk

een conferentie worden gehou-
den; laten de Twaalf worden
georganiseerd; en laten er
mannen worden aangewezen
om de plaats ain te nemen van
hen die zijn gevallen.

2 Laat mi jn dienstknecht
aThomas enige tijd in het land
Zion blijven om mijn woord uit
te geven.
3 Laten de overigen vanaf die

tijd doorgaan met prediken,
en indien zij dat doen in alle
nederigheid van hart, in zacht-
moedigheid en aootmoed en
blankmoedigheid, geef Ik, de
Heer, hun een belofte dat Ik voor

hun gezin zal zorgen; en van
nu af aan zal hun een doeltref-
fende deur ontsloten worden.

4 En laten zij het volgend
voorjaar vertrekken om over
de grote wateren te gaan en
daar mijn evangelie, de volheid
ervan, te verbreiden en te
getuigen van mijn naam.

5 Laten zij afscheid nemen
van mijn heiligen in de stad
Far West op zesentwintig april
aanstaande op de bouwplaats
van mijn huis, zegt de Heer.

6 Laten mijn dienstknecht
J o h n T a y l o r , e n o o k m i j n
dienstknecht John E. Page, en
ook mijn dienstknecht Wilford
Woodruff, en ook mijn dienst-
knecht Willard Richards, wor-
den aangewezen om de plaats
in te nemen van hen die geval-
len zijn, en officieel van hun
aanstelling worden verwittigd.

AFDELING 119

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 juli
1838 te Far West (Missouri) in antwoord op zijn smeekbede: ‘O Heer!
Toon uw dienstknecht hoeveel Gij verlangt van het bezit van uw volk als
tiende.’ (History of the Church, 3:44.) De wet van tiende, zoals wij die
vandaag begrijpen, was de kerk voorafgaand aan deze openbaring nog
niet gegeven. Met de term tiende in het zojuist aangehaalde gebed en in
eerdere openbaringen (64:23; 85:3; 97:11) werd niet uitsluitend een
tiende deel bedoeld, maar alle vrijwillige offergaven of bijdragen aan de
kerkelijke middelen. De Heer had de kerk eerder de wet van toewijding en
rentmeesterschap over bezit gegeven, waartoe de leden (voornamelijk de
leidinggevende ouderlingen) zich verplichtten door middel van een verbond
dat eeuwigdurend moest zijn. Daar velen zich niet aan dat verbond
hielden, herriep de Heer het voor enige tijd en gaf daarvoor in de plaats de
wet van tiende aan de gehele kerk. De profeet had de Heer gevraagd

118 1a Hand. 1:13, 16–17,
22–26.

2a gs Marsh, Thomas B.

3a gs Nederig,
nederigheid,
vernederen.

b gs Volharden.
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hoeveel van hun bezit Hij voor heilige doeleinden verlangde. Het antwoord
was deze openbaring.

1–5: de heiligen moeten hun
overtollige bezit afdragen en dan,
als tiende, jaarlijks een tiende deel
van hun opbrengst schenken; 6–7:
een dergelijke handelwijze zal het
land Zion heiligen.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer: Ik verlang dat al hun

aovertollig bezit in handen
wordt gegeven van de bisschop
van mijn kerk in Zion,
2 voor de bouw van mijn ahuis

en voor het leggen van het
fundament van Zion en voor
de priesterschap, en voor de
schulden van het presidium
van mijn kerk.

3 En dat zal het begin zijn van
de avertiending van mijn volk.
4 En daarna zullen zij die al-

dus zijn vertiend, jaarlijks een
tiende deel van al hun opbreng-
sten betalen, en dit zal voor
eeuwig een vaste wet voor hen

zijn, voor mijn heilige priester-
schap, zegt de Heer.

5 Voorwaar, Ik zeg u: Het
zal geschieden dat allen die
zich tot het land aZion vergade-
ren, hun overtollige bezittingen
als tienden zullen afdragen,
en die wet zullen naleven, an-
ders zullen zij niet waardig
worden bevonden om onder u
te verblijven.

6 En Ik zeg u: Indien mijn
volk deze wet niet naleeft, om
die heilig te houden, en door
die wet het land aZion niet
voor Mij heiligt, opdat mijn
inzettingen en mijn gerichten
daar zullen worden bewaard,
zodat het allerheiligst zal zijn,
zie, voorwaar, Ik zeg u: Dan
zal het geen land Zion voor
u zijn.

7 En dit moet een voorbeeld
zijn voor alle aringen van Zion.
Ja, amen.

AFDELING 120

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 juli
1838 te Far West (Missouri), waarin wordt bekendgemaakt hoe er
gehandeld moet worden met de vertiende bezittingen genoemd in de
voorgaande openbaring, afdeling 119. (History of the Church, 3:44.)

VOORWAAR, aldus zegt
de Heer: De tijd is nu geko-

men dat aerover zal worden be-
schikt door een raad, bestaande
uit het Eerste Presidium van

mijn kerk, en uit de bisschop
en zijn raad, en door mijn
hoge raad; en door mijn eigen
stem tot hen, zegt de Heer.
Ja, amen.

119 1a LV 42:33–34, 55;
51:13; 82:17–19.

2a LV 115:8.
3a LV 64:23;

Mal. 3:8–12.
gs Tiende.

5a LV 57:2–3.
6a gs Zion.

7a gs Ring.
120 1a i.e. tienden.
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AFDELING 121

Gebed en profetieën geschreven door de profeet Joseph Smith toen hij een
gevangene was in de gevangenis te Liberty (Missouri), gedateerd 20
maart 1839. (History of the Church, 3:289–300.) De profeet en enige
metgezellen zaten al maandenlang in de gevangenis. Hun petities en
verzoekschriften gericht aan de ambtenaren van de uitvoerende en de
rechterlijke macht, hadden hun geen verlichting gebracht.

1–6: de profeet pleit bij de Heer
voor de lijdende heiligen; 7–10: de
Heer spreekt hem vrede toe; 11–17:
vervloekt zijn allen die valse
beschuldigingen uiten tegen het
volk van de Heer; 18–25: zij zullen
geen recht op het priesterschap
hebben en zullen verdoemd worden;
26–32: heerlijke openbaringen
beloofd aan hen die kloekmoedig
volharden; 33–40: waarom velen
worden geroepen en weinigen
gekozen; 41–46: het priesterschap
mag alleen in rechtvaardigheid
worden gebruikt.

O GOD, waar zijt Gij? En
waar is de tent die uw

aschuilplaats bedekt?
2 aHoe lang zult Gij uw hand

weerhouden, en zal uw oog, ja,
uw reine oog, vanuit de eeuwige
hemelen het onrecht aanschou-
wen dat uw volk en uw dienst-
knechten wordt aangedaan,
en zal uw oor doordrongen
worden met hun kreten?
3 Ja, o Heer, ahoe lang zullen

zij dat onrecht en die onwettige
verdrukking moeten verduren,
voordat uw hart jegens hen
wordt verzacht en uw binnen-

ste met medelijden jegens hen
wordt bewogen?

4 O Here God, aAlmachtige,
Maker van hemel, aarde en
zeeën, en van alle dingen die
daarin zijn, en die de duivel en
het donkere en verduisterde
domein van het dodenrijk be-
heerst en onderwerpt — strek
uw hand uit; laat uw oog door-
dringen; laat uw tent worden
opgenomen; laat uw bschuil-
plaats niet langer bedekt zijn;
laat uw oor zich neigen; laat
uw hart worden verzacht, en
uw binnenste met medelijden
jegens ons worden bewogen.

5 Laat uw toorn ontbranden
tegen onze vijanden; en awreek
ons met uw zwaard, in de grim-
migheid van uw hart, wegens
het ons aangedane onrecht.

6 D e n k a a n u w l i j d e n d e
heiligen, o onze God; en uw
dienstknechten zullen zich voor
eeuwig in uw naam verheugen.

7 Mijn zoon, vrede zij uw ziel;
uw ategenspoed en uw ellende
zullen slechts van korte duur
zijn;

8 en dan, indien gij het goed
adoorstaat, zal God u ten hemel

121 1a Ps. 13:1–2; 102:1–2.
2a Hab. 1:2.
3a LV 109:49.

4a gs Almachtig.
b LV 123:6.

5a Luc. 18:7–8.

7a gs Tegenspoed.
8a 1 Pet. 2:19–23.

gs Volharden.
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verhogen; gij zult over al uw
vijanden zegevieren.
9 Uw avrienden staan u bij,

en zij zullen u wederom be-
groeten met een warm hart en
vriendschappelijke handen.

10 Gij zijt nog niet zoals aJob;
uw vrienden bestrijden u niet,
noch beschuldigen zij u van
overtreding, zoals Jobs vrienden
dat deden.

11 En zij die u van overtreding
beschuldigen, hun hoop zal
worden verbrijzeld, en hun
verwachtingen zullen weg-
smelten, zoals arijp smelt onder
de brandende stralen van de
opkomende zon;

12 en ook dat God zijn hand en
zegel heeft gesteld om de atijden
en seizoenen te veranderen, en
hun verstand te verblinden,
zodat zij zijn wonderbare wer-
kingen niet kunnen verstaan;
opdat Hij hen ook kan be-
proeven en hen in hun eigen
listigheid vangen;
1 3 o o k , o m d a t h u n h a r t

verdorven is, zullen de dingen
die zij anderen willen aandoen,
en anderen graag laten lijden,
in de allerhoogste mate op
ahenzelf neerkomen;
14 opdat ook zij zullen worden

teleurgesteld en hun hoop zal
worden vernietigd;

15 en opdat , over enkele
jaren, zij en hun nageslacht van
onder de hemel zullen worden

weggevaagd, zegt God, zodat
niet één van hen overblijft om
bij de muur te staan.

16 Vervloekt zijn allen die de
hiel opheffen tegen mijn agezalf-
den, zegt de Heer, en roepen dat
zij hebben bgezondigd wanneer
zij niet voor mijn aangezicht
hebben gezondigd, zegt de
Heer, maar datgene hebben ge-
daan wat goed was in mijn ogen
en wat Ik hun geboden had.

17 Maar wie overtreding roe-
pen, doen dat omdat zij slaven
der zonde zijn en zelf akinderen
der ongehoorzaamheid zijn.

18 En wie valse eden zweren
tegen mijn dienstknechten om
hen tot knechtschap en de dood
te kunnen brengen —

19 wee hun; omdat zij mijn
kleinen aaanstoot hebben gege-
ven, zullen zij van de bverorde-
ningen van mijn huis worden
afgesneden.

20 Hun akorf zal niet vol zijn,
hun huizen en hun schuren
zullen verloren gaan, en zijzelf
zullen veracht worden door
wie hen vleiden.

21 Zij zullen geen recht hebben
op het apriesterschap, noch hun
afstammelingen na hen van
geslacht op geslacht.

22 Het zou voor hen abeter zijn
geweest dat er een molensteen
om hun hals was gehangen en
zij verdronken waren in de
diepte der zee.

9a LV 122:3.
10a gs Job.
11a Ex. 16:14.
12a Dan. 2:21.
13a Spr. 28:10;

1 Ne. 14:3.

16a 1 Sam. 26:9;
Ps. 105:15.

b 2 Ne. 15:20;
Mro. 7:14, 18.

17a Ef. 5:6.
19a Matt. 18:6.

gs Aanstoot geven.
b gs Verordeningen.

20a Deut. 28:15–20.
21a gs Priesterschap.
22a Matt. 18:6;

LV 54:5.
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23 Wee allen die mijn volk
hinderen en verdrijven en ver-
moorden en tegen hen getuigen,
zegt de Here der heerscharen;
een aadderengebroed zal niet
ontkomen aan de verdoemenis
der hel.

24 Zie, mijn ogen aaanschou-
wen en kennen al hun werken,
en te zijner tijd heb Ik voor hen
allen een snel boordeel gereed;
25 want er is voor ieder mens

een atijd vastgesteld, naargelang
zijn bwerken zullen zijn.

26 God zal u akennis geven
door zijn bHeilige Geest, ja,
door de onuitsprekelijke cgave
van de Heilige Geest, die niet
geopenbaard is vanaf het ont-
staan der wereld tot nu toe;

27 waarnaar onze voorouders
in gespannen verwachting
hebben uitgekeken dat die in
de laatste tijden zou worden
geopenbaard, waarop hun ge-
dachten werden gericht door
de engelen, als zijnde achterge-
houden voor de volheid van
hun heerlijkheid;

28 een toekomende tijd waarin
aniets achterwege zal worden
gehouden, of er één God is of
vele bgoden, zij zullen worden
bekendgemaakt.

29 Alle tronen en heerschappij-

en, prinsdommen en machten,
zullen worden ageopenbaard
en ver leend aan al len die
kloekmoedig hebben volhard
voor het evangelie van Jezus
Christus.

30 En ook of er a grenzen
zijn gesteld aan de hemelen, of
aan de zeeën, of aan het droge
land, of aan de zon, maan, of
sterren —

31 al hun omwentelingstijden,
alle vastgestelde dagen, maan-
den en jaren, en alle dagen
van hun dagen, maanden en
jaren, en al hun heerlijkheden,
wetten en gezette tijden, zullen
worden geopenbaard in de
dagen van de abedeling van de
volheid der tijden —

32 overeenkomstig hetgeen
was verordonneerd te midden
van de araad van de eeuwige
bGod van alle andere goden
voor deze wereld bestond, dat
zou worden bewaard tot de
voltooiing en het einde ervan,
wanneer eenieder tot z i jn
eeuwige ctegenwoordigheid en
tot zijn onsterfelijke drust zal
ingaan.

33 Hoe lang kunnen stromende
wateren onrein blijven? Welke
kracht zal de hemelen weerhou-
den? De mens zou evengoed

23a Matt. 12:34.
24a gs Alwetend.

b Hel. 8:25.
gs Oordeel, oordelen.

25a Job 7:1;
LV 122:9.

b gs Werken.
26a Dan. 2:20–22;

Art. 1:9.
gs Openbaring.

b LV 8:2–3.

c gs Gave van de
Heilige Geest.

28a LV 42:61; 76:7–8;
98:12.

b Ps. 82:1, 6;
Joh. 10:34–36;
1 Kor. 8:5–6;
LV 76:58; 132:20;
Abr. 4:1; 5:1–2.

29a LV 101:32.
30a Job 26:7–14;

Ps. 104:5–9;
Hand. 17:26.

31a gs Bedeling.
32a gs Raadsvergadering

in de hemel.
b Deut. 10:17.
c gs Mens—De mens,

zijn potentieel om
als zijn hemelse
Vader te worden.

d gs Rust, rusten.
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zijn nietige arm kunnen uit-
strekken om de Missouri in haar
beschikte loop te stuiten, of haar
stroomopwaarts te keren, als om
de Almachtige te verhinderen
akennis uit te storten vanuit
de hemel op het hoofd van de
heiligen der laatste dagen.
34 Zie, er worden velen age-

roepen, maar weinigen worden
bgekozen. En waarom worden
zij niet gekozen?
35 Omdat hun hart zozeer op

de dingen van deze awereld
is gezet en naar de beer van
mensen streeft, dat zij deze ene
les niet leren —
36 dat de arechten van het

priesterschap onafscheidelijk
verbonden zijn met de bmachten
des hemels, en dat de machten
des hemels niet beheerst noch
aangewend kunnen worden,
dan alleen volgens de beginse-
len der cgerechtigheid.

37 Dat die ons kunnen wor-
den verleend, dat is waar, maar
wanneer wij trachten onze
azonden te bbedekken, of onze
choogmoed, onze ijdele eerzucht
te bevredigen, of in enige mate
van onrechtvaardigheid zeggen-
schap of heerschappij of dwang
op de ziel der mensenkinderen
uit te oefenen, zie, dan dtrekken
de hemelen zich terug; de

Geest des Heren is gegriefd;
en wanneer die zich heeft
teruggetrokken, vaarwel dan
het priesterschap of het gezag
van die man.

38 Zie, eer hij het beseft, is hij
aan zichzelf overgelaten om
tegen de prikkels te aschoppen,
de heiligen te bvervolgen en
tegen God te strijden.

39 Wij hebben door droeve
ervaring geleerd dat het de
aaard en neiging is van bijna
alle mensen dat zij, zodra zij
een weinig gezag krijgen, zoals
zij veronderstellen, onmiddellijk
onrechtvaardige heerschappij
beginnen uit te oefenen.

40 Daarom worden velen ge-
roepen, maar weinigen gekozen.

41 Geen macht of invloed kan
of dient krachtens het priester-
schap te worden gehandhaafd
dan alleen door aoverreding,
door blankmoedigheid, door
mildheid en zachtmoedigheid,
en door ongeveinsde liefde;

42 door vriendelijkheid en
zuivere kennis, hetgeen de ziel
zonder ahuichelarij en zonder
b bedrog in grote mate zal
verruimen —

43 inti jds met strengheid
aberispend, wanneer daartoe
gedreven door de Heilige Geest,
en dan daarna een toename van

33a LV 128:19.
gs Kennis.

34a Matt. 20:16; 22:1–14;
LV 95:5–6.
gs Roepen, roeping,
door God geroepen.

b gs Uitverkoren,
uitverkorenen.

35a gs Werelds,
wereldsgezindheid.

b Matt. 6:2; 2 Ne. 26:29.
36a gs Gezag;

Priesterschap.
b gs Macht.
c gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

37a Spr. 28:13.
b gs Zonde.
c gs Hoogmoed.

d LV 1:33.
38a Hand. 9:5.

b gs Vervolgen,
vervolging.

39a gs Natuurlijke mens.
41a 1 Pet. 5:1–3.

b 2 Kor. 6:4–6.
42a Jak. 3:17.

b gs Bedrog.
43a gs Kastijden, kastijding.
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bliefde tonend jegens hem die
gij hebt berispt, opdat hij u niet
als zijn vijand zal beschouwen;
44 opdat hij zal weten dat uw

getrouwheid sterker is dan de
banden des doods.

45 Laat daarbij uw binnenste
vol naastenliefde zijn jegens
al le mensen en jegens uw
geloofsgenoten, en laat adeugd
onophoudelijk uw bgedachten
sieren; dan zal uw vertrouwen
in de tegenwoordigheid van

God sterk worden; en de leer
van het priesterschap zal zich
op uw ziel vormen als cdauw
uit de hemel.

46 De aHeilige Geest zal uw
constante metgezel zijn en
uw scepter een onveranderlijke
scepter van gerechtigheid en
waarheid; en uw bheerschappij
zal een eeuwigdurende heer-
schappij zijn, en zonder dwang
zal die u toevloeien, voor
eeuwig en altijd.

AFDELING 122

Het woord des Heren aan de profeet Joseph Smith, toen hij in maart 1839
een gevangene was in de gevangenis te Liberty (Missouri). (History of
the Church, 3:300–301.)

1–4: de einden der aarde zullen
navraag doen naar de naam Joseph
Smith; 5–7: alles wat hij meemaakt
aan gevaar en beproeving zal hem
ervaring geven en voor zijn bestwil
zijn; 8–9: de Zoon des Mensen is
onder dit alles afgedaald.

DE einden der aarde zullen
navraag doen naar uw

anaam en dwazen zullen de
spot met u drijven en de hel zal
tegen u woeden;
2 terwijl de reinen van hart en

de wijzen en de edelen en de
deugdzamen voortdurend zul-
len streven naar araad en gezag
en zegeningen onder uw hand.

3 En uw volk zal nimmer tegen

u worden gekeerd door het
getuigenis van verraders.

4 En hoewel hun invloed u
in moeilijkheden en achter
tralies en gevangenismuren zal
brengen, zult gij in ere worden
gehouden; en nog slechts een
akorte ti jd en uw stem zal
te midden van uw vijanden
schrikwekkender zijn dan de
woeste b leeuw, wegens uw
rechtvaardigheid; en uw God
zal u terzijde staan tot in alle
eeuwigheid.

5 Indien gij geroepen zijt
beproeving te doorstaan; indien
gij in gevaar verkeert onder
valse broeders; indien gij in
gevaar verkeert onder rovers;

43b gs Liefde;
Naastenliefde.

45a gs Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.

b gs Gedachten.
c Deut. 32:1–2;

LV 128:19.
46a gs Heilige Geest.

b Dan. 7:13–14.

122 1a GJS 1:33.
2a gs Raad.
4a LV 121:7–8.

b 3 Ne. 20:16–21; 21:12.
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indien gij in gevaar verkeert te
land of ter zee;
6 indien gij beschuldigd wordt

met allerlei valse beschuldigin-
gen; indien uw vijanden u
overvallen; indien zij u weg-
rukken van de zijde van uw
vader en moeder en broers en
zusters; en indien uw vijanden
u met getrokken zwaard weg-
rukken van de boezem van uw
vrouw en kinderen, en uw
oudste zoon, hoewel slechts
zes jaar oud, zich aan uw kle-
ding vastklemt en zegt: Mijn
vader, mijn vader, waarom
kunt u niet bij ons blijven? O
mijn vader, wat gaan die man-
nen met u doen? En indien hij
dan met het zwaard van u
wordt weggestoten en gij naar
de gevangenis wordt gesleept
en uw vijanden om u heen
sluipen als awolven belust op
het bloed van het lam;

7 en indien gij in de put wordt
geworpen, of in de handen van
moordenaars valt, en het dood-

vonnis over u wordt geveld;
indien gij in het adiep wordt
geworpen; indien de ziedende
baren tegen u samenspannen;
indien hevige winden uw vijand
worden; indien de hemelen
zwart worden en alle elementen
zich verenigen om de weg te
versperren; en bovenal, indien
zelfs de kaken der bhel wijd te-
gen u worden opengesperd,
weet dan, mijn zoon, dat al
deze dingen u condervinding
zullen geven en voor uw best-
wil zullen zijn.

8 De aZoon des Mensen is
onder dat alles bafgedaald. Zijt
gij groter dan Hij?

9 Welnu, houd vol op uw weg,
en het priesterschap zal met u
ablijven; want hun bgrenzen zijn
vastgesteld, zij kunnen die niet
overschrijden. Uw cdagen zijn
bekend en uw jaren zullen niet
verminderd worden; daarom,
dvrees niet wat de mens kan
doen, want God zal met u zijn
tot in alle eeuwigheid.

AFDELING 123

De plicht van de heiligen ten opzichte van hun vervolgers, zoals uiteengezet
door de profeet Joseph Smith in maart 1839, terwijl hij een gevangene
was in de gevangenis van Liberty (Missouri). (History of the Church,
3:302–303.)

1–6: de heiligen moeten een verslag
van hun lijden en vervolgingen
samenstellen en uitgeven; 7–10:

dezelfde geest die de valse geloofs-
belijdenissen tot stand heeft ge-
bracht, voert ook tot de vervolging

6a Luc. 10:3.
7a Jona 2:3–6.

b 2 Sam. 22:5–7;
GJS 1:15–16.

c 2 Kor. 4:17;
Hebr. 12:10–11;
2 Ne. 2:11.

8a gs Zoon des mensen.
b Hebr. 2:9, 17–18;

LV 76:107; 88:6.
9a LV 90:3.

b Hand. 17:26.
c LV 121:25.
d Neh. 4:14;

Ps. 56:4; 118:6;
Spr. 3:5–6;
Jes. 51:7;
Luc. 12:4–5;
2 Ne. 8:7;
LV 3:7; 98:14.
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van de heiligen; 11–17: velen onder
alle sekten zullen alsnog de waar-
heid aanvaarden.

EN voorts geven wij u de
wenselijkheid in overwe-

ging om alle heiligen kennis te
laten verzamelen van alle feiten,
en het leed en het onrecht die
hun door het volk van deze
staat zijn aangedaan;

2 en ook van alle bezittingen
en de omvang van de schade
die zij hebben geleden, zowel
aangaande hun goede naam
als persoonlijk letsel, en ook
betreffende onroerend goed;

3 en ook de namen van allen
die de hand hebben gehad in
hun verdrukkingen, voor zo-
verre zij die kunnen verkrijgen
en achterhalen.

4 En wel l icht kan er een
comité worden aangewezen om
deze dingen te achterhalen en
verklaringen en attesten af te
nemen; en ook om de lasterlijke
publicaties te verzamelen die
in omloop zijn;

5 en alle die in de tijdschriften
en in de encyclopedieën staan,
en alle lasterlijke geschiedenis-
sen die uitgegeven worden
en geschreven worden, en
door wie, en om de gehele
aaneenschakeling van duivelse
schurkerij en schandelijke en
moordzuchtige misdaden die
dit volk zijn aangedaan, bekend
te maken —

6 opdat wij ze niet alleen
aan de gehele wereld kunnen
bekendmaken, maar ze in al hun

duistere en helse schakeringen
aan de regeringshoofden kun-
nen voorleggen, als laatste
poging die onze hemelse Vader
van ons vergt, voordat wij
geheel en al aanspraak kunnen
maken op de belofte die Hem
uit zijn aschuilplaats tevoor-
schijn zal roepen; en ook opdat
de gehele natie zonder veront-
schuldiging zal worden gelaten
voordat Hij de kracht van zijn
machtige arm kan uitzenden.

7 Het is een gebiedende plicht
die wij verschuldigd zijn aan
God, aan de engelen, met wie
wij zullen worden voorgeleid,
en ook aan onszelf, aan onze
vrouwen en kinderen, die ge-
dwongen zijn zich in smart,
verdriet en zorgen te buigen
onder de uiterst verdoemelijke
hand van moord, tirannie en
verdrukking, gesteund en aan-
gespoord en gehandhaafd door
de invloed van die geest die
de geloofsbelijdenissen van de
vaders — die leugens hebben
geërfd — zo sterk op het hart
der kinderen heeft vastgeklon-
ken en de wereld met verwar-
ring heeft vervuld en steeds
sterker is geworden en nu bij
uitstek de drijfveer is van alle
verdorvenheid; en de gehele
aaarde kreunt onder de last van
zijn ongerechtigheid.

8 Het is een ijzeren ajuk, het is
een sterke band; het zijn waar-
lijk de handboeien en ketens en
kluisters en banden der hel.

9 Welnu, het is een gebiedende
plicht die wij verschuldigd zijn

123 6a LV 101:89; 121:1, 4. 7a Moz. 7:48–49. 8a gs Juk.
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niet alleen aan onze eigen
vrouw en kinderen, maar ook
aan de weduwen en vaderlozen,
van wie de mannen en vaders
onder zijn ijzeren hand zijn
avermoord;
10 welke donkere en duister-

niswekkende daden voldoende
zijn om de hel zelf te doen
huiveren en van afgrijzen te
verbleken en de handen van
zelfs de duivel te doen beven
en sidderen.

11 En het is ook een gebieden-
de plicht die wij verschuldigd
zijn aan het gehele opkomende
geslacht en aan alle reinen van
hart —

12 want er zijn er nog velen
op aarde onder alle sekten,
genootschappen en gezindten,
die worden averblind door de
sluwe listigheid der mensen,
waarmee dezen op de loer
liggen om te misleiden en die
alleen van de waarheid worden
afgehouden omdat zi j niet
bweten waar die te vinden is —

13 daarom, laten wij ons leven
aanwenden en verslijten om
alle averborgenheden van duis-
ternis aan het licht te brengen,
voor zoverre wij ze kennen; en
ze worden ons waarlijk vanuit
de hemel bekendgemaakt —

14 hierop moeten we ons dan
ook met grote ernst toeleggen.

15 Laat niemand ze als klei-
nigheden beschouwen; want
veel van wat er in het verschiet
ligt met betrekking tot de heili-
gen hangt van deze dingen af.

16 U weet, broeders, dat een
zeer groot schip ten tijde van
een storm ten zeerste agebaat is
bij een zeer klein roer, waardoor
het handelbaar blijft in de wind
en de golven.

17 Welnu, zeer geliefde broe-
ders, laten wij ablijmoedig alle
dingen doen die binnen ons
vermogen liggen, en mogen wij
dan met het volste vertrouwen
stilhouden om het bheil Gods te
zien, en in afwachting van de
openbaring van zijn arm.

AFDELING 124

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 19 januari 1841
te Nauvoo (Illinois). (History of the Church, 4:274–286.) Wegens
toenemende vervolging en onwettig optreden jegens hen door overheids-
functionarissen, waren de heiligen gedwongen Missouri te verlaten. Het
uitroeiingsbevel van de gouverneur van Missouri, Lilburn W. Boggs,
gedateerd 27 oktober 1838, had hun geen andere keus gelaten. (History
of the Church, 3:175.) In 1841, toen deze openbaring werd gegeven,
hadden de heiligen de stad Nauvoo gebouwd op de plek van het vroegere
plaatsje Commerce (Illinois), en daar was de hoofdzetel van de kerk
gevestigd.

9a LV 98:13; 124:54.
12a Kol. 2:8; LV 76:75.

b 1 Ne. 8:21–23.

13a 1 Kor. 4:5.
16a Jak. 3:4;

Alma 37:6–7;

LV 64:33.
17a LV 59:15.

b Ex. 14:13.
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1–14: Joseph Smith wordt geboden
een plechtige proclamatie van het
evangelie op te stellen voor de pre-
sident van de Verenigde Staten, de
gouverneurs van de afzonderlijke
staten en de regeerders van alle
landen; 15–21: Hyrum Smith,
David W. Patten, Joseph Smith sr.
en anderen onder de levenden en
de doden zijn gezegend wegens
hun onkreukbaarheid en deugden;
22–28: de heiligen wordt geboden
zowel een huis om vreemdelingen
onder te brengen als een tempel
in Nauvoo te bouwen; 29–36: de
doop voor de doden moet in
tempels worden verricht; 37–44:
het volk van de Heer bouwt altijd
tempels voor het verrichten van
heilige verordeningen; 45–55: de
heiligen worden wegens verdruk-
king door hun vijanden vrijgesteld
van de bouw van een tempel in
Jackson County; 56–83: aanwijzin-
gen voor de bouw van het Nauvoo
House; 84–96: Hyrum Smith
wordt geroepen als patriarch om
de sleutels te ontvangen en de
plaats in te nemen van Oliver
Cowdery; 97–122: William Law
en anderen ontvangen raad bij
hun werk; 123–145: algemene en
plaatselijke functionarissen wor-
den genoemd, tezamen met hun
plichten en de quorums waarvan
zij deel uitmaken.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot u, mijn dienst-

knecht Joseph Smith: Ik heb
welbehagen in het offer dat u
hebt gebracht en in uw belijde-

nissen; want met dit doel heb
Ik u doen opstaan, dat Ik mijn
wijsheid zou kunnen tonen door
de azwakke dingen der aarde.
2 Uw gebeden zijn aanne-

melijk voor mijn aangezicht; en
in antwoord daarop zeg Ik u,
dat u nu geroepen bent om
terstond een plechtige procla-
matie uit te vaardigen van mijn
evangelie en van deze aring,
die Ik heb geplant om een
hoeksteen van Zion te zijn, die
zal worden gepolijst met de
verfijning die te vergelijken is
met een paleis.

3 Deze proclamatie zal wor-
den uitgevaardigd aan alle
akoningen der wereld, aan de
vier einden daarvan, aan de
edelachtbare verkozen presi-
dent en de eerbiedwaardige
gouverneurs van het land
waarin u woont en aan alle
alom verstrooide volken over
de aarde.

4 Laat deze geschreven worden
in de geest van azachtmoedig-
heid en door de macht van
de Heilige Geest, die in u zal
zijn ten tijde van het schrijven
daarvan;

5 want het zal u door de
Heilige Geest worden gegeven
mijn wil te kennen aangaande
die koningen en autoriteiten,
ja, wat hun zal overkomen in
een toekomende tijd.

6 Want zie, weldra roep Ik
hen op om acht te slaan op
het licht en de heerlijkheid
van Zion, want de vastgestelde

124 1a 1 Kor. 1:26–28;
LV 1:19; 35:13.

2a gs Ring.

3a Ps. 119:46;
Matt. 10:18;
LV 1:23.

4a gs Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.
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tijd om haar te begunstigen is
aangebroken.
7 Daarom, roept hen op met

een luide proclamatie en met
uw getuigenis, zonder hen te
vrezen — want zij zijn als
agras, en al hun heerlijkheid is
als de bloem daarvan die weldra
afvalt — opdat ook zij zonder
verontschuldiging zullen wor-
den gelaten —
8 en opdat Ik hen zal bezoe-

ken op de dag van bezoeking,
wanneer Ik mijn gezicht ont-
sluier, om de onderdrukker
zijn deel aan te wijzen onder
de huichelaars, waar atanden-
geknars is, indien zij mijn
dienstknechten verwerpen en
mijn getuigenis dat Ik hun
heb geopenbaard.

9 En voorts, Ik zal hen bezoe-
ken en hun hart verzachten,
velen van hen voor uw welzijn,
opdat gij genade zult vinden in
hun ogen, opdat zij tot het alicht
der waarheid zullen komen
en de andere volken tot de ver-
hoging of verheffing van Zion.

10 Want de dag van mijn
bezoeking komt spoedig, op
een auur dat gij het niet ver-
wacht; en waar zal er veilig-
heid voor mijn volk zijn en
toevlucht voor hen die ervan
overblijven?

11 Ontwaakt, o koningen der
aarde! Komt, o komt, met uw
goud en uw zilver, mijn volk te

hulp, naar het huis van de
dochters van Zion.

12 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Laat mijn dienstknecht Robert
B. Thompson u helpen bij het
schrijven van deze proclamatie,
want Ik heb welbehagen in
hem, en dat hij bij u zal zijn;

13 laat hem daarom naar uw
raad luisteren en Ik zal hem
zegenen met een menigvuldig-
heid van zegeningen; laat hem
voortaan in alle dingen stipt
en betrouwbaar zijn, en hij zal
groot zijn in mijn ogen;

14 maar laat hem bedenken dat
Ik van zijn arentmeesterschap
rekenschap uit zijn handen zal
verlangen.

15 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Gezegend is mijn dienst-
knecht aHyrum Smith; want Ik,
de Heer, heb hem lief wegens
de bonkreukbaarheid van zijn
hart en omdat hi j datgene
liefheeft wat goed is voor mijn
aangezicht, zegt de Heer.

16 Voorts, laat mijn dienst-
knecht John C. Bennett u helpen
bij uw werk om mijn woord te
doen uitgaan naar de koningen
en volken der aarde en u,
ja, mijn dienstknecht Joseph
Smith, bijstaan in het uur van
beproeving; en zijn beloning
zal niet uitblijven indien hij
araad aanneemt.
17 En wegens zijn liefde zal hij

groot zijn, want hij zal de mijne

7a Ps. 103:15–16;
Jes. 40:6–8;
1 Pet. 1:24–25.

8a Matt. 8:12;
Alma 40:13;
LV 101:91; 112:24.

9a Jes. 60:1–4.
gs Licht, licht
van Christus.

10a Matt. 24:44;
MJS 1:48.

14a gs Rentmeester,

rentmeesterschap.
15a gs Smith, Hyrum.

b gs Onkreukbaarheid.
16a gs Raad.
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zijn indien hij dat doet, zegt de
Heer. Ik heb het werk gezien
dat hij heeft verricht, dat Ik
aanneem indien hij volhardt,
en Ik zal hem kronen met zege-
ningen en grote heerlijkheid.
18 En voorts, Ik zeg u dat

h e t m i j n w i l i s d a t m i j n
dienstknecht Lyman Wight de
prediking ten behoeve van
Zion voortzet, in de geest van
zachtmoedigheid, Mij belijdend
voor de wereld; en Ik zal hem
dragen als op aarendsvleuge-
len; en hij zal heerlijkheid en
eer voor zichzelf en voor mijn
naam verwerven.

19 Opdat Ik hem, wanneer hij
zijn werk heeft voltooid, tot Mij
zal kunnen nemen, zoals Ik heb
gedaan met mijn dienstknecht
aDavid Patten, die nu bij Mij
is, en ook mijn dienstknecht
bEdward Partridge en ook mijn
bejaarde dienstknecht cJoseph
Smith sr., die dbij Abraham aan
zijn rechterhand zit, en hij is
gezegend en heilig, want hij is
de mijne.
20 En voorts, voorwaar, Ik zeg

u: Mijn dienstknecht George
Miller is zonder abedrog; hij
is te vertrouwen wegens de
onkreukbaarheid van zijn hart;
en wegens de liefde die hij voor
mijn getuigenis koestert, heb
Ik, de Heer, hem lief.
21 Ik zeg u daarom: Ik verze-

gel het abisschopsambt op zijn
hoofd, evenals op mijn dienst-

knecht Edward Partridge, opdat
hij de heilige gaven aan mijn
huis in ontvangst zal nemen,
opdat hij zegeningen op het
hoofd van de armen van mijn
volk zal geven, zegt de Heer.
Laat niemand mijn dienstknecht
George Miller verachten, want
hij zal Mij eren.

22 Laten mijn dienstknecht
George en mijn dienstknecht
Lyman en mijn dienstknecht
John Snider en anderen een
ahuis bouwen voor mijn naam,
een huis zoals mijn dienstknecht
Joseph hun tonen zal, op de
plaats die hij hun eveneens
tonen zal.

23 En het zal een gastenverblijf
zijn, een huis waar vreemdelin-
gen uit verre oorden kunnen
verblijven; daarom, laat het
een deugdelijk huis zijn, alle
aanneming waard, opdat de
vermoeide areiziger er gezond-
heid en veiligheid zal kunnen
vinden terwijl hij het woord
des Heren overdenkt; en de
bhoeksteen die Ik voor Zion
heb aangewezen.

24 Dit huis zal een gezond on-
derkomen zijn indien het voor
mijn naam wordt gebouwd, en
indien de beheerder die ervoor
zal worden aangewezen, niet
toelaat dat het op enigerlei
wijze wordt bezoedeld. Het zal
heilig zijn, anders zal de Heer,
uw God, er niet wonen.

25 En voorts, voorwaar, Ik zeg

18a Ex. 19:4;
Jes. 40:31.

19a LV 124:130.
gs Patten, David W.

b gs Partridge, Edward.

c gs Smith sr., Joseph.
d LV 137:5.

20a gs Bedrog.
21a LV 41:9.

gs Bisschop.

22a LV 124:56–60.
23a Deut. 31:12;

Matt. 25:35, 38.
b LV 124:2.
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u: Laten al mijn heiligen uit
verre oorden komen.
26 En zendt ijlboden, ja, uitge-

kozen boden, en zegt tot hen:
Komt met al uw goud en uw
zilver en uw edelstenen en met
al uw antiquiteiten; en met
allen die verstand hebben van
antiquiteiten; en die willen ko-
men, mogen komen, en brengt
de buksboom en de dennen-
boom en de pijnboom, alsook
alle kostbare bomen der aarde;

27 en met ijzer, met roodkoper
en met geelkoper en met zink
en met al uw kostbaarheden
van de aarde; en bouwt een
ahuis voor mijn naam, voor de
Allerhoogste om erin te bwonen.
28 Want er is op aarde geen

plek te vinden waar Hij kan
komen om datgene aterug te
brengen wat voor u verloren
was gegaan of wat Hij wegge-
nomen heeft, ja, de volheid van
het priesterschap.
29 Want er is op aarde geen

adoopvont waarin zij, mijn heili-
gen, zich kunnen laten bdopen
voor hen die dood zijn —

30 want die verordening
behoort bij mijn huis en kan
Mij niet aannemelijk zijn, be-
halve in de dagen van uw
armoede, wanneer gij niet in
staat zijt voor Mij een huis te
bouwen.

31 Maar Ik gebied u, al mijn
heiligen, een huis voor Mij te

abouwen; en Ik geef u voldoen-
de tijd om voor Mij een huis te
bouwen; en gedurende deze
tijd zullen uw doopbedieningen
aannemelijk voor Mij zijn.

32 Maar zie, aan het eind van
de toegemeten periode zullen
uw doopbedieningen voor uw
doden niet meer aannemelijk
voor Mij zijn; en indien u deze
dingen na het verstrijken van
de toegemeten periode niet
doet, zult gij als kerk verworpen
worden, met uw doden, zegt
de Heer, uw God.

33 Want voorwaar, Ik zeg u:
Nadat u voldoende tijd hebt
gehad om voor Mij een huis te
bouwen waarin de verordening
van het dopen voor de doden
thuishoort en waarvoor het
van vóór de grondlegging van
de wereld ingesteld is, kunnen
uw doopbedieningen voor uw
doden niet aannemelijk voor
Mij zijn;

34 want daarin zijn de asleu-
tels van het heilig priesterschap
verordonneerd, opdat u eer
en heerlijkheid zult ontvangen.

35 En na dat tijdstip zullen uw
doopbedieningen voor de do-
den, verricht door hen die alom
verstrooid zijn, niet aannemelijk
voor Mij zijn, zegt de Heer.

36 Want het is verordonneerd
dat in Zion en haar ringen
en in Jeruzalem, die plaatsen
die Ik als atoevluchtsoord heb

27a LV 109:5.
gs Tempel, huis des
Heren.

b Ex. 25:8; LV 97:15–17.
28a gs Herstelling van

het evangelie.

29a LV 128:13.
b 1 Kor. 15:29;

LV 127:6; 138:33.
gs Doop, dopen—
Doop voor de doden;
Heil voor de doden.

31a LV 97:10.
34a LV 110:14–16.

gs Sleutels van het
priesterschap.

36a Jes. 4:5–6.
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bestemd, de plaatsen zullen zijn
voor uw doopbedieningen voor
uw doden.
37 En voorts, voorwaar, Ik zeg

u: Hoe zullen uw awassingen
aannemelijk voor Mij zijn, ten-
zij gij ze verricht in een huis
dat u voor mijn naam hebt
gebouwd?
38 Want om die reden gebood

Ik Mozes een atabernakel te
bouwen, opdat zij die met
zich zouden meedragen in de
wildernis en om een bhuis te
bouwen in het land van belofte,
opdat die verordeningen kon-
den worden geopenbaard die
verborgen waren geweest van
vóór de wereld was.

39 Welnu, voorwaar, Ik zeg
u dat uw azalvingen en uw
wassingen en uw bdoopbedie-
ningen voor de doden en uw
cplechtige samenkomsten en
uw plechtigheden ter gedach-
tenis aan uw doffers door de
zonen van Levi en aan uw
orakelen in uw eallerheiligste
plaatsen, waarin u mededelin-
gen ontvangt en uw inzettingen
en gerichten, voor het begin van
de openbaringen en grondleg-
ging van Zion en voor de
heerlijkheid, eer en begiftiging
van al haar burgers, worden
verordonneerd door de veror-
dening van mijn heilig huis,
dat mijn volk alti jd wordt

geboden te bouwen voor mijn
heilige naam.

40 Want voorwaar, Ik zeg u:
Laat dit huis worden gebouwd
voor mijn naam, opdat Ik mijn
verordeningen daarin zal kun-
nen openbaren aan mijn volk;

41 want Ik verwaardig Mij
mijn kerk dingen te aopenbaren
die van vóór de grondlegging
der wereld bverborgen zijn
gehouden, dingen die te maken
hebben met de bedeling van de
cvolheid der tijden.
42 En aIk zal mijn dienstknecht

Joseph alle dingen tonen die met
dit huis te maken hebben en
met het priesterschap daarvan
en de plaats waarop het zal
worden gebouwd.

43 En gij zult het bouwen op
de plaats waar u het dacht te
bouwen, want dat is de plek
die Ik voor u heb gekozen om
het te bouwen.

44 Indien gij arbeidt uit alle
macht, zal Ik die plek wijden,
zodat die aheilig zal worden
gemaakt.

45 En indien mijn volk luistert
naar mijn stem en naar de stem
van mijn adienstknechten die
Ik aangewezen heb om mijn
volk te leiden, zie, voorwaar, Ik
zeg u: Zij zullen niet uit hun
plaats verwijderd worden.

46 Maar indien zij niet luiste-
ren naar mijn stem, noch naar

37a gs Wassen, gewassen,
wassingen.

38a Ex. 25:1–9; 33:7.
gs Tabernakel.

b gs Tempel, huis des
Heren.

39a Ex. 29:7.
gs Zalven.

b gs Verordeningen—
Plaatsvervangende
verordening.

c LV 88:117.
d LV 13:1; 84:31; 128:24;

GJS 1:69.
e Ez. 41:4;

LV 45:32; 87:8; 101:22.

41a Art. 1:9.
b LV 121:26–32.
c Ef. 1:9–10;

LV 27:13; 112:30.
42a LV 95:14–17.
44a gs Heilig.
45a LV 1:38.

gs Profeet.
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de stem van deze mannen die
Ik heb aangewezen, zullen zij
niet worden gezegend, want zij
bezoedelen mijn heilige grond
en mijn heilige verordeningen
en handvesten en mijn heilige
woorden die Ik hun geef.
47 En het zal geschieden dat

indien u een huis bouwt voor
mijn naam en niet de dingen
doet die Ik zeg, Ik de aeed die Ik
u zweer niet zal nakomen, noch
de beloften vervullen die gij uit
mijn handen verwacht, zegt de
Heer.
48 Want ain plaats van zege-

ningen brengt gij, door uw eigen
werken, door uw dwaasheden
en door al uw gruwelen die u
voor mijn aangezicht bedrijft,
vervloekingen, verbolgenheid,
gramschap en oordelen op uw
eigen hoofd, zegt de Heer.

49 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat wanneer Ik wie ook van
de mensenkinderen een gebod
geef om een werk te verrichten
voor mijn naam en die mensen-
kinderen zich uit alle macht
en met alles wat zij hebben,
inzetten om dat werk te ver-
richten, en hun aijver niet laten
verslappen, en hun vijanden
hen dan overvallen en hen ver-
hinderen dat werk te verrichten,
zie, dan acht Ik het noodza-
kelijk dat werk niet langer uit
de handen van die mensenkin-
deren te bvergen, maar hun
offers aan te nemen.

50 En de ongerechtigheid en
de overtreding van mijn heilige
wetten en geboden zal Ik abe-
zoeken aan hen die mijn werk
hebben gehinderd, tot aan het
derde en het vierde bgeslacht,
zolang zij zich niet cbekeren en
Mij haten, zegt de Here God.

51 Welnu, om die reden heb Ik
de offers aangenomen van hen
wie Ik geboden heb een stad
en een ahuis voor mijn naam
te bouwen in bJackson County
(Missouri), en die door hun
vijanden werden gehinderd,
zegt de Heer, uw God.

52 En Ik zal aoordeel, verbol-
genheid en gramschap, gejam-
mer en smart en tandengeknars
op hun hoofd doen neerkomen,
tot aan het derde en het vierde
geslacht, zolang zij zich niet
bekeren en Mij haten, zegt de
Heer, uw God.

53 En dit stel Ik als een voor-
beeld voor u, u tot troost in
verband met allen wie geboden
is een werk te doen en die
gehinderd zijn door de handen
van hun vijanden en door
verdrukking, zegt de Heer, uw
God.

54 Want Ik ben de Heer ,
uw God, en zal al diegenen
van uw broeders redden die
arein van hart zijn geweest en
zijn bomgebracht in het land
Missouri, zegt de Heer.

55 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Wederom gebied Ik u een

47a gs Eed.
48a Deut. 28:15.
49a gs IJver.

b LV 56:4; 137:9.
50a Mos. 12:1.

b Deut. 5:9;
LV 98:46–47.

c gs Bekeren (zich),
bekering.

51a LV 115:11.

b gs Jackson County
(Missouri).

52a LV 121:11–23.
54a gs Zuiver, zuiverheid.

b LV 98:13; 103:27–28.
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ahuis te bouwen voor mijn
naam, ja, in deze plaats, opdat
u Mij zult bbewijzen dat gij
in alle dingen, wat Ik u ook
gebied, getrouw zijt, opdat Ik
u kan zegenen en kronen met
eer, onsterfelijkheid en eeuwig
leven.
56 En nu zeg Ik u met betrek-

king tot mijn agastenverblijf dat
Ik u geboden heb te bouwen
voor het herbergen van vreem-
delingen: Laat het gebouwd
worden voor mijn naam en laat
mijn naam erop worden aange-
bracht en laat mijn dienstknecht
Joseph er met zijn huis van
geslacht op geslacht woonplaats
hebben.

57 Want deze zalving heb Ik
op zijn hoofd geplaatst, opdat
zijn zegen ook op het hoofd
van zijn afstammelingen na
hem zal worden geplaatst.

58 En zoals Ik heb gezegd
tot aAbraham aangaande de
geslachten der aarde, zo zeg
Ik ook tot mijn dienstknecht
Joseph: In u en in uw bnage-
slacht zullen de geslachten der
aarde worden gezegend.
59 Daarom, laten mijn dienst-

knecht Joseph en zijn nageslacht
na hem een plaats hebben in dat
huis, van geslacht op geslacht,
tot in alle eeuwigheid, zegt de
Heer.

60 En laat de naam van dat
huis het Nauvoo House zijn; en
laat het een aangename woon-
plaats voor de mens zijn en een

rustplaats voor de vermoeide
reiziger, opdat hij de heerlijk-
heid van Zion en de heerlijkheid
van deze hoeksteen daarvan,
zal overdenken;

61 opdat hij ook raad zal
kunnen ontvangen van hen
die Ik heb gesteld om te zijn
als aplanten van naam en als
bwachters op haar muren.

62 Zie, voorwaar, Ik zeg u:
Laten mijn dienstknecht George
Miller en mijn dienstknecht
Lyman Wight en mijn dienst-
knecht John Snider en mijn
dienstknecht Peter Haws zich
organiseren en één uit hun mid-
den aanwijzen om president te
zijn van hun quorum ten behoe-
ve van de bouw van dat huis.

63 En zij zullen een statuut
opstellen, op grond waarvan zij
aandelenkapitaal zullen ontvan-
gen voor de bouw van dat huis.

64 En zij zullen niet minder
ontvangen dan vijftig dollar
voor een aandeel in dat huis en
het zal hun worden toegestaan
tot vijftienduizend dollar per
deelnemer in ruil voor aandelen
te ontvangen.

65 Het zal hun echter niet
worden toegestaan méér dan
vijftienduizend dollar per per-
soon te ontvangen in ruil voor
aandelen.

66 En het zal hun niet worden
toegestaan minder dan vijftig
dollar van iemand te ontvangen
in ruil voor een aandeel in dat
huis.

55a LV 127:4.
b Abr. 3:25.

56a LV 124:22–24.
58a Gen. 12:3; 22:18;

Abr. 2:11.
gs Abraham.

b LV 110:12.
gs Abraham,

verbond van.
61a Jes. 61:3;

Ez. 34:29.
b gs Waken, wachters.
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67 En het zal hun niet worden
toegestaan iemand als aandeel-
houder in di t huis aan te
nemen, tenzij die persoon hun
in de hand voor zijn aandelen
betaalt op het moment dat hij
de aandelen ontvangt;

68 en naargelang het bedrag
aan aandelen dat hij betaalt in
hun handen, zal hij aandelen
in dat huis ontvangen; als hij
echter niets in hun handen
betaalt, zal hij geen aandelen in
dat huis ontvangen.

69 En indien iemand voor
aandelen betaalt in hun handen,
zal dat zijn voor aandelen
in dat huis, voor zichzelf en
voor zijn nakomelingen na
hem, van geslacht op geslacht,
voor zolang hij en zijn erfgena-
men die aandelen bezitten en
de aandelen niet uit vrije wil en
uit eigen beweging verkopen
of uit hun handen overdragen,
indien u mijn wil doen wilt,
zegt de Heer, uw God.

70 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Indien mijn dienstknecht
George Miller en mijn dienst-
knecht Lyman Wight en mijn
dienstknecht John Snider en
mijn dienstknecht Peter Haws
betaling voor enig aandeel
ontvangen in hun handen, in
contanten of in de tegenwaarde
ervan in eigendommen, moeten
zij geen enkel deel van dat aan-
delenkapitaal voor enig ander
doel gebruiken dan uitsluitend
voor dat huis.

71 En indien zij wél enig deel
van dat aandelenkapitaal voor

iets anders gebruiken dan voor
dat huis, zonder toestemming
van de aandeelhouder en niet
viervoudig terugbetalen voor
het aandeel dat zi j e lders
gebruiken dan voor dat huis,
zullen zij vervloekt worden
en uit hun plaats verwijderd
worden, zegt de Here God;
want Ik, de Heer, ben God en
kan in geen van deze dingen
met Mij laten aspotten.
72 Voorwaar, Ik zeg u: Laat

mijn dienstknecht Joseph hun
in de hand voor aandelen beta-
len voor de bouw van dat huis,
naar het hem goeddunkt; maar
mijn dienstknecht Joseph mag
niet meer dan vijftienduizend
dollar aan aandelen in dat
huis betalen, noch minder dan
vijftig dollar; evenmin iemand
anders, zegt de Heer.

73 En er zijn ook anderen
die mijn wil aangaande zichzelf
willen weten, want zij hebben
het uit mijn handen gevraagd.

74 Daarom zeg Ik u aangaande
mi jn dienstknecht Vinson
Knight: Indien hij mijn wil
doen wil, laat hem aandelen in
dat huis nemen voor zichzelf
en voor zijn geslacht na hem,
van geslacht op geslacht.

75 En laat hij zijn stem lang
en luid verheffen, te midden
van het volk, om de zaak van
de armen en de behoeftigen
te abepleiten, en laat hij niet
nalatig zijn en laat zijn hart
ook niet verslappen; en Ik zal
zijn offers baannemen, want zij
zullen Mij niet als de offers van

71a Gal. 6:7.
75a Spr. 31:9.

b Gen. 4:4–5;
Moz. 5:18–28.
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Kaïn zijn, want hij zal de mijne
zijn, zegt de Heer.
76 Laat zijn gezin zich verheu-

gen en hun hart van bezoeking
afwenden; want Ik heb hem
gekozen en gezalfd, en hij zal
geëerd worden te midden van
zijn huis, want Ik zal al zijn
zonden vergeven, zegt de Heer.
Amen.

77 Voorwaar, Ik zeg u: Laat
mijn dienstknecht Hyrum aan-
delen in dat huis nemen, naar
het hem goeddunkt, voor zich-
zelf en voor zijn nageslacht na
hem, van geslacht op geslacht.

78 Laat mijn dienstknecht
Isaac Galland aandelen in dat
huis nemen; want Ik, de Heer,
heb hem lief voor het werk dat
hij heeft verricht en zal al zijn
zonden vergeven; daarom, laat
hij van geslacht op geslacht in
herinnering worden gehouden
voor een belang in dat huis.

79 Laat mijn dienstknecht Isaac
Galland onder u aangewezen
worden en door mijn dienst-
knecht William Marks geordend
worden en door hem gezegend
worden om samen met mijn
dienstknecht Hyrum het werk
te gaan doen dat mijn dienst-
knecht Joseph hun zal aanwij-
zen, en zij zullen grotelijks
gezegend worden.

80 Laat mijn dienstknecht
William Marks betalen voor
aandelen in dat huis, naar het
hem goeddunkt, voor zichzelf
en zijn geslacht, van geslacht
op geslacht.

81 Laat mijn dienstknecht
Henry G. Sherwood betalen
voor aandelen in dat huis,
naar het hem goeddunkt, voor
zichzelf en zijn nageslacht na
hem, van geslacht op geslacht.

82 Laat mijn dienstknecht
William Law betalen voor aan-
delen in dat huis, voor zichzelf
en zijn nageslacht na hem, van
geslacht op geslacht.

83 Indien hij mijn wil doen
wil, laat hij zijn gezin dan niet
meenemen naar het oosten, ja,
naar Kirtland; niettemin zal Ik,
de Heer, Kirtland opbouwen,
maar Ik, de Heer, heb voor
de inwoners ervan een gesel
bereid.

84 En er zijn bij mijn dienst-
knecht Almon Babbitt vele
dingen waarmee Ik niet tevre-
den ben; zie, hij streeft ernaar
zijn eigen raad aanvaard te
krijgen in plaats van de raad
die Ik heb verordonneerd, ja,
die van het presidium van mijn
kerk; en hij richt een agouden
kalf op om door mijn volk te
worden aanbeden.

85 Laat niemand uit deze
plaats avertrekken die hier
gekomen is met het verlangen
mijn geboden te onderhouden.

86 Indien zij hier leven, laten
zij dan voor Mij leven; en indien
zij sterven, laten zij dan voor
Mij sterven; want zij zullen
auitrusten van al hun arbeid en
hun werken voortzetten.

87 Daarom, laat mijn dienst-
knecht William zijn vertrouwen

84a Ex. 32:2–4.
85a Luc. 9:62.

86a Op. 14:13.
gs Paradijs;

Rust, rusten.
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in Mij stellen en ophouden voor
zijn gezin te vrezen wegens de
ziekte in het land. Indien gij
Mij aliefhebt, onderhoud mijn
geboden; en de ziekte in het
land zal tot uw heerlijkheid
bbijdragen.

88 Laat mijn dienstknecht
Will iam heengaan en mijn
eeuwigdurend evangelie ver-
kondigen met luide stem en
met grote vreugde, zoals hij
wordt gedreven door mijn
aGeest, aan de inwoners van
Warsaw en ook aan de inwoners
van Carthage en ook aan de
inwoners van Burlington en ook
aan de inwoners van Madison
en geduldig en ijverig wachten
op verdere aanwijzingen tijdens
mijn algemene conferentie, zegt
de Heer.

89 Indien hij mijn wil doen
wil, laat hij voortaan luisteren
naar de raad van mijn dienst-
knecht Joseph en met zi jn
middelen de azaak der armen
steunen en bde nieuwe vertaling
van mijn heilig woord uitgeven
voor de bewoners der aarde.

90 En indien hij dat doet,
zal Ik hem azegenen met een
menigvuldigheid van zegenin-
gen, zodat hij niet zal worden
verlaten, noch zijn nageslacht
bbedelend om brood zal worden
aangetroffen.
91 En voorts, voorwaar, Ik

zeg u: Laat mijn dienstknecht
William, in de plaats van mijn
dienstknecht Hyrum, aange-
wezen, geordend en gezalfd
worden als raadgever van
mijn dienstknecht Joseph, opdat
mijn dienstknecht Hyrum het
ambt van het priesterschap
en van apatriarch op zich zal
nemen, dat hem door zijn vader
door middel van een zegen
en ook volgens het recht werd
toegewezen;

92 opdat hij van nu af aan
de sleutels zal dragen van de
apatriarchale zegens op het
hoofd van mijn gehele volk,

9 3 z o d a t w i e h i j z e g e n t ,
gezegend zal worden, en wie
hij avervloekt, vervloekt zal
worden; zodat wat hij bbinden
zal op aarde, gebonden zal
worden in de hemel; en wat
hij ontbinden zal op aarde,
ontbonden zal worden in de
hemel.

94 En vanaf dit moment geef
Ik het hem dat hij profeet en
aziener en openbaarder voor
mijn kerk zal zijn, evenals mijn
dienstknecht Joseph;

95 opdat hij ook nauw zal
samenwerken met mijn dienst-
knecht Joseph; en raad zal aan-
nemen van mijn dienstknecht
Joseph, die hem de asleutels zal
tonen waarmee hij kan vragen
en ontvangen, en gekroond

87a Joh. 14:15.
b LV 121:8; 122:7.

88a gs God, Godheid—
God de Heilige
Geest.

89a LV 78:3.
b i.e. de Bijbelvertaling

van Joseph Smith.

90a gs Zegen, zegenen,
zegening.

b Ps. 37:25.
91a LV 107:39–40.

gs Patriarch,
patriarchaal.

92a gs Patriarchale
zegen.

93a LV 132:45–47.
b Matt. 16:19.

gs Verzegelen,
verzegeling.

94a LV 107:91–92.
gs Ziener.

95a LV 6:28.
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worden met dezelfde zegen en
heerlijkheid en eer, en hetzelfde
priesterschap en dezelfde gaven
van het pr ies terschap die
eens gegeven waren aan hem
die mijn dienstknecht bOliver
Cowdery was;
96 opdat mijn dienstknecht

Hyrum kan getuigen van de
dingen die Ik hem zal tonen,
zodat zijn naam in eervolle ge-
dachtenis zal worden bewaard
van geslacht op geslacht, tot in
alle eeuwigheid.

97 Laat mijn dienstknecht
William Law ook de sleutels
ontvangen waarmee hij zege-
ningen kan vragen en ontvan-
gen; laat hij aootmoedig voor
mijn aangezicht zijn en zonder
bbedrog, en hij zal van mijn
Geest ontvangen, ja, de cTroos-
ter, die hem de waarheid van
alle dingen zal bekendmaken
en hem, op het juiste moment,
zal ingeven wat hij zeggen moet.
98 En deze atekenen zullen

hem volgen: hij zal de zieken
bgenezen, hij zal duivels uitwer-
pen en hij zal verlost worden
van hen die hem dodelijk gif
willen toedienen;
99 en hij zal op paden worden

geleid waar de agiftige slang
niet in zijn hiel kan bijten en
hij zal in de vlucht van zijn
bverbeelding opstijgen als op
arendsvleugels.
100 En mocht Ik willen dat hij

de doden opwekt, laat hij zijn
stem niet weerhouden.

101 Daarom, laat mijn dienst-
knecht William overluid roepen
en zich niet inhouden, met
vreugde en blijdschap en met
hosanna’s voor Hem die op de
troon zit tot in alle eeuwigheid,
zegt de Heer, uw God.

102 Zie, Ik zeg u: Ik heb een
zending in het verschiet voor
mijn dienstknecht William en
voor mijn dienstknecht Hyrum
en voor hen alleen; en laat mijn
dienstknecht Joseph thuisblij-
ven, want hij is daar nodig. Het
overige zal Ik u hierna tonen.
Ja, amen.

103 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Indien mijn dienst-
knecht aSidney Mij wil dienen
en raadgever wil zijn voor mijn
dienstknecht Joseph, laat hij
opstaan en naar voren treden
en de verantwoordelijkheid van
zi jn roeping vervul len en
zich verootmoedigen voor mijn
aangezicht.

104 En indien hij Mij een
aannemelijk offer brengt en
belijdenissen aflegt en bij mijn
volk blijft, zie, dan zal Ik, de
Heer, uw God, hem genezen,
zodat hij genezen zal zijn; en hij
zal zijn stem weer verheffen op
de bergen en een awoordvoer-
der zijn voor mijn aangezicht.

105 Laat hij komen en zijn
gezin onderbrengen in de

95b gs Kind, kinderen.
97a gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

b gs Bedrog.
c gs Trooster.

98a Marc. 16:17–18.
gs Gaven van
de Geest.

b gs Genezen,
genezingen.

99a LV 84:71–73.

b Ex. 19:4;
Jes. 40:31.

103a gs Rigdon, Sidney.
104a Ex. 4:14–16;

2 Ne. 3:17–18;
LV 100:9–11.
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buurt waar mijn dienstknecht
Joseph woont.
106 En laat hij op al zijn reizen

zijn stem verheffen als met het
geluid van een bazuin, en de
bewoners der aarde waarschu-
wen om te vluchten voor de
komende verbolgenheid.

107 Laat hij mijn dienstknecht
Joseph bijstaan en laat ook mijn
dienstknecht William Law mijn
dienstknecht Joseph bijstaan in
het opstellen van een plechtige
aproclamatie aan de koningen
der aarde, zoals Ik u eerder heb
gezegd.
1 0 8 I n d i e n m i j n d i e n s t -

knecht Sidney mijn wil doen
wil, laat hij zijn gezin niet naar
het aoosten overbrengen, maar
laat hij hen van woonplaats
doen veranderen zoals Ik heb
gezegd.

109 Zie, het is niet mijn wil
dat hij veiligheid en toevlucht
tracht te vinden buiten de stad
die Ik u heb toegewezen, ja, de
stad aNauvoo.

110 Voorwaar, Ik zeg u, ja, nu:
Indien hij luistert naar mijn
stem, zal het wel met hem zijn.
Ja, amen.

111 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Laat mijn dienstknecht
Amos Davies aandelen betalen
in de handen van hen die Ik
heb aangewezen om een gas-
tenverblijf te bouwen, ja, het
Nauvoo House.

112 Laat hij dat doen als hij
daarin een belang wil hebben;
en laat hij luisteren naar de raad

van mijn dienstknecht Joseph en
met zijn eigen handen arbeiden,
opdat hij het vertrouwen van
de mensen zal winnen.

113 En wanneer hij zich ge-
trouw betoont in alle dingen
die aan zi jn zorg worden
toevertrouwd, ja, al zijn het
slechts enkele dingen, zal hij
als aheerser over veel worden
gesteld;

114 laat hij zich daarom aver-
nederen, opdat hij verhoogd
kan worden. Ja, amen.

115 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Indien mijn dienstknecht
Robert D. Foster mijn stem wil
gehoorzamen, laat hij dan een
huis bouwen voor mijn dienst-
knecht Joseph, volgens het
contract dat hij met hem heeft
gesloten, naarmate de deur
van tijd tot tijd voor hem zal
openstaan.

116 En laat hij zich bekeren
van al zijn dwaasheid en zich
met anaastenliefde bekleden en
ermee ophouden het kwade te
doen en al zijn harde woorden
afleggen;

1 1 7 e n o o k b e t a l e n v o o r
aandelen in de handen van het
quorum van het Nauvoo House,
voor zichzelf en voor zi jn
geslacht na hem, van geslacht
op geslacht;

118 en luisteren naar de raad
van mijn dienstknechten Joseph
en Hyrum en William Law en
naar de gezagsdragers die Ik heb
geroepen om het fundament
van Zion te leggen; en het zal

107a LV 124:2–4.
108a LV 124:82–83.
109a gs Nauvoo

(Illinois), USA.
113a Matt. 25:14–30.
114a Matt. 23:12;

LV 101:42.
116a Kol. 3:14.

gs Naastenliefde.
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wel met hem zijn tot in alle eeu-
wigheid. Ja, amen.
119 En voorts, voorwaar, Ik

zeg u: Laat niemand betalen
voor aandelen aan het quorum
van het Nauvoo House, tenzij
hij gelooft in het Boek van
Mormon en in de openbaringen
die Ik u gegeven heb, zegt de
Heer, uw God;

120 want hetgeen ameer of
minder is dan dit, komt voort
uit het kwade en zal gepaard
gaan met vervloekingen en niet
met zegeningen, zegt de Heer,
uw God. Ja, amen.
121 En voorts, voorwaar, Ik

zeg u: Laat het quorum van het
Nauvoo House een rechtvaardig
loon ontvangen voor alle arbeid
die zij verrichten aan de bouw
van het Nauvoo House; en laat
hun loon zijn zoals zij onderling
overeenkomen, wat de hoogte
daarvan betreft.

122 En laat eenieder die betaalt
voor aandelen zo nodig een
evenredig deel bijdragen aan
hun loon, voor hun onderhoud,
zegt de Heer; anders zal hun
arbeid hun worden toegerekend
als aandelen in dat huis. Ja,
amen.

123 Voorwaar, Ik zeg u: Ik
geef u nu de aambtsdragers die
tot mijn priesterschap behoren,
opdat gij de bsleutels ervan kunt
dragen, ja, het priesterschap dat

naar de orde van cMelchizedek
is, dat naar de orde van mijn
eniggeboren Zoon is.

124 Ten eerste geef Ik u Hyrum
Smith om voor u een apatriarch
te zijn, om de bverzegelende
zegens van mijn kerk te dra-
gen, ja, de Heilige Geest der
cbelofte, waardoor gij dverze-
geld wordt tegen de dag der
verlossing, opdat gij niet zult
vallen, niettegenstaande het
euur der verzoeking dat over
u kan komen.

125 Ik geef u mijn dienstknecht
Joseph om presiderende ou-
derling te zijn van geheel mijn
kerk, om vertaler, openbaarder,
aziener en profeet te zijn.
126 Ik geef hem als raadge-

vers mijn dienstknecht Sidney
Rigdon en mijn dienstknecht
William Law, opdat dezen een
quorum en het Eerste Presidium
zullen vormen, om de aorakelen
te ontvangen voor de gehele
kerk.

127 Ik geef u mijn dienstknecht
aBrigham Young om president
te zijn over de reizende raad
der Twaalf;

128 welke aTwaalf de sleutels
dragen om het gezag van mijn
koninkrijk te ontsluiten in de
vier hoeken der aarde en
vervolgens mijn woord aan
ieder schepsel te bzenden.
129 Het zijn Heber C. Kimball,

120a Matt. 5:37;
LV 98:7.

123a gs Ambt,
ambtsdrager.

b gs Sleutels van het
priesterschap.

c gs Melchizedeks
priesterschap.

124a gs Patriarch,
patriarchaal.

b gs Verzegelen,
verzegeling.

c LV 76:53; 88:3–4.
gs Heilige Geest
der belofte.

d Ef. 4:30.

e Op. 3:10.
125a LV 21:1.

gs Ziener.
126a LV 90:4–5.
127a gs Young, Brigham.
128a gs Apostel.

b Marc. 16:15.
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Parley P. Pratt, Orson Pratt,
Orson Hyde, William Smith,
John Taylor, John E. Page,
Wilford Woodruff, Willard
Richards, George A. Smith;
130 aDavid Patten heb Ik tot

Mij bgenomen; zie, niemand
ontneemt hem zijn priester-
schap; maar voorwaar, Ik zeg u:
Een ander mag worden aange-
wezen voor dezelfde roeping.
131 En voorts, Ik zeg u: Ik geef

u een ahoge raad als hoeksteen
van Zion —

132 namelijk Samuel Bent,
Henry G. Sherwood, George
W. Harris, Charles C. Rich,
Thomas Grover, Newel Knight,
David Dort, Dunbar Wilson —
Seymour Brunson heb Ik tot
Mij genomen; niemand ont-
neemt hem zijn priesterschap,
maar een ander mag worden
aangewezen tot hetze l fde
priesterschap in zijn plaats; en
voorwaar, Ik zeg u: Laat mijn
dienstknecht Aaron Johnson
geordend worden tot deze
roeping in zijn plaats — David
Fullmer, Alpheus Cutler, Wil-
liam Huntington.

133 En voorts, Ik geef u Don
C. Smith om president te zijn
van een quorum hogepriesters;

134 welke verordening wordt
ingesteld met het doel hen te
bekwamen die aangewezen zul-
len worden als vaste president
of dienstknecht van verschil-
lende wijdverspreide aringen;

135 en zij mogen ook reizen
indien zij dat verkiezen, maar

worden bij voorkeur als vaste
president geordend; dat is
de verantwoordelijkheid van
hun roeping, zegt de Heer,
uw God.

136 Ik geef hem Amasa Lyman
en Noah Packard als raadge-
vers, opdat zij het quorum
hogepriesters van mijn kerk
zullen presideren, zegt de Heer.

137 En voorts, Ik zeg u: Ik
geef u John A. Hicks, Samuel
Williams en Jesse Baker, welke
priesterschap het quorum aou-
derlingen moet presideren,
welk quorum is ingesteld als
vaste dienaren; niettemin mo-
gen zi j re izen , hoewel z i j
geordend zijn om vaste dienaar
te zijn voor mijn kerk, zegt
de Heer.

138 En voorts, Ik geef u Joseph
Young, Josiah Butterf ie ld,
Daniel Miles, Henry Herriman,
Zera Pulsipher, Levi Hancock,
James Foster om het quorum
der azeventigen te presideren;

139 welk quorum is ingesteld
voor reizende ouderlingen om
in de gehele wereld van mijn
naam te getuigen, overal waar
de reizende hoge raad, mijn
apostelen, hen zullen zenden
om een weg te bereiden voor
mijn aangezicht.

140 Het verschil tussen dit
quorum en het quorum ouder-
lingen is dat het ene voortdu-
rend moet reizen, terwijl het
andere van tijd tot tijd de kerk-
gemeenten moet presideren;
het ene heeft de verantwoor-

130a gs Patten, David W.
b LV 124:19.

131a gs Hoge Raad.

134a gs Ring.
137a LV 107:11–12, 89–90.

gs Ouderling;

Quorum.
138a gs Zeventig.
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delijkheid om van tijd tot tijd te
presideren, terwijl het andere
geen verantwoordelijkheid heeft
om te presideren, zegt de Heer,
uw God.
141 En voorts, Ik zeg u: Ik geef

u Vinson Knight, Samuel H.
Smith en Shadrach Roundy, als
hij het wil aannemen, om de
abisschap te presideren; kennis
van die genoemde bisschap
wordt u gegeven in het boek
bLeer en Verbonden.

142 En voorts, Ik zeg u: Samuel
Rolfe en zijn raadgevers voor
de priesters en de president van
de leraren en zijn raadgevers
en ook de president van de
diakenen en zijn raadgevers;

en ook de president van de ring
en zijn raadgevers.

143 De bovenstaande functies
heb Ik u gegeven, en de sleutels
daarvan, als hulp- en bestuurs-
middelen, voor het werk der
bediening en voor de avervol-
making van mijn heiligen.

144 En een gebod geef Ik u dat
u al deze functies zult laten
bekleden en de namen die Ik
heb genoemd zult agoedkeuren,
of ze anders afkeuren op mijn
algemene conferentie;

145 en dat gij in mijn huis
vertrekken zult bereiden voor
al deze functies wanneer u het
bouwt voor mijn naam, zegt de
Heer, uw God. Ja, amen.

AFDELING 125

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart
1841 te Nauvoo (Illinois), aangaande de heiligen in het territorium
Iowa. (History of the Church, 4:311–312.)

1–4: de heiligen moeten steden
bouwen en zich vergaderen in de
ringen van Zion.

WAT is de wil des Heren
aangaande de heiligen in

het territorium Iowa?
2 Voorwaar, aldus zegt de

Heer: Ik zeg u, indien zij die
zich naar mijn naam anoemen
en trachten mijn heiligen te
zijn, indien zij mijn wil doen
willen en mijn geboden voor
hen onderhouden, laten zij zich

dan vergaderen tot de plaatsen
die Ik hun zal toewijzen door
mijn dienstknecht Joseph, en
steden bouwen voor mijn naam,
opdat zij voorbereid zullen zijn
op hetgeen hun in de toekomst
te wachten staat.

3 Laten zij een stad bouwen
voor mijn naam op het land
tegenover de stad Nauvoo, en
laat de naam aZarahemla eraan
gegeven worden.

4 En laten allen die uit het
oosten en het westen en het

141a LV 68:14; 107:15.
b gs Leer en

Verbonden.
143a Ef. 4:11–14.

144a LV 26:2.
gs Algemene
instemming.

125 2a gs Jezus

Christus—De naam
van Jezus Christus
op ons nemen.

3a gs Zarahemla.
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noorden en het zuiden komen,
die het verlangen hebben daar-
in te wonen, hun erfdeel daar
aanvaarden, evenals in de stad

aNashville of in de stad Nauvoo,
en in alle bringen die Ik heb
aangewezen, zegt de Heer.

AFDELING 126

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 9 juli
1841 ten huize van Brigham Young in Nauvoo (Illinois). (History of
the Church, 4:382.) Brigham Young was in die tijd president van het
Quorum der Twaalf Apostelen.

1–3: Brigham Young geprezen
voor zijn inspanningen en ontlast
van verdere verre reizen.

BESTE en welgeliefde broeder
aBrigham Young, voorwaar,

a ldus zegt de Heer tot u :
Mijn dienstknecht Brigham, het
wordt niet meer van u vereist,
zoals voorheen, uw gezin te

verlaten, want uw offer is Mij
aannemelijk.

2 Ik heb uw aarbeid en ge-
zwoeg op uw reizen voor mijn
naam gezien.

3 Ik gebied u daarom mijn
woord de wereld in te zenden
en voortaan en voor eeuwig
bijzondere zorg aan uw agezin
te besteden. Amen.

AFDELING 127

Een epistel van de profeet Joseph Smith, gedateerd 1 september 1842 te
Nauvoo, aan de heiligen der laatste dagen te Nauvoo (Illinois), met
aanwijzingen voor de doop voor de doden. (History of the Church,
5:142–144.)

1 – 4 : Joseph Smith roemt in
vervolging en beproeving; 5–12:
er moeten vers lagen worden
bijgehouden met betrekking tot de
doopbedieningen voor de doden.

AANGEZIEN de Heer mij
heeft geopenbaard dat mijn

vijanden, zowel in Missouri als
in deze staat, wederom jacht op
mij maken; en omdat zij mij
zonder areden achtervolgen en

niet de minste schaduw of
zweem van gerechtigheid of
recht aan hun kant hebben
voor de ontketening van hun
gerechtelijke aanklachten tegen
mij; en omdat hun aantijgingen
alle berusten op de allerergste
zwartmakerij, heb ik het raad-
zaam en verstandig geacht deze
plaats een korte tijd te verlaten,
voor mijn eigen veiligheid en de
veiligheid van dit volk. Tot allen

4a i.e. Nashville, Lee
County (Iowa).

b gs Ring.

126 1a gs Young, Brigham.
2a gs Werken.
3a gs Gezin.

127 1a Job 2:3;
Matt. 5:10–12;
1 Pet. 2:20–23.
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met wie ik zaken doe, wil ik
zeggen dat ik mijn aangelegen-
heden aan gevolmachtigden en
klerken heb overgedragen, die
alle zaken op een stipte en
correcte manier zullen behande-
len en erop zullen toezien dat
al mijn schulden op tijd worden
afgelost door eigendom te gelde
te maken, of anderszins, naar de
zaak het vereist of de omstan-
digheden het toelaten. Wanneer
ik verneem dat de storm geheel
is uitgeraasd, dan zal ik weder-
om naar u terugkeren.
2 En wat de agevaren betreft

die ik geroepen ben door te
maken, mij lijken ze slechts een
kleinigheid, want de bhaat en
nijd van de mensen zijn al mijn
levensdagen mijn lot geweest;
en om welke reden blijft een
raadsel, tenzij ik van vóór de
grondlegging der wereld ben
cbestemd om enig goed doel, of
kwaad, hoe u het ook wilt
noemen, tot stand te brengen.
Oordeelt zelf. God weet al deze
dingen, of het goed of kwaad
is. Maar hoe dan ook, ik ben
gewend om in diep water te
zwemmen. Het is mij alles een
tweede natuur geworden; net
als Paulus voel ik mij genegen
in dverdrukking te roemen,
want tot op heden heeft de God
van mijn vaderen mij er steeds
uit verlost en Hij zal mij blijven
verlossen; want zie, ja, zie,

ik zal over al mijn vijanden
zegevieren, want de Here God
heeft het gesproken.

3 Laten alle heiligen zich
daarom verheugen en buiten-
gewoon blij zijn, want Israëls
aGod is hun God en Hij zal een
rechtvaardige vergelding als
loon uitmeten op het hoofd van
al hun verdrukkers.

4 En voorts, voorwaar, aldus
zegt de Heer: Laten het werk
aan mijn atempel en alle wer-
ken die Ik u heb opgedragen,
worden voortgezet en niet
ophouden; en laten uw bijver
en uw volharding en geduld en
uw werken worden verdubbeld,
en u zult geenszins uw loon
verliezen, zegt de Heer der
heerscharen. En indien zij u
cvervolgen, zo hebben zij ook
de profeten en rechtvaardigen
vóór u vervolgd. Voor dit alles
is er een loon in de hemel.

5 En voorts, Ik geef u een
aanwijzing in verband met de
adoop voor uw bdoden.

6 Voorwaar, aldus zegt de
Heer tot u aangaande uw do-
den: Laat er, wanneer iemand
van u zich laat adopen voor uw
doden, een bschrijver aanwezig
zijn en laat hij ooggetuige zijn
van uw doopbedieningen; laat
hij horen met zijn oren, opdat
hij naar waarheid kan getui-
gen, zegt de Heer;

7 opdat alles wat u optekent,

2a Ps. 23:1–6.
gs Vervolgen,
vervolging.

b gs Afgunst.
c gs Voorsterfelijke

ordening.
d 2 Kor. 6:4–5.

3a 3 Ne. 11:12–14.
gs Tegenspoed.

4a LV 124:55.
b gs IJver.
c gs Vervolgen,

vervolging.
5a gs Doop, dopen—

Doop voor de doden.
b gs Heil voor de

doden.
6a 1 Kor. 15:29;

LV 128:13, 18.
b LV 128:2–4, 7.
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in de hemel zal worden aopge-
tekend; en alles wat u op aarde
bbindt, in de hemel zal worden
gebonden; en alles wat u op
aarde ontbindt, in de hemel zal
worden ontbonden;
8 want Ik sta op het punt vele

dingen op aarde te aherstellen
met betrekking tot het bpries-
terschap, zegt de Heer der
heerscharen.
9 En voorts, laten alle aversla-

gen in orde worden gehouden,
opdat zij in de archieven van
mijn heilige tempel kunnen
worden gelegd om van geslacht
op geslacht in herinnering te
worden gehouden, zegt de
Heer der heerscharen.
10 Ik wil alle heiligen zeggen

dat ik met een buitengewoon
groot verlangen heb verlangd
hen de komende sabbat vanaf
het spreekgestoelte toe te spre-

ken over het onderwerp doop
voor de doden. Maar aange-
zien ik niet bij machte ben dat
te doen, zal ik het woord des
Heren over dat onderwerp van
tijd tot tijd opschrijven en u per
post toezenden, evenals nog
vele andere zaken.

11 Nu sluit ik mijn brief voor
het ogenblik af, wegens gebrek
aan tijd, want de vijand ligt op
de loer, en zoals de Heiland
heeft gezegd: De aoverste der
wereld komt, maar hij heeft
niets aan mij.

12 Zie, mijn gebed tot God is
dat u allen gered zult worden.
En ik onderteken als uw dienst-
knecht in de Heer, profeet en
aziener van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen.

Joseph Smith.

AFDELING 128

Een epistel van de profeet Joseph Smith, gedateerd 6 september 1842 te
Nauvoo (Illinois), aan De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, bevattende verdere aanwijzingen voor de doop voor de
doden. (History of the Church, 5:148–153.)

1–5: plaatselijke en algemene
schrijvers moeten het feit van de
doopbedieningen voor de doden
vastleggen; 6–9: hun verslagen
zijn bindend en staan opgetekend
op aarde en in de hemel; 10–14: de
doopvont is een zinnebeeld van het
graf; 15–17: Elia heeft de macht
hersteld met betrekking tot de doop

voor de doden; 18–21: alle sleutels,
alle macht en alle gezag van vorige
bedelingen zijn hersteld; 22–25:
blijde en heerlijke tijdingen worden
verkondigd voor de levenden en de
doden.

ZOALS ik u mededeelde in
mijn brief vóór ik mijn

7a gs Boek des levens.
b gs Verzegelen,

verzegeling.
8a gs Herstelling van

het evangelie.
b gs Melchizedeks

priesterschap.
9a LV 128:24.

11a Joh. 14:30;
bjs, Joh. 14:30.
gs Duivel.

12a LV 124:125. gs Ziener.
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woning verliet, dat ik u van tijd
tot ti jd zou schrijven en u
aangaande vele onderwerpen
inlichtingen zou geven, hervat
ik nu het onderwerp van de
adoop voor de doden, aangezien
dat onderwerp mijn gedachten
in beslag lijkt te nemen en zich
het sterkst aan mijn gevoel
schijnt op te dringen sinds
ik door mijn vijanden word
vervolgd.
2 Ik heb u enkele woorden

van openbaring geschreven
aangaande een schrijver. Ik heb
enige aanvullende gedachten
gehad in verband met deze
aangelegenheid, die ik nu vast-
leg. Dat wil zeggen, in mijn
vorige brief werd verklaard
dat er een aschrijver moest zijn
die ooggetuige moest zijn, en
ook moest horen met zijn oren,
om voor het aangezicht des
Heren een waarheidsgetrouw
verslag te maken.
3 Welnu, met betrekking tot

deze aangelegenheid, het zou
bijzonder moeilijk zijn voor
één schrijver om te allen tijde
aanwezig te zijn en alle zaken
te behandelen. Om dit pro-
bleem te ondervangen, kan er
in iedere wijk van de stad een
schrijver worden aangewezen
die bekwaam is om nauwkeu-
rige notulen bij te houden; en
laat hem zeer nauwgezet en
precies zijn bij het notuleren
van de gehele gebeurtenis, en
in zijn verslag verklaren dat hij
het met zijn ogen zag en met
zijn oren hoorde, met vermel-

ding van de datum, namen
enzovoort, en het verloop van
de gehele handeling; tevens
moet hij een drietal aanwezigen
noemen, als er aanwezigen
zijn, die te allen tijde daarvan
kunnen getuigen, wanneer
daartoe verzocht, opdat ieder
woord in de mond van twee of
drie agetuigen zal komen vast
te staan.

4 Vervolgens, laat er een al-
gemeen schrijver zijn, aan wie
deze andere verslagen kunnen
worden overhandigd, vergezeld
van ondertekende verklaringen,
die bevestigen dat het verslag
dat zij hebben gemaakt, waar is.
Daarop kan de algemene kerk-
schrijver het verslag opnemen
in het algemeen kerkregister,
tezamen met de verklaringen
en alle aanwezige getuigen,
vergezeld van zijn eigen ver-
klaring dat hij, uitgaande van
zijn kennis van het karakter van
die mannen en hun benoeming
door de kerk, er werkelijk van
overtuigd is dat de bovenge-
noemde verklaring en verslagen
waar zijn. En wanneer dit in
het algemeen kerkregister is
opgenomen, zal het verslag
even heilig zijn en evenzeer
de verordening verantwoorden
alsof hij met eigen ogen had
gezien en met eigen oren had
gehoord, en daarvan zelf een
verslag had gemaakt in het
algemeen kerkregister.

5 Wellicht vindt u deze gang
van zaken angstvallig precies,
maar ik verzeker u dat het er

128 1a gs Doop, dopen—
Doop voor de doden.

2a LV 127:6.
3a gs Getuige, getuigen.
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alleen om gaat aan de wil van
God te voldoen, door ons te
voegen naar de verordening
en voorbereiding die de Heer
heeft verordonneerd en bereid,
vóór de grondlegging der we-
reld, voor het aheil van de doden
die zouden sterven zonder
bkennis van het evangelie.

6 En voorts, ik wil dat u be-
denkt dat Johannes de Open-
baarder precies dit onderwerp
met betrekking tot de doden
overwoog toen hij verklaarde,
zoals u opgetekend zult vinden
in Openbaring 20:12: En ik zag
de doden, klein en groot, staande
voor God, en de boeken werden ge-
opend; en nog een ander boek werd
geopend, dat het boek des levens is;
en de doden werden geoordeeld op
grond van die dingen die in de
boeken geschreven stonden, naar
hun werken.

7 U zult in deze aanhaling be-
merken dat de boeken werden
geopend; en nog een ander
boek werd geopend, dat het
aboek des levens was; maar de
doden werden geoordeeld op
grond van die dingen die ge-
schreven stonden in de boeken,
naar hun werken; bijgevolg
moeten de boeken waarvan
gesproken wordt, de boeken
zijn die het verslag van hun
werken bevatten en wijzen op
de bverslagen die op aarde
worden bijgehouden. En het
boek dat het boek des levens

was, is het verslag dat in de
hemel wordt bijgehouden; dit
beginsel komt nauwkeurig
overeen met de leerstelling die
u geboden is in de openbaring
die vervat is in de brief die ik u
heb geschreven vóór mijn ver-
trek van huis — opdat het bij
alles wat u optekent, zal worden
opgetekend in de hemel.

8 Welnu, het wezen van deze
verordening wordt gevonden
in de amacht van het priester-
schap, door de openbaring van
Jezus Christus, waarbij het
wordt toegestaan dat wat u ook
op aarde bbindt, gebonden zal
zijn in de hemel, en wat u ook
op aarde ontbindt, ontbonden
zal zijn in de hemel. Ofwel, met
andere woorden , met een
andere kijk op de vertaling: wat
u ook optekent op aarde, zal
worden opgetekend in de he-
mel, en wat u ook niet optekent
op aarde, zal niet worden
opgetekend in de hemel; want
uw doden zullen uit de boeken
worden geoordeeld, naar hun
eigen werken, ongeacht of zij
in propria persona de cverorde-
ningen hebben ondergaan, of
door middel van hun plaats-
vervangers, volgens de veror-
dening die God voor hun
dredding heeft bereid van vóór
de grondlegging der wereld,
volgens de verslagen die zij
met betrekking tot hun doden
hebben bijgehouden.

5a gs Heil voor de
doden.

b 1 Pet. 4:6.
7a Op. 20:12;

LV 127:6–7.

gs Boek des levens.
b LV 21:1.

8a gs Macht;
Priesterschap.

b gs Verzegelen,

verzegeling.
c gs Verordeningen.
d gs Heil voor de

doden.
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9 Het zal sommigen wellicht
een zeer stoutmoedige leerstel-
ling toeschijnen waarvan wij
spreken — een macht die opte-
kent of bindt op aarde en bindt
in de hemel. Niettemin, in alle
tijdperken van de wereld, wan-
neer ook de Heer een man, of
een groep mannen, door ware
openbaring een abedeling van
het priesterschap heeft gegeven,
is die macht altijd gegeven. Wat
dus die mannen ook bbevoegd
deden, in de naam des Heren,
en het deden in waarheid en
getrouwheid, en daarvan een
stipt en getrouw verslag bij-
hielden, werd op aarde en in de
hemel een wet, die niet kon
worden tenietgedaan, volgens
de besluiten van de grote
cJehova. Dit is een getrouw
woord. Wie kan het aanhoren?

10 En voorts, als precedent,
Matteüs 16:18 en 19: En Ik zeg
u ook, dat gij Petrus zijt, en op
deze rots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar
niet overweldigen. Ik zal u de sleu-
tels geven van het Koninkrijk
van de hemel, en wat gij op aarde
binden zult, zal gebonden zijn
in de hemel; en wat gij op aarde
ontbinden zult, zal ontbonden
zijn in de hemel.

11 Welnu, de grote en verhe-
ven verborgenheid van de
gehele zaak, en het bonum
summum van het gehele on-
derwerp dat voor ons ligt,

bestaat in het verkrijgen van
de machten van het heilig
pr ies terschap. Het is n ie t
moeilijk voor degene aan wie
die asleutels gegeven worden,
om kennis te verkrijgen van de
feiten met betrekking tot het
bheil van de mensenkinderen,
zowel voor de doden als voor
de levenden.

12 Hierin is aheerlijkheid en
beer en consterfelijkheid en eeu-
wig leven — de verordening
van de doop met water, om
daarin te worden dondergedom-
peld om te voldoen aan de
gelijkenis met de doden, opdat
het ene beginsel zal overeen-
stemmen met het andere; om te
worden ondergedompeld in het
water en tevoorschijn te komen
uit het water, is naar de gelijke-
nis met de opstanding der
doden die tevoorschijn komen
uit hun graf; vandaar dat deze
verordening is ingesteld om
een verwantschap te vormen
met de verordening van de
doop voor de doden, zijnde naar
de gelijkenis met de doden.

13 Bijgevolg werd de adoop-
vont ingesteld als bzinnebeeld
van het graf, en op gebod
moest zij gelegen zijn op een
plaats onder het niveau waar
de levenden doorgaans bijeen-
komen, om de levenden en de
doden voor te stellen, en opdat
alle dingen hun gelijkenis kun-
nen hebben, en opdat zij met

9a gs Bedeling.
b gs Gezag.
c gs Jehova.

11a gs Sleutels van het
priesterschap.

b gs Heil.
12a gs Heerlijkheid.

b gs Eren.
c gs Onsterfelijk,

onsterfelijkheid.

d gs Doop, dopen—
Doop door
onderdompeling.

13a LV 124:29.
b gs Symboliek.
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elkaar kunnen overeenstemmen
— waarbij hetgeen aards is
zich voegt naar hetgeen hemels
is, zoals Paulus heeft gezegd in
1 Korintiërs 15:46, 47 en 48:
14 Doch datgene was niet eerst

wat geestelijk is, maar hetgeen
natuurlijk is; en daarna hetgeen
geestelijk is. De eerste mens is uit
de aarde, aards; de tweede mens is
de Heer uit de hemel. Zoals het
aardse is, zo zijn ook zij die aards
zijn; en zoals het hemelse is, zo
zijn ook zij die hemels zijn . En
gelijk de verslagen op de aarde
met betrekking tot uw doden
zijn, die naar waarheid worden
bijgehouden, zo zijn ook de
verslagen in de hemel. Dit nu is
de averzegelende en bindende
bevoegdheid, terwijl het ook,
in één zin van het woord, de
bsleutels van het koninkrijk
zijn, die bestaan in de sleutel
der ckennis.

15 En nu, mijn innig geliefde
broeders en zusters, laat mij u
verzekeren dat dit beginselen
zijn in verband met de doden en
de levenden waar niet zomaar
aan voorbij kan worden gegaan,
met betrekking tot ons heil.
Want hun aheil is noodzakelijk
en onontbeerlijk voor ons heil,
zoals Paulus zegt aangaande
de vaderen — dat zij zonder
ons niet tot bvolmaking kunnen
komen — net zo min als wij
zonder onze doden tot volma-
king kunnen komen.

16 En nu, in verband met de
doop voor de doden, geef ik u
nog een aanhaling van Paulus,
1 Korintiërs 15:29: Wat zullen
anders zij doen, die zich voor de
doden laten dopen? Indien de doden
in het geheel niet opstaan, waarom
laten zij zich dan voor de doden
dopen?

17 En voorts, in verband met
deze aanhaling, zal ik u een
aanhaling geven van een van
de profeten die zijn oog gericht
had op de aherstelling van het
priesterschap en op de heerlijk-
heden die in de laatste dagen
zouden worden geopenbaard,
en in het bi jzonder op dit
heerlijkste aller onderwerpen
in verband met het eeuwigdu-
rend evangelie, namelijk de
doop voor de doden; want
Maleachi zegt in het vijfde en
zesde vers van het laatste
hoofdstuk: Zie, Ik zend u de
profeet bElia, voordat de grote en
geduchte dag des Heren komt. En
Hij zal het hart der vaderen terug-
voeren tot de kinderen, en het hart
der kinderen tot hun vaderen,
opdat Ik niet kome en het land met
een banvloek treffe.

18 Ik had hiervan een aduidelij-
ker vertaling kunnen geven,
maar zoals het er staat, is het
duidelijk genoeg voor mijn doel.
In dit geval is het voldoende te
weten dat de aarde door een
banvloek zal worden getroffen,
tenzij er een of andere verbin-

14a gs Verzegelen,
verzegeling.

b gs Sleutels van het
priesterschap.

c bjs, Luc. 11:53.

15a gs Heil voor de
doden.

b Hebr. 11:40.
gs Volmaakt.

17a gs Herstelling van

het evangelie.
b 3 Ne. 25:5–6;

LV 2:1–3; 110:13–16.
gs Elia.

18a GJS 1:36–39.
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dende bschakel is tussen de va-
deren en de kinderen op grond
van een of ander onderwerp;
en zie, wat is dat onderwerp?
Het is de cdoop voor de doden.
Want zonder hen kunnen wij
niet tot volmaking komen;
evenmin kunnen zij zonder ons
tot volmaking komen. Ook
kunnen zij noch wij tot volma-
king komen zonder hen die
eveneens in het evangel ie
gestorven zijn; want het is
noodzakelijk dat er bij de inlui-
ding van de dbedeling van de
volheid der tijden — de bede-
ling die nu wordt ingeluid —
een volledige en volmaakte
eenwording en versmelting van
bedelingen en sleutels en mach-
ten en heerlijkheden plaats-
vindt, en wordt geopenbaard
vanaf de dagen van Adam tot
op de huidige tijd. En dat niet
alleen, maar ook die dingen
die vanaf de egrondlegging der
wereld nooit geopenbaard zijn,
maar voor de wijzen en verstan-
digen verborgen gehouden zijn,
zullen aan kleine f kinderen en
zuigelingen worden geopen-
baard, in deze bedeling, de be-
deling van de volheid der tijden.
19 Welnu, wat horen wij in

het evangelie dat wij hebben

ontvangen? Een stem van blijd-
schap! Een stem van barmhar-
tigheid uit de hemel; en een
stem van awaarheid uit de
aarde; blijde tijdingen voor de
doden; een stem van blijdschap
voor de levenden en de doden;
bli jde b ti jdingen van grote
vreugde. Hoe liefelijk op de
bergen zijn de cvoeten van hen
die blijde tijdingen van goede
dingen brengen, en die tot Zion
zeggen: Zie, uw God regeert!
Als de ddauw van de Karmel,
zo zal de kennis van God op
hen neerdalen!

20 En voorts, wat horen wij?
Blijde tijdingen uit aCumorah!
bMoroni, een engel uit de hemel,
die de vervulling van de profe-
ten verkondigt — het cboek dat
zal worden geopenbaard. Een
stem des Heren in de wildernis
van dFayette (Seneca County),
die de drie getuigen aankon-
digt om te egetuigen van het
boek! De stem van fMichaël aan
de oever van de Susquehanna,
die de duivel ontmaskert toen
die verscheen als een engel
des glichts! De stemmen van
hPetrus, Jakobus en Johannes in
de wildernis tussen Harmony
(Susquehanna County) en
Colesville (Broome County) aan

18b gs Genealogie;
Verordeningen—
Plaatsvervangende
verordening.

c LV 124:28–30; 127:6–7.
d gs Bedeling.
e LV 35:18.
f Matt. 11:25;

Luc. 10:21;
Alma 32:23.

19a Ps. 85:10–11.

b Luc. 2:10.
c Jes. 52:7–10;

Mos. 15:13–18;
3 Ne. 20:40.

d Deut. 32:2;
LV 121:45.

20a GJS 1:51–52.
gs Cumorah, de
heuvel.

b gs Moroni, zoon van
Mormon.

c Jes. 29:4, 11–14;
2 Ne. 27:6–29.
gs Boek van Mormon.

d gs Fayette (New
York), USA.

e LV 17:1–3.
f LV 27:11.

gs Adam.
g 2 Kor. 11:14.
h LV 27:12.
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de Susquehanna, die verkondi-
gen dat zij de isleutels bezitten
van het koninkrijk en van de be-
deling van de volheid der tijden!

21 En voorts, de stem van God
in het vertrek van de bejaarde
avader Whitmer in Fayette
(Seneca County), en op uiteen-
lopende tijden en op diverse
plaatsen tijdens alle reizen en
beproevingen van deze Kerk
van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen! En
de stem van Michaël, de aarts-
engel; de stem van bGabriël en
van cRafaël en van verschillende
dengelen, vanaf Michaël of
eAdam tot op de huidige tijd,
die allen hun f bedeling, hun
rechten, hun sleutels, hun eer,
majesteit en heerlijkheid, en de
macht van hun priesterschap
bekendmaakten; regel op regel,
g gebod op gebod; hier een
weinig, en daar een weinig; ons
vertroostend door te verkondi-
gen wat zal komen, onze hhoop
versterkend!

22 Broeders, zullen wij niet
voorwaarts gaan in zo’n groot
werk? Gaat voorwaarts en niet
achterwaarts! Houdt moed,
broeders; en op, op naar de
overwinning! Laat uw hart zich
verheugen en buitengewoon
verblijd zijn. Laat de aarde in
agezang uitbarsten. Laten de

doden gezangen van eeuwige
lofpri jzing aanheffen voor
koning bImmanuël, die datgene
heeft verordonneerd, vóór de
wereld bestond, wat ons in
staat zou stellen hen uit hun
cgevangenis te dverlossen; want
de gevangenen zullen vrijgela-
ten worden.

23 Laten de abergen van vreug-
de juichen, en al gij valleien het
uitroepen; en al gij zeeën en al
het droge land de wonderen
van uw eeuwige Koning ver-
ha len ! En gi j , r iv ieren en
stroompjes en beken, stroomt
voort met blijdschap. Laten de
wouden en alle bomen des velds
de Heer loven; en gij vaste
brotsen, weent van vreugde! En
laten de zon, de maan en de
cmorgensterren tezamen zingen,
en laten alle zonen van God van
vreugde juichen! En laten de
eeuwige scheppingen zijn naam
verkondigen tot in alle eeuwig-
heid! En voorts zeg ik: Hoe
heerlijk is de stem die wij uit de
hemel horen, en die in onze oren
heerlijkheid en heil en eer en
donsterfelijkheid en eeeuwig
leven verkondigt; koninkrijken,
prinsdommen en machten!

24 Zie, de grote adag des Heren
is nabij; en wie kan de dag
van zijn komst bverdragen, en
wie kan standhouden als Hij

20 i gs Sleutels van het
priesterschap.

21a i.e. Peter Whitmer sr.
b gs Gabriël.
c gs Rafaël.
d gs Engelen.
e LV 107:53–56.
f gs Bedeling.
g Jes. 28:10.

h gs Hoop.
22a Jes. 49:13.

b Jes. 7:14;
Alma 5:50. gs
Immanuël.

c gs Verlossen,
verlossing, verlost.

d Jes. 24:22;
LV 76:72–74.

23a Jes. 44:23.
b Luc. 19:40.
c Job 38:7.
d gs Onsterfelijk,

onsterfelijkheid.
e gs Eeuwig leven.

24a gs Wederkomst van
Jezus Christus.

b Mal. 3:1–3.
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verschijnt? Want Hij is als het
vuur van de csmelter en als het
loog van de bleker; en Hij zal
zitten als een dsmelter en zuive-
raar van zilver; en Hij zal de
zonen van eLevi zuiveren en
hen louteren als goud en als
zilver, opdat zij de Heer in
gerechtigheid een fofferande
zullen brengen. Laten wij daar-
om als kerk en als volk en als
heiligen der laatste dagen de
Heer in gerechtigheid een offe-
rande brengen; en laten wij in

zijn heilige tempel, wanneer
die voltooid is, een boek aan-
bieden met de ggeslachtslijsten
van onze doden dat alleszins
aannemelijk zal zijn.

25 Broeders, ik heb u hierover
vele dingen te zeggen, maar zal
nu voor het ogenblik sluiten en
het onderwerp op een ander
tijdstip vervolgen. Ik ben, zoals
steeds, uw nederige dienaar en
nimmer afwijkende vriend,

Joseph Smith.

AFDELING 129

Onderricht gegeven door de profeet Joseph Smith op 9 februari 1843
te Nauvoo (Illinois), om de drie grote sleutels bekend te maken ter
onderscheiding van de juiste aard van dienende engelen en geesten.
(History of the Church, 5:267.)

1–3: er zijn zowel herrezen als
geestelijke lichamen in de hemel;
4–9: sleutels gegeven waardoor
boodschappers die van achter de
sluier komen, kunnen worden
geïdentificeerd.

ER zijn twee soorten wezens
in de ahemel, namelijk: ben-

gelen die cherrezen personen
zijn, met een lichaam van vlees
en beenderen —

2 Jezus zei, bijvoorbeeld: Betast
Mij en ziet, dat een geest geen
avlees en beenderen heeft, zoals gij
ziet, dat Ik heb.
3 Ten tweede: de ageesten van

brechtvaardige mensen die tot

volmaking gekomen zijn, zij
die niet zijn herrezen, maar
dezelfde heerlijkheid beërven.

4 Wanneer een boodschapper
komt die zegt een boodschap
van God te hebben, bied hem
dan uw hand en verzoek hem u
de hand te schudden.

5 Als het een engel is, zal
hij het doen en zult u zijn
hand voelen.

6 Als het de geest is van een
rechtvaardige die tot volma-
king is gekomen, zal hij in zijn
heerlijkheid komen, want dat
is de enige manier waarop hij
kan verschijnen —

7 vraag hem u de hand te

24c 3 Ne. 24:2–3.
gs Aarde—Reiniging
der aarde.

d Zach. 13:9.
e Deut. 10:8;

LV 13:1; 124:39.

f LV 84:31.
gs Offer, offerande,
offeren.

g LV 127:9.
gs Genealogie.

129 1a gs Hemel.

b gs Engelen.
c gs Opstanding.

2a Luc. 24:39.
3a gs Geest.

b Hebr. 12:23;
LV 76:69.
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schudden, en hij zal zich niet
verroeren, want het is tegen de
hemelse orde voor een recht-
vaardige om te misleiden;
maar nochtans zal hi j zi jn
boodschap overbrengen.
8 Indien het de aduivel is in de

gedaante van een engel des

lichts en u verzoekt hem u de
hand te schudden, zal hij u
zijn hand bieden, maar u zult
niets voelen; aldus kunt u hem
ontmaskeren.

9 Dit zijn de drie grote sleutels
waardoor u kunt weten of
enige bediening van God is.

AFDELING 130

Onderricht gegeven door de profeet Joseph Smith op 2 april 1843 te
Ramus (Illinois). (History of the Church, 5:323–325.)

1–3: de Vader en de Zoon kunnen
persoonlijk aan de mens verschij-
nen; 4–7: engelen wonen op een
celestiaal hemellichaam; 8–9: de
celestiale aarde zal een grote Urim
en Tummim zijn; 10–11: een
witte steen wordt gegeven aan
allen die de celestiale wereld bin-
nengaan; 12–17: het tijdstip van
de wederkomst is de profeet niet
bekendgemaakt; 18–19: kennis die
wij in dit leven opdoen, herrijst
met ons in de opstanding; 20–21:
alle zegeningen zijn het gevolg
van gehoorzaamheid aan de wet;
22–23: de Vader en de Zoon
hebben een lichaam van vlees en
beenderen.

WANNEER de Heiland
averschijnt, zullen wij Hem

zien zoals Hij is. Wij zullen zien
dat Hij een bmens is zoals wij.

2 En dezelfde betrekkingen

die hier onder ons bestaan,
zullen ook daar onder ons be-
staan, maar zullen dan gepaard
gaan met aeeuwige heerlijkheid,
een heerlijkheid die wij nu niet
genieten.

3 Johannes 14:23: de verschij-
ning van de aVader en de bZoon
in dat vers is een persoonlijke
cverschijning; en de opvatting
dat de Vader en de Zoon in
iemands hart dwonen, is een
oud, sektarisch denkbeeld, en
is verkeerd.

4 In antwoord op de vraag: Is
de berekening van Gods atijd,
engelentijd, profetentijd en
mensentijd niet overeenkomstig
de planeet waarop zij wonen?

5 Antwoord ik: Ja. Maar er
zijn geen aengelen die deze
aarde bedienen, dan alleen zij
die ertoe behoren of ertoe
hebben behoord.

8a 2 Kor. 11:14;
2 Ne. 9:9.

130 1a 1 Joh. 3:2;
Mro. 7:48.
gs Wederkomst van
Jezus Christus.

b Luc. 24:36–40.
2a gs Celestiale

heerlijkheid.
3a gs God, Godheid—

God de Vader.
b gs God, Godheid—

God de Zoon.
c LV 93:1.
d LV 130:22.

gs God, Godheid.

4a 2 Pet. 3:8;
Abr. 3:4–10;
Zie ook facsimile
nr. 2, afbeelding 1,
in het boek
Abraham.

5a gs Engelen.



Leer en Verbonden 130:6–18 330

6 De engelen wonen niet op
een planeet zoals deze aarde;

7 maar zij wonen in de tegen-
woordigheid van God, op een
hemellichaam gelijk aeen zee
van glas en bvuur, waar alle
dingen voor hun heerlijkheid
kenbaar zijn, het verleden, het
heden en de toekomst , en
voortdurend voor het aange-
zicht des Heren zijn.

8 De plaats waar God woont,
is een grote aUrim en Tummim.

9 Deze aaarde, in haar gehei-
ligde en onsterfelijke staat, zal
gelijk kristal worden gemaakt
en zal een Urim en Tummim
zijn voor wie erop wonen,
waardoor alle dingen die ver-
band houden met een minder
koninkrijk, ofwel alle konink-
rijken van een lagere orde,
kenbaar zullen zijn voor wie
erop wonen; en deze aarde zal
van Christus zijn.

10 Dan zal de witte steen die
in Openbaring 2:17 wordt ge-
noemd, een Urim en Tummim
worden voor eenieder die er
een ontvangt, waardoor dingen
die verband houden met ko-
ninkrijken van een hogere orde
zullen worden bekendgemaakt;

11 en een awitte steen wordt
gegeven aan eenieder van hen
die het celestiale koninkrijk
binnengaan, waarop een nieu-
we bnaam geschreven staat, die
niemand kent behalve degene

die hem ontvangt. De nieuwe
naam is het sleutelwoord.

12 Ik profeteer, in de naam
van de Here God, dat het begin
van de amoeilijkheden die veel
bloedvergieten zullen veroorza-
ken voorafgaande aan de komst
van de Zoon des Mensen, in
bSouth Carolina zal zijn.

13 De aanleiding zal waar-
schijnlijk de slavenkwestie zijn.
Dit maakte een stem mij bekend,
terwijl ik op 25 december 1832
ernstig over dit onderwerp bad.

14 Op een keer, toen ik zeer
ernstig bad om het tijdstip
van de akomst van de Zoon
des Mensen te mogen weten,
hoorde ik een stem het volgende
zeggen:

15 Joseph, mijn zoon, indien
gij leeft tot gij vijfentachtig jaar
oud zijt, zult gij het gelaat
van de Zoon des Mensen zien;
welnu, laat dit voldoende zijn,
en val Mij niet meer lastig over
deze zaak.

16 Zo bleef ik in het ongewisse,
niet in staat om te bepalen of
die komst op het begin van
het millennium sloeg of op een
eerdere verschijning, of dat ik
zou sterven en zo zijn gelaat
zou zien.

17 Ik geloof dat de komst van
de Zoon des Mensen niet voor
die tijd zal zijn.

18 Welk niveau van aintelligen-
tie wij in dit leven ook bereiken,

7a Op. 4:6; 15:2.
b Jes. 33:14;

LV 132:1–3.
8a gs Urim en

Tummim.
9a LV 77:1.

gs Aarde—
Uiteindelijke staat
der aarde.

11a Op. 2:17.
b Jes. 62:2.

12a LV 38:29; 45:63.

b LV 87:1–5.
14a gs Wederkomst van

Jezus Christus.
18a gs Intelligentie,

intelligenties.
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in de bopstanding zal het met
ons herrijzen.

19 En als iemand in dit leven,
door zijn aijver en bgehoor-
zaamheid, meer ckennis en
intelligentie verkrijgt dan een
ander, zal hij daar in die mate
dvoordeel bij hebben in de
toekomende wereld.

20 Er is een awet bvóór de
grondlegging dezer wereld
onherroepelijk in de hemel
afgekondigd, waarop alle cze-
geningen zijn gegrond —

21 en wanneer wij enige zege-
ning van God ontvangen, is het

door gehoorzaamheid aan die
wet waarop zij is gegrond.

22 De aVader heeft een bli-
chaam van vlees en beenderen,
even tastbaar als dat van de
mens; de Zoon eveneens; maar
de cHeilige Geest heeft geen
lichaam van vlees en beende-
ren, maar is een Persoon van
Geest. Ware het niet zo, dan
kon de Heilige Geest niet in
ons wonen.

23 Een mens kan de aHeilige
Geest ontvangen, en die kan op
hem neerdalen en niet bij hem
verblijven.

AFDELING 131

Onderricht van de profeet Joseph Smith gegeven op 16 en 17 mei 1843 te
Ramus (Illinois). (History of the Church, 5:392–393.)

1–4: het celestiale huwelijk is
onontbeerlijk voor de verhoging in
de hoogste hemel; 5–6: de manier
waarop mensen tot het eeuwige
leven worden verzegeld, wordt uit-
eengezet; 7–8: alle geest is materie.

IN de acelestiale heerlijkheid
zijn drie hemelen of graden;

2 en om de ahoogste te ver-
werven, moet een mens tot
deze orde van het priesterschap
toetreden (namelijk het nieuw

en eeuwigdurend bhuwelijks-
verbond);

3 en als hij dat niet doet, kan
hij die niet verwerven.

4 Hij kan de andere ingaan,
maar dat is dan het einde van
zijn koninkrijk; hij kan geen
avermeerdering hebben.
5 (17 mei 1843.) Het vastere

woord van aprofetie betekent
dat iemand, door openbaring en
door de geest van profetie, weet
dat hij tot het beeuwige leven is

18b gs Opstanding.
19a gs Kennis.

b gs IJver.
c gs Gehoorzaam,

gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

d Alma 12:9–11.
20a LV 82:10.

b gs Voorsterfelijk
leven.

c Deut. 11:26–28;
LV 132:5.

gs Zegen, zegenen,
zegening.

22a gs God, Godheid.
b Hand. 17:29.
c gs Heilige Geest.

23a gs Gave van de
Heilige Geest.

131 1a LV 76:70.
gs Celestiale
heerlijkheid.

2a LV 132:5–21.
gs Verhoging.

b gs Huwelijk,
huwen—Het nieuw
en eeuwigdurend
huwelijksverbond.

4a LV 132:16–17.
5a 2 Pet. 1:19.

gs Roeping en
verkiezing.

b LV 68:12; 88:4.
gs Verzegelen,
verzegeling.
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cverzegeld, door de macht van
het heilig priesterschap.
6 Het is voor een mens onmo-

gelijk om in aonwetendheid
bgered te worden.

7 Er bestaat niet zoiets als
onstoffelijke materie. Alle ageest

is materie, maar ze is fijner of
reiner, en kan alleen door breine-
re ogen onderscheiden worden;

8 wij kunnen het niet zien,
maar als ons lichaam is gerei-
nigd, zullen wij zien dat het
allemaal materie is.

AFDELING 132

Openbaring gegeven te Nauvoo (Illinois) bij monde van de profeet Joseph
Smith, opgeschreven op 12 juli 1843, over het nieuw en eeuwigdurend
verbond, met inbegrip van de eeuwige aard van het huwelijksverbond, en
tevens over het hebben van meerdere vrouwen. (History of the Church,
5:501–507.) Hoewel de openbaring in 1843 werd opgetekend, blijkt uit de
verslagen dat de profeet reeds vanaf 1831 bekend was met de leer en de
beginselen die in deze openbaring aan de orde komen.

1–6: verhoging wordt verkregen
door het nieuw en eeuwigdurend
verbond; 7–14: de bepalingen en
voorwaarden van dat verbond
worden uiteengezet; 15–20: het
celestiale huwelijk en de voortzet-
ting van het gezin stellen de mens-
heid in staat om goden te worden;
21–25: de enge en smalle weg
voert tot eeuwige levens; 26–27:
de wet met betrekking tot lastering
van de Heilige Geest wordt gege-
ven; 28–39: beloften van eeuwig
nakomelingschap en verhoging
worden in alle tijden aan de profe-
ten en heiligen gedaan; 40–47:
Joseph Smith ontvangt de macht
om te binden en te verzegelen op
aarde en in de hemel; 48–50: de
Heer verzegelt zijn verhoging op
hem; 51–57: Emma Smith wordt
aangeraden om getrouw en oprecht
te zijn; 58–66: wetten die het

hebben van meerdere vrouwen
regelen, worden uiteengezet.

VOORWAAR, aldus zegt de
Heer tot u, mijn dienst-

knecht Joseph: Omdat u Mij
hebt gevraagd te mogen weten
en begrijpen hoe Ik, de Heer,
mijn dienstknechten Abraham,
Isaak en Jakob, alsook Mozes,
David en Salomo, mijn dienst-
knechten, heb gerechtvaardigd
betreffende het beginsel en de
leer dat zij vele avrouwen en
bijvrouwen hadden —

2 zie, ja, zie, Ik ben de Heer,
uw God, en zal u antwoord
geven betreffende deze aange-
legenheid.

3 Daarom, abereid uw hart
erop voor de aanwijzingen die
Ik u nu ga geven, te ontvangen
en te gehoorzamen, want allen

5c gs Eeuwig leven.
6a gs Heil.

b LV 107:99–100.
7a gs Geest.

b LV 76:12; 97:16;
Moz. 1:11.

132 1a LV 132:34, 37–39.
gs Huwelijk,

huwen—Meervoudig
huwelijk.

3a LV 29:8; 58:6; 78:7.
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aan wie deze wet wordt ge-
openbaard, moeten die ook
gehoorzamen.
4 Want zie, Ik openbaar u een

nieuw en een eeuwigdurend
averbond; en indien gij u niet
aan dat verbond houdt, zijt gij
bverdoemd; want niemand kan
dat verbond cverwerpen en
in mijn heerlijkheid worden
toegelaten.

5 Want allen die uit mijn hand
een azegen willen verkrijgen,
moeten zich houden aan de
bwet die voor die zegen werd
gesteld, en aan de voorwaar-
den ervan, zoals die vóór de
grondlegging der wereld wer-
den vastgesteld.
6 En wat het nieuw en aeeu-

wigdurend verbond betreft:
het werd ingesteld voor de
volheid van mijn bheerlijkheid;
en wie daarvan een volheid
ontvangt, moet en zal zich aan
de wet houden of hij zal worden
verdoemd, zegt de Here God.

7 En voorwaar, Ik zeg u dat dit
de avoorwaarden van deze wet
zijn: alle verbonden, contracten,
verbintenissen, verplichtingen,
beden, geloften, verrichtingen,
betrekkingen, verenigingen of
verwachtingen die niet worden
gesloten, aangegaan en cverze-
geld door de dHeilige Geest
der belofte, door hem die is

gezalfd, zowel voor tijd als voor
alle eeuwigheid, en dat ook
zeer heilig is, door eopenba-
ring en gebod door middel van
mijn gezalfde, die Ik op aarde
heb aangewezen om die macht
te bezitten (en Ik heb mijn
dienstknecht Joseph Smith
aangewezen om die macht in
de laatste dagen te bezitten;
en er is op aarde altijd maar
één tegelijk aan wie die macht
en de fsleutels van dat priester-
schap zijn verleend), zijn in
en na de opstanding uit de
doden zonder enige uitwer-
king, waarde of kracht; want
alle contracten die niet met dat
doel zijn gesloten, komen tot
een eind wanneer de mensen
dood zijn.

8 Zie, mijn huis is een huis van
orde, zegt de Here God, en niet
een huis van wanorde.

9 Zal Ik een aoffer aanvaarden,
zegt de Heer, dat niet wordt
gebracht in mijn naam?

10 Of zal Ik uit uw handen
iets aannemen dat Ik niet heb
avoorgeschreven?
11 En zal Ik u iets voorschrij-

ven, zegt de Heer, anders dan
door een wet, die Ik en mijn
Vader u hebben averordonneerd
eer de wereld was?

12 Ik ben de Heer, uw God;
en Ik geef u dit gebod — dat

4a gs Verbond.
b gs Verdoemenis.
c LV 131:1–4.

5a LV 130:20–21.
b gs Wet.

6a LV 66:2.
gs Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.

b LV 76:70, 92–96.
gs Celestiale
heerlijkheid.

7a LV 88:38–39.
b gs Eed.
c gs Verzegelen,

verzegeling.
d gs Heilige Geest der

belofte.

e gs Openbaring.
f gs Sleutels van het

priesterschap.
9a Mro. 7:5–6.

gs Offer, offerande,
offeren.

10a Lev. 22:20–25;
Moz. 5:19–23.

11a LV 132:5.
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niemand tot de Vader zal
akomen dan door Mij of door
mijn woord, dat mijn wet is,
zegt de Heer.
13 En alles wat in de wereld

is, hetzij door mensen veror-
donneerd of door tronen of
prinsdommen of machten of
zaken van naam, wat die ook
mogen zijn, wat niet uit Mij of
uit mijn woord is, zegt de Heer,
zal worden neergeworpen en
zal aniet blijven bestaan nadat
de mensen dood zijn, in noch
na de opstanding, zegt de Heer,
uw God.

14 Want alle dingen die blijven
bestaan, zijn uit Mij; en alle din-
gen die niet uit Mij zijn, zullen
worden geschud en verwoest.

15 Daarom, indien een man
een vrouw ahuwt in de wereld
en hij haar niet huwt door Mij
of door mijn woord en zich met
haar verbindt zolang hij in de
wereld is, en zij met hem, dan
zijn hun verbond en huwelijk
niet van kracht wanneer zij
dood zijn en wanneer zij uit
de wereld zijn; daarom zijn zij
niet door enige wet gebonden
wanneer zij uit de wereld zijn.

16 Daarom, wanneer zij uit
de wereld zijn, huwen zij niet,
noch worden zij ten ahuwelijk
gegeven, maar zi j worden
aangewezen als bengelen in de
hemel, welke engelen dienende
wezens zijn, om hen te dienen
die een veel grotere en een alles
te boven gaande en een eeuwige

mate van heerlijkheid waardig
zijn.

17 Want deze engelen hielden
zich niet aan mijn wet; daarom
kunnen zij geen nakomelin-
gen hebben, maar blijven in
hun geredde toestand in alle
eeuwigheid op zichzelf en
ongehuwd, zonder verhoging;
en het zi jn voortaan geen
goden, maar engelen van God
tot in alle eeuwigheid.

18 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Indien een man een vrouw
huwt en een verbond met haar
sluit voor tijd en alle eeuwig-
heid, maar dat verbond niet
door Mij is of door mijn woord,
dat mijn wet is, en niet is verze-
geld door de Heilige Geest der
belofte, bij monde van hem die
Ik heb gezalfd en tot die macht
heb aangewezen, dan is dat niet
geldig of van kracht wanneer zij
uit de wereld zijn, omdat zij niet
door Mij zijn samengevoegd,
zegt de Heer, noch door mijn
woord; wanneer zi j uit de
wereld zijn, kan het daar niet
worden aanvaard, omdat daar
de engelen en de goden zijn
gesteld, die zij niet kunnen
voorbijgaan; daarom kunnen zij
mijn heerlijkheid niet beërven,
want mijn huis is een huis van
orde, zegt de Here God.

19 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Indien een man een vrouw
huwt door mijn woord, dat
mijn wet is, en door het anieuw
en eeuwigdurend verbond, en

12a Joh. 14:6.
13a 3 Ne. 27:10–11.
15a gs Huwelijk, huwen.
16a Matt. 22:23–33;

Marc. 12:18–25;
Luc. 20:27–36.

b gs Engelen.
19a gs Huwelijk,

huwen—Het nieuw
en eeuwigdurend
huwelijksverbond.
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het wordt op hen bverzegeld
door de Heilige Geest der cbe-
lofte, door hem die is gezalfd,
aan wie ik deze bevoegdheid
en de dsleutels van dat priester-
schap heb verleend; en het zal
hun worden gezegd: Gij zult in
de eerste opstanding voortko-
men; en indien het na de eerste
opstanding is, dan in de vol-
gende opstanding; en etronen,
koninkrijken, prinsdommen en
machten, heerschappijen en alle
hoogten en diepten beërven —
dan zal het in het fBoek des
Levens van het Lam worden
geschreven dat hij geen moord
mag plegen waarbij onschuldig
bloed wordt vergoten, en indien
gij u aan mijn verbond houdt
en geen moord pleegt waarbij
onschuldig bloed wordt vergo-
ten, zullen hun alle dingen
geschieden die mijn dienst-
knecht op hen heeft bevestigd,
in tijd en in alle eeuwigheid; en
zullen volledig van kracht zijn
wanneer zij uit de wereld zijn;
en zij zullen de engelen passe-
ren, en de goden die daar
zijn gesteld, op weg naar hun
gverhoging en verheerlijking in
alle dingen, zoals op hun hoofd
is verzegeld, en die heerlijk-
heid zal een volheid en een

voortzetting zijn van nakome-
lingschap tot in alle eeuwigheid.

20 Dan zullen zij goden zijn,
want zij hebben geen eind;
daarom zullen zij van eeuwig-
heid tot eeuwigheid zijn, want
zij gaan verder; dan zullen zij
boven alles zijn, omdat alle
dingen aan hen onderworpen
zijn. Dan zullen zij agoden zijn,
omdat zij balle macht bezitten,
en de engelen zijn aan hen
onderworpen.

21 Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Tenzij gij u aan mijn awet
houdt, kunt gij die heerlijkheid
niet bereiken.

22 Want aeng is de poort en
smal de bweg die voert tot de
verhoging en de voortzetting
der clevens, en slechts weinigen
vinden die, omdat gij Mij in
de wereld niet aanneemt, noch
kent gij Mij.

23 Maar indien gij Mij in de
wereld aanneemt, dan zult gij
Mij kennen en uw verhoging
ontvangen, opdat awaar Ik ben,
ook gij zult zijn.

24 Dit is aeeuwige levens:
de enige wijze en ware God
kennen, en Jezus Christus, die
Hij bgezonden heeft. Ik ben het.
Aanvaard daarom mijn wet.

25 aWijd is de poort en breed

19b gs Verzegelen,
verzegeling.

c LV 76:52–53; 88:3–4.
d gs Sleutels van het

priesterschap.
e Ex. 19:5–6;

Op. 5:10; 20:6;
LV 76:56; 78:15, 18.

f gs Boek des levens.
g gs Verhoging.

20a Matt. 25:21;

LV 29:12–13; 132:37.
gs Mens—De mens,
zijn potentieel om
als zijn hemelse
Vader te worden.

b LV 50:26–29;
76:94–95; 84:35–39.

21a gs Wet.
22a Luc. 13:24;

2 Ne. 33:9;
Hel. 3:29–30.

b Matt. 7:13–14, 23;
2 Ne. 9:41; 31:17–21.

c LV 132:30–31.
23a Joh. 14:2–3.
24a Joh. 17:3.

gs Eeuwig leven.
b Joh. 3:16–17;

LV 49:5.
25a Matt. 7:13–14;

3 Ne. 14:13–15.
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de weg die tot de bdood leidt;
e n v e l e n z i j n e r d i e d a a r
binnengaan, omdat zij Mij niet
caannemen, noch zich aan mijn
wet houden.
26 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg

u: Indien een man een vrouw
huwt volgens mijn woord, en
zij verzegeld worden door de
aHeilige Geest der belofte, vol-
gens mijn voorschrift, en hij
of zij welke zonde of overtre-
ding dan ook begaat tegen het
nieuw en eeuwigdurend ver-
bond en allerlei godslasterin-
gen uit , maar als zi j geen
b moord plegen waarbi j zi j
onschuldig bloed vergieten,
zullen zij toch in de eerste
opstanding tevoorschijn ko-
men en hun verhoging ingaan;
maar in het vlees zullen zij
vernietigd worden en coverge-
leverd worden aan de slagen
van dSatan tot de dag der ver-
lossing, zegt de Here God.
27 De alastering van de Heilige

Geest, die in de wereld bnoch
uit de wereld vergeven zal
worden, bestaat hierin dat gij
m o o r d p l e e g t w a a r b i j g i j
onschuldig bloed vergiet en
instemt met mijn dood, nadat
gij mijn nieuw en eeuwigdurend
verbond hebt aanvaard, zegt
de Here God; en wie zich niet
aan die wet houdt, kan in geen

geval mijn heerlijkheid ingaan,
maar zal cverdoemd worden,
zegt de Heer.

28 Ik ben de Heer, uw God, en
zal u de wet van mijn heilig
priesterschap geven, zoals die
door Mij en mijn Vader werd
verordonneerd eer de wereld
was.

29 aAbraham ontving alle
dingen, wat hij ook ontving,
door openbaring en gebod, door
mijn woord, zegt de Heer, en is
zijn verhoging ingegaan en is
gezeten op zijn troon.

30 Abraham ontving abeloften
aangaande zijn nakomelingen
en de vrucht van zijn blendenen
— uit wiens lendenen gij zijt,
namelijk mijn dienstknecht
Joseph — die zouden voortbe-
staan zolang zij in de wereld
waren; en wat Abraham en zijn
nakomelingen betreft, uit de
wereld zouden zij voortbestaan;
zowel in de wereld als uit
de wereld zouden zij voortbe-
staan, zo ontelbaar als de
csterren; ofwel, indien gij het
zand aan de oever der zee
zoudt tellen, hen zoudt gij niet
kunnen tellen.

31 Deze belofte is ook de uwe,
want gij zijt uit aAbraham, en
de belofte werd aan Abraham
gedaan; en door deze wet
worden de werken van mijn

25b gs Dood, geestelijke.
c Joh. 5:43.

26a gs Heilige Geest der
belofte.

b Alma 39:5–6.
c LV 82:21; 104:9–10.
d gs Duivel.

27a gs Godslastering,
lasteren;

Onvergeeflijke
zonde.

b Matt. 12:31–32;
Hebr. 6:4–6;
LV 76:31–35.
gs Zonen des
verderfs.

c gs Verdoemenis.
29a gs Abraham.

30a Gen. 12:1–3; 13:16.
gs Abraham—Het
nageslacht van
Abraham; Abraham,
verbond van.

b 2 Ne. 3:6–16.
c Gen. 15:5; 22:17.

31a LV 86:8–11; 110:12.
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Vader voortgezet, waarin Hij
Zich verheerlijkt.
32 Gaat daarom heen en

doet de awerken van Abraham;
treedt toe tot mijn wet en gij
zult behouden worden.

33 Maar indien gij niet tot
mijn wet toetreedt, kunt gij de
belofte van mijn Vader, die Hij
aan Abraham heeft gedaan,
niet ontvangen.

34 God agebood Abraham, en
bSara gaf cHagar aan Abraham
tot vrouw. En waarom deed
zij dat? Omdat dit de wet was;
en uit Hagar zijn vele mensen
voortgekomen. Daarom ver-
vulde dit, onder andere, de
beloften.
35 Stond Abraham daarom

onder veroordeling? Voorwaar,
Ik zeg u: Neen, want Ik, de
Heer, had het ageboden.

36 Abraham werd ageboden
zijn zoon bIsaak te offeren;
toch stond er geschreven: Gij
zult niet cdoodslaan. Abraham
weigerde echter niet, en het
werd hem toegerekend als
dgerechtigheid.
37 Abraham ontving a bij-

vrouwen en zij baarden hem
kinderen; en het werd hem
toegerekend als gerechtigheid,

omdat zij hem waren gegeven
en hij zich aan mijn wet hield;
en ook Isaak en bJakob deden
niets anders dan wat hun werd
geboden; en omdat zij niets
anders deden dan wat hun
werd geboden, zijn zij hun
cverhoging ingegaan, volgens
de beloften, en zij zijn op een
troon gezeten en zijn geen
engelen, maar zijn goden.

38 Ook aDavid ontving bvele
vrouwen en bijvrouwen, en ook
Salomo en Mozes, mijn dienst-
knechten, evenals vele anderen
van mijn dienstknechten, vanaf
het begin der schepping tot op
deze tijd; en in niets hebben
zij gezondigd, behalve in die
dingen die zij niet ontvingen
van Mij.

39 Davids vrouwen en bij-
vrouwen werden hem door Mij
agegeven, door de hand van
Natan, mijn dienstknecht, en
andere profeten die de bsleutels
van deze macht bezaten; en in
geen van die dingen heeft hij
tegen Mij gezondigd, behalve
in het geval van cUria en zijn
vrouw; en daarom is hij van zijn
verhoging gevallen en heeft
zijn deel ontvangen; en hij zal
hen uit de wereld niet beërven,

32a Joh. 8:39;
Alma 5:22–24.

34a Gen. 16:1–3.
b gs Sara.
c Gen. 25:12–18.

gs Hagar.
35a Jakob 2:24–30.
36a Gen. 22:2–12.

b gs Isaak.
c Ex. 20:13.
d Jakob 4:5.

gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.

37a i.e. andere
echtgenotes.
Gen. 25:5–6.

b Gen. 30:1–4;
LV 133:55.
gs Jakob, zoon van
Isaak.

c gs Mens—De mens,
zijn potentieel om
als zijn hemelse

Vader te worden;
Verhoging.

38a gs David.
b 1 Sam. 25:42–43;

2 Sam. 5:13;
1 Kon. 11:1–3.

39a 2 Sam. 12:7–8.
b gs Sleutels van het

priesterschap.
c 2 Sam. 11:4, 27; 12:9;

1 Kon. 15:5.
gs Echtbreuk; Moord.
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want Ik heb hen aan een ander
dgegeven, zegt de Heer.
40 Ik ben de Heer, uw God, en

Ik heb u, mijn dienstknecht
Joseph, een opdracht gegeven,
en Ik aherstel alle dingen. Vraag
wat gij wilt, en het zal u gegeven
worden volgens mijn woord.

41 En omdat gi j Mij hebt
gevraagd aangaande overspel:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
indien een man een vrouw
aanneemt in het nieuw en eeu-
wigdurend verbond, en indien
zij bij een andere man is, en Ik
haar niet heb toebedeeld door
de heilige zalving, heeft zij
overspel gepleegd en zal zij
vernietigd worden.

42 Indien zij niet onder het
nieuw en eeuwigdurend ver-
bond staat, en zij bij een andere
man is, heeft zi j a overspel
gepleegd.
43 En indien haar man bij een

andere vrouw is, en hij onder
een agelofte stond, heeft hij zijn
gelofte verbroken en overspel
gepleegd.
44 En indien zij geen over-

spel heeft gepleegd, maar on-
schuldig is en haar gelofte
niet heeft verbroken, en zij het
weet en Ik het u, mijn dienst-
knecht Joseph, openbaar, dan
zult u macht hebben door de
macht van mijn heilig priester-
schap, om haar te nemen en
te geven aan iemand die geen

overspel heeft gepleegd, maar
agetrouw is geweest; want hij
zal tot heerser over veel wor-
den gesteld.

45 Want Ik heb u de asleutels
en de bevoegdheid van het
priesterschap verleend, waar-
door Ik alle dingen bherstel
en u te zijner tijd alle dingen
bekendmaak.

46 En voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat wat u ook averzegelt
op aarde, verzegeld zal zijn in
de hemel; en wat u ook bindt
op aarde, in mijn naam en vol-
gens mijn woord, zegt de Heer,
zal voor eeuwig gebonden zijn
in de hemelen; en wie u ook
hun zonden bkwijtscheldt op
aarde, die zullen hun voor
eeuwig kwijtgescholden zijn in
de hemel; en wie u ook hun
zonden toerekent op aarde, die
zullen hun toegerekend zijn in
de hemel.

47 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Wie u ook zegent, zal Ik ze-
genen; en wie u ook vervloekt,
zal Ik avervloeken, zegt de Heer;
want Ik, de Heer, ben uw God.

48 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u, mijn dienstknecht Joseph,
dat wat u ook geeft op aarde,
en aan wie u ook iemand geeft
op aarde, door mijn woord en
volgens mijn wet, het zal met
zegeningen gepaard gaan en
niet met vervloekingen, en met
mijn macht, zegt de Heer, en

39d Jer. 8:10.
40a GJS 1:33.

gs Herstelling van
het evangelie.

42a LV 42:22–26.
43a gs Huwelijk, huwen;

Verbond.

44a gs Kuisheid.
45a gs Sleutels van het

priesterschap.
b Hand. 3:21;

LV 86:10.
gs Herstelling van
het evangelie.

46a gs Verzegelen,
verzegeling.

b gs Vergeving van
zonden.

47a Gen. 12:1–3;
LV 124:93.
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zal zonder veroordeling zijn,
op aarde en in de hemel.
49 Want Ik ben de Heer, uw

God, en Ik zal met u zi jn
zelfs tot aan de avoleinding
der wereld, en door alle eeu-
wigheid; want voorwaar, Ik
bverzegel uw cverhoging op u
en bereid voor u een troon in
het koninkrijk van mijn Vader,
bij Abraham, uw dvader.
50 Zie, Ik heb uw aopofferingen

gezien en zal al uw zonden ver-
geven; Ik heb uw opofferingen
gezien in gehoorzaamheid aan
hetgeen Ik u heb gezegd. Ga
daarom, en Ik bereid een weg
voor uw ontkoming, zoals Ik
Abrahams offer van zijn zoon
Isaak heb baangenomen.
51 Voorwaar, Ik zeg u: Een

gebod geef Ik aan mijn dienst-
m a a g d , E m m a S m i t h , u w
vrouw, die Ik u heb gegeven,
dat zij zich weerhoudt en niet
deelneemt aan hetgeen Ik u
gebood haar aan te bieden;
want Ik heb dat gedaan, zegt de
Heer, om u beiden te beproeven,
zoals Ik Abraham heb beproefd,
en opdat Ik een offerande uit
uw hand zou kunnen vergen,
door een verbond en offer.

52 En laat mijn dienstmaagd,
aEmma Smith, allen aanvaarden
die zi jn gegeven aan mijn
dienstknecht Joseph, en die
deugdzaam en rein zijn voor
mijn aangezicht; en wie niet

rein zijn, en hebben gezegd dat
zij rein zijn, zullen vernietigd
worden, zegt de Here God.

53 Want Ik ben de Heer, uw
God, en gij zult mijn stem
gehoorzamen; en Ik geef het
mijn dienstknecht Joseph dat
hij tot heerser over vele dingen
zal worden gesteld, want hij is
agetrouw geweest over enkele
dingen, en van nu af zal Ik hem
sterken.

54 En Ik gebied mijn dienst-
maagd, Emma Smith, te blijven
en mijn dienstknecht Joseph aan
te hangen, en niemand anders.
Maar indien zij zich niet aan dat
gebod houdt, zal zij vernietigd
worden, zegt de Heer; want Ik
ben de Heer, uw God, en Ik zal
haar vernietigen indien zij zich
niet houdt aan mijn wet.

55 Maar indien zij zich niet
aan dit gebod houdt, dan zal
mijn dienstknecht Joseph alle
dingen voor haar doen, zoals
hij heeft gezegd; en Ik zal hem
zegenen en vermenigvuldigen
en hem in deze wereld ahon-
derdvoudig geven: vaders en
moeders, broeders en zusters,
huizen en land, vrouwen en kin-
deren, en kronen van beeuwige
levens in de eeuwige werelden.

56 En verder, voorwaar, Ik
zeg: Laat mijn dienstmaagd
mijn dienstknecht Joseph zijn
overtredingen avergeven; en
dan zullen haar overtredingen,

49a Matt. 28:20.
b LV 68:12.
c LV 5:22.

gs Roeping en
verkiezing.

d Gen. 17:1–8;
2 Ne. 8:2.

50a gs Offer, offerande,
offeren.

b Gen. 22:10–14;
LV 97:8.

52a gs Smith, EmmaHale.
53a Matt. 25:21;

LV 52:13.

55a Marc. 10:28–31.
b gs Gezin—Het

eeuwige gezin;
Eeuwig leven.

56a gs Vergeven.
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waarmee zij tegen Mij heeft
overtreden, haar worden ver-
geven; en Ik, de Heer, uw
God, zal haar zegenen en haar
vermenigvuldigen en haar hart
zich doen verheugen.
57 En voorts zeg Ik: Laat

mijn dienstknecht Joseph zijn
eigendom niet uit handen
geven, opdat er niet een vijand
komt en hem vernietigt: want
Satan atracht te vernietigen;
want Ik ben de Heer, uw God,
en hij is mijn dienstknecht;
en zie, ja, zie, Ik ben met hem,
zoals Ik was met Abraham, uw
vader, ja, tot zijn bverhoging en
heerlijkheid.

58 Welnu, wat de wet van
het apriesterschap betreft: er
zijn vele dingen die daarmee
verband houden.

59 Voorwaar, indien een man
door mijn Vader wordt geroe-
pen, zoals aAäron, door mijn
eigen stem, en door de stem
van Hem die Mij gezonden
heeft, en Ik hem met de bsleutels
van de macht van dit priester-
schap heb begiftigd, dan zal
hi j , indien hij iets doet in
mijn naam, en volgens mijn
wet en door mijn woord, geen
zonde begaan, en Ik zal hem
rechtvaardigen.

60 Laat daarom niemand mijn
dienstknecht Joseph aanvallen,
want Ik zal hem rechtvaardigen;
want hij zal het offer brengen

dat Ik wegens zijn overtredin-
gen uit zijn hand verg, zegt de
Heer, uw God.

61 En voorts, wat de wet van
het priesterschap betreft — in-
dien een man een amaagd huwt,
en er bnog een wenst te huwen,
en de eerste haar toestemming
geeft, en indien hij de tweede
huwt, en zij maagden zijn en
jegens geen andere man een
gelofte hebben afgelegd, dan is
hij gerechtvaardigd; hij kan
geen overspel plegen, want ze
zijn hem gegeven; want hij kan
geen overspel plegen met wie
hem toebehoort en niemand
anders.

62 En indien hem onder die
wet tien maagden worden
gegeven, kan hij geen overspel
plegen, want zij behoren hem
toe, en ze zijn hem gegeven;
daarom is hij gerechtvaardigd.

63 Als echter een of wie ook
van de tien maagden, nadat
zij gehuwd is, bij een andere
man is, dan heeft zij overspel
gepleegd, en zal vernietigd
worden; want ze zi jn hem
gegeven om zich te avermenig-
vuldigen en de aarde te vervul-
len, volgens mijn gebod, en
om de belofte te vervullen die
door mijn Vader werd gedaan
vóór de grondlegging der
wereld, en voor hun verhoging
in de eeuwige werelden, opdat
zij de mensenzielen zullen

57a Matt. 10:28.
b gs Verhoging.

58a LV 84:19–26.
gs Priesterschap.

59a Hebr. 5:4.
gs Aäron, broeder

van Mozes.
b gs Sleutels van het

priesterschap.
61a gs Maagd.

b LV OV 1.
gs Huwelijk,

huwen—Meervoudig
huwelijk.

63a Gen. 1:26–28;
Jakob 2:30.
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baren; want daarin wordt het
bwerk van mijn Vader voort-
gezet, opdat Hij zal worden
verheerlijkt.

64 En voorts, voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u: Indien een man
een vrouw heeft, die de sleutels
van deze macht bezit, en hij
haar de wet van mijn priester-
schap aangaande deze dingen
leert, dan moet zij geloven en
hem dienen, anders zal zij
vernietigd worden, zegt de
Heer, uw God; want Ik zal haar
vernietigen; want Ik zal mijn
naam grootmaken bij allen die
mijn wet aanvaarden en zich
eraan houden.

65 Daarom zal het gewettigd

zijn in mijn bestel, indien zij
deze wet niet aanvaardt, dat hij
alle dingen ontvangt die Ik, de
Heer, zijn God, hem wil geven,
omdat zij niet geloofde en
hem niet diende volgens mijn
woord; en zij wordt dan de
overtreedster; en hij is vrijge-
steld van de wet van Sara, die
Abraham diende volgens de
wet toen Ik Abraham gebood
Hagar tot vrouw te nemen.

66 En nu, wat deze wet betreft,
voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Ik zal u hierna nog meer open-
baren; daarom, laat dit voor het
ogenblik voldoende zijn. Zie,
Ik ben de Alfa en de Omega.
Amen.

AFDELING 133

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 3 november
1831 te Hiram (Ohio). (History of the Church,1:229–234.) Als inleiding
op deze openbaring, schreef de profeet: ‘In deze tijd waren er vele dingen
die de ouderlingen wilden weten over de prediking van het evangelie tot
de bewoners der aarde en over de vergadering; en om in het ware licht te
kunnen wandelen en onderricht te kunnen ontvangen uit den hoge, deed
ik op 3 november 1831 navraag bij de Heer en ontving de volgende
belangrijke openbaring.’ (History of the Church, 1:229.) Deze afdeling
is aanvankelijk als aanhangsel aan het boek Leer en Verbonden toegevoegd
en heeft pas later als afdeling een nummer gekregen.

1–6: de heiligen geboden zich voor
te bereiden op de wederkomst;
7–16: allen geboden Babylon te
ontvluchten, naar Zion te komen
en zich voor te bereiden op de
grote dag des Heren; 17–35: Hij
zal staan op de berg Zion, de
continenten zullen één land
worden en de verloren stammen
van Israël zullen terugkeren;

36–40: het evangelie door middel
van Joseph Smith hersteld om in
de gehele wereld te worden gepre-
dikt; 41–51: de Heer zal in wraak
neerkomen op de goddelozen;
52–56: het zal het jaar van zijn
verlosten zijn; 57–74: het evangelie
zal worden uitgezonden om de
heiligen te redden en de goddelozen
te vernietigen.

63b Moz. 1:39.
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LUISTER, o gij volk van mijn
kerk, zegt de Heer, uw God,

en hoor het woord van de Heer
aangaande u —
2 de Heer die plotseling tot

zijn tempel zal akomen; de
Heer die zal neerkomen op de
wereld met een vervloeking
ten boordeel; ja, op alle volken
die God vergeten en op alle
goddelozen onder u.
3 Want Hij zal zijn heilige arm

voor de ogen van alle volken
aontbloten en alle einden der
aarde zullen het bheil van hun
God zien.

4 Daarom, bereid u voor, be-
reid u voor, o mijn volk; heilig
u; vergader u bijeen in het land
Zion, o volk van mijn kerk,
u allen wie niet geboden is te
blijven.

5 Trek weg uit aBabylon. Wees
b rein, gi j die de vaten des
Heren draagt.

6 Beleg uw plechtige samen-
komsten en aspreek dikwijls
met elkaar. En laat eenieder de
naam des Heren aanroepen.
7 Ja, voorwaar Ik zeg u nog-

maals: De tijd is gekomen dat
de stem des Heren tot u spreekt:
Trek weg uit Babylon; avergader

u uit het midden der volken,
uit de bvier windstreken, van
het ene einde des hemels tot
het andere.

8 aZend de ouderlingen van
mijn kerk uit naar de volken die
ver weg zijn; naar de beilanden
der zee; zend uit naar vreemde
landen; roep tot alle volken,
eerst tot de candere volken en
dan tot de dJoden.
9 En zie, ja, zie, dit moet hun

roep zijn en de stem des Heren
tot alle mensen: Gaat uit naar
het land Zion, opdat de grenzen
van mijn volk zullen worden
uitgebreid en opdat haar aringen
kunnen worden versterkt en
opdat bZion zich in de omstre-
ken kan verbreiden.

10 Ja, laat de roep uitgaan
onder alle mensen: Ontwaakt
en staat op en gaat uit de
aBruidegom tegemoet; zie, ja,
zie, de Bruidegom komt; gaat
uit Hem tegemoet. Bereidt u
voor op de bgrote dag des
Heren.

11 aWaakt dan, want gij bweet
de dag noch het uur.

12 Laten daarom zij die zich
aonder de andere volken bevin-
den naar bZion vluchten.

133 2a Mal. 3:1; LV 36:8.
b LV 1:36.

gs Jezus Christus—
Rechter.

3a Jes. 52:10.
b Jes. 12:2; 52:10.

gs Heil;
Verlossingsplan.

5a Alma 5:57; LV 1:16.
gs Babel, Babylon;
Werelds,
wereldsgezindheid.

b 2 Tim. 2:21;
3 Ne. 20:41; LV 38:42.

gs Zuiver,
zuiverheid.

6a Mal. 3:16–18.
7a LV 29:8.

gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

b Zach. 2:6–7;
Marc. 13:27.

8a gs Zendingswerk.
b Jes. 11:11;

1 Ne. 22:4;
2 Ne. 10:8, 20.

c gs Andere volken.

d gs Joden.
9a Jes. 54:2.

gs Ring.
b gs Zion.

10a Matt. 25:6;
LV 33:17–18;
45:54–59.
gs Bruidegom.

b LV 1:12–14.
11a Marc. 13:32–37;

MJS 1:46, 48.
b LV 49:7.

12a LV 38:31, 42.
b gs Zion.
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13 En laten degenen die van
aJuda zijn, naar bJeruzalem
vluchten, naar de cbergen van
het dhuis des Heren.

14 Trekt weg uit het midden
der natiën, ja, uit Babylon, uit
het midden der goddeloosheid,
hetgeen het geestelijke Babylon
is.

15 Maar voorwaar, aldus zegt
de Heer: Laat uw vlucht niet
aoverhaast zijn, maar laten alle
dingen van tevoren voor u
worden bereid; en wie gaat, laat
hij bniet omzien, opdat hem
niet een plotselinge vernietiging
zal treffen.

16 Luistert en hoort, o gij
bewoners der aarde. aLuistert
tezamen, gij ouderlingen van
mijn kerk, en hoort de stem des
Heren; want Hij roept tot alle
mensen en Hij gebiedt alle men-
sen overal om zich te bbekeren.
17 Want zie, de Here God

heeft de engel auitgezonden
die roept door het midden des
hemels, en zegt: Bereidt de weg
des Heren en maakt zijn paden
brecht, want het uur van zijn
ckomst is nabij —
18 wanneer het aLam op de

bberg Zion zal staan, en met
Hem chonderdvierenveertig-

duizend, met de naam van zijn
Vader geschreven op hun
voorhoofd.

19 Daarom, bereidt u voor op
de akomst van de bBruidegom;
gaat uit, gaat uit hem tegemoet.

20 Want zie, Hij zal astaan op
de Olijfberg en op de machtige
oceaan, ja, het grote diep en op
de eilanden der zee en op het
land Zion.

21 En Hij zal zijn stem averhef-
fen vanuit bZion en Hij zal
spreken uit Jeruzalem en zijn
stem zal worden gehoord onder
alle mensen;

22 en het zal een stem zijn als
de astem van vele wateren en
als de stem van zware bdonder
die de bergen zal cslechten, en
de valleien zullen niet meer te
vinden zijn.

23 Hij zal het grote diep
gebieden, en het zal naar de
noordelijke landen worden
teruggedreven, en de aeilanden
zullen één land worden;

24 en het land van aJeruzalem
en het land Zion zullen tot hun
eigen plaats worden terugge-
bracht en de aarde zal zijn
zoals ze was in de dagen voor-
dat ze werd bverdeeld.

25 En de Heer, ja, de Heiland,

13a gs Juda.
b gs Jeruzalem.
c Jes. 2:1–3; Ez. 38:8.
d Ps. 122:1–9.

15a Jes. 52:10–12;
LV 58:56.

b Gen. 19:17, 26;
Luc. 9:62.

16a LV 1:1–6.
b gs Bekeren (zich),

bekering.
17a LV 13:1; 27:7–8; 88:92.

b Jes. 40:3–5.

c Mal. 3:1.
18a Op. 14:1.

gs Lam Gods.
b LV 84:2.
c Op. 7:1–4.

19a Matt. 25:1–13;
LV 33:17–18; 88:92.
gs Wederkomst van
Jezus Christus.

b gs Bruidegom.
20a Zach. 14:4;

LV 45:48–53.
21a Joël 3:16; Amos 1:2.

b Jes. 2:2–4.
22a Ez. 43:2; Op. 1:15;

LV 110:3.
b Ps. 77:18; Op. 14:2.
c Richt. 5:5;

Jes. 40:4; 64:1;
Op. 16:20;
LV 49:23; 109:74.

23a Op. 6:14.
24a gs Jeruzalem.

b Gen. 10:25.
gs Aarde—
Verdeling der aarde.
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zal te midden van zijn volk
staan en zal aregeren over alle
vlees.

2 6 E n z i j d i e z i c h i n d e
anoordelijke landen bevinden,
zullen voor het aangezicht des
Heren in gedachtenis worden
gebracht; en hun profeten zul-
len zijn stem horen en zullen
zich niet langer weerhouden;
en zij zullen de rotsen slaan en
het ijs zal vervloeien in hun
tegenwoordigheid.
27 En er zal een agrote weg

worden opgeworpen te midden
van het grote diep.

28 Hun vijanden zullen hun
ten prooi worden,

29 en in de aonvruchtbare
woestijnen zullen er poelen
levend water ontstaan; en de
dorre grond zal niet langer een
dorstig land zijn.

30 En zij zullen hun rijke
schatten meebrengen voor de
kinderen van aEfraïm, mijn
dienstknechten.

31 En de eeuwige aheuvelen
zullen tot in hun uitlopers beven
in hun tegenwoordigheid.

32 En daar zullen zij neerval-
len en met heerlijkheid worden
gekroond, ja, in Zion, door de
handen van de dienstknechten

des Heren, ja, de kinderen van
Efraïm.

33 En zij zullen vervuld zijn
met agezangen van eeuwigdu-
rende vreugde.

34 Zie, dat is de zegen van de
eeuwige God op de astammen
van Israël, en de rijkere zegen
op het hoofd van bEfraïm en
zijn metgezellen.

35 En ook zij van de stam
a Juda zullen, na hun pi jn,
voor het aangezicht des Heren
geheiligd worden in bheilig-
heid, om dag en nacht in zijn
tegenwoordigheid te wonen,
tot in alle eeuwigheid.

36 En nu, voorwaar, zegt de
Heer: Opdat deze dingen onder
u bekend zouden worden, o
bewoners der aarde, heb Ik
mijn aengel uitgezonden, vlie-
gende door het midden des
hemels, met het eeuwigdurend
bevangelie, die aan enkelen is
verschenen en het de mens heeft
toevertrouwd, die verschijnen
zal aan velen die op aarde
wonen.

37 En dit aevangelie zal tot
balle natie, geslacht, taal en
volk worden cgepredikt.

38 En de dienstknechten van
God zullen uitgaan en met luide

25a gs Jezus Christus—
Christus’
heerschappij in het
millennium.

26a Jer. 16:14–15;
LV 110:11.
gs Israël—De tien
verloren stammen
van Israël.

27a Jes. 11:15–16;
2 Ne. 21:16.

29a Jes. 35:6–7.

30a Zach. 10:7–12.
gs Efraïm—De stam
Efraïm.

31a Gen. 49:26.
33a Jes. 35:10; 51:11;

LV 66:11.
34a gs Israël—De

twaalf stammen
van Israël.

b Gen. 48:14–20;
1 Kron. 5:1–2;
Ether 13:7–10.

35a gs Juda—De stam
Juda.

b gs Heiligheid.
36a Op. 14:6–7;

LV 20:5–12.
b gs Herstelling van

het evangelie.
37a gs Evangelie.

b gs Prediken;
Zendingswerk.

c LV 42:58.
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stem zeggen: Vreest God en
geeft Hem eer, want het uur
van zijn oordeel is gekomen;
39 en aaanbidt Hem die de

hemel heeft gemaakt, en de
aarde en de zee en de water-
bronnen —

40 dag en nacht de naam des
Heren aanroepende, zeggende:
O dat Gij de hemelen zoudt
willen ascheuren, dat Gij zoudt
willen neerdalen, dat de bergen
zouden vervloeien door uw
tegenwoordigheid.

41 En het zal op hun hoofd
worden verhoord; want de te-
genwoordigheid des Heren zal
zijn als het brandende vuur dat
doet smelten, en als het vuur dat
de wateren doet aoverkoken.
42 O Heer, Gij zult afdalen

om uw naam bekend te maken
aan uw tegenstanders, en alle
volken zullen sidderen bij uw
tegenwoordigheid —

43 wanneer Gij verschrikkelijke
dingen doet, dingen die zij niet
verwachten;

44 Ja, wanneer Gij afdaalt en
de bergen vervloeien door uw
tegenwoordigheid, zult Gij hem
aontmoeten die zich verheugt
en gerechtigheid werkt, die op
uw wegen U gedenkt.
45 Want vanaf het begin der

wereld hebben de mensen niet
gehoord, noch met het oor
vernomen, noch heeft enig oog

gezien, o God, buiten U, welke
grote dingen Gij hebt abereid
voor hem die U bverwacht.

46 En er zal worden gezegd:
aWie is dat die bneerdaalt van
God in de hemel met geverfde
klederen; ja, vanuit de streken
die onbekend zijn, gekleed
in zijn heerlijke gewaad, zich
voortbewegend in de grootheid
van zijn kracht?

47 En Hij zal zeggen: Ik ben het
die in gerechtigheid heeft ge-
sproken, machtig om te redden.

48 En de Heer zal een arood
gewaad dragen en zijn kleding
zal zijn als van hem die de
wijnpers treedt.

49 En zo groot zal de heerlijk-
heid van zijn tegenwoordigheid
zijn dat de azon haar aangezicht
uit schaamte zal verbergen en
de maan haar licht zal weerhou-
den en de sterren van hun plaats
zullen worden geslingerd.

50 En zijn stem zal worden
gehoord: Ik heb de wijnpers
alleen agetreden en heb op alle
mensen het oordeel gebracht;
en niemand was bij Mij;

51 En Ik heb hen in mijn grim-
migheid vertreden en Ik heb hen
in mijn toorn vertrapt en hun
bloed heb Ik op mijn klederen
agesprenkeld en al mijn kleding
bevlekt; want dit was de dag
van wraak die Ik in de zin had.

52 En nu is het jaar van mijn

39a gs Aanbidden,
aanbidding.

40a Jes. 64:1–2.
41a Job 41:31.
44a 1 Tess. 4:15–18.
45a Jes. 64:4; 1 Kor. 2:9.

b Klaagl. 3:25;

2 Ne. 6:7, 13.
46a Jes. 63:1–2.

b gs Wederkomst van
Jezus Christus.

48a Gen. 49:11–12;
Luc. 22:44;
Op. 19:11–15;

bjs, Op. 19:15;
Mos. 3:7; LV 19:18.

49a Jes. 13:10; 24:23;
LV 45:42; 88:87.

50a Jes. 63:2–3;
LV 76:107; 88:106.

51a Lev. 8:30.
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verlosten gekomen; en zij zullen
de goedertierenheid van hun
Heer vermelden, en alles wat
Hij hun heeft geschonken over-
eenkomstig zijn goedheid en
overeenkomstig zijn goedertie-
renheid, tot in alle eeuwigheid.
53 In al hun abenauwdheid

was ook Hij benauwd. En de
engel uit zijn tegenwoordig-
heid heeft hen gered; en in zijn
bliefde en in zijn mededogen
heeft Hij hen cverlost en hen
geschraagd en hen gedragen
alle dagen vanouds;

54 ja, en ook aHenoch, en zij
die met hem waren; de profeten
die vóór hem waren geweest;
en ook bNoach, en zij die vóór
hem waren geweest; en ook
cMozes, en zij die vóór hem
waren geweest;

55 en van Mozes tot Elia, en
van Elia tot Johannes, die bij
Christus waren in zijn aopstan-
ding, en de heilige apostelen,
met Abraham, Isaak en Jakob,
zullen in de tegenwoordigheid
des Lams zijn.
56 En de agraven der bheiligen

zullen cgeopend worden; en zij
zullen tevoorschijn komen en
aan de drechterhand van het
Lam staan wanneer Hij zal staan
op de eberg Zion, en op de heili-

ge stad, het fnieuwe Jeruzalem;
en zij zullen het glied van het
hLam zingen, dag en nacht, tot
in alle eeuwigheid.

57 En om die reden , dat
de mensen deelgenoot konden
worden gemaakt van de aheer-
lijkheden die zouden worden
geopenbaard, heeft de Heer de
volheid van zijn bevangelie,
zijn eeuwigdurend verbond,
uitgezonden, redenerend in
duidelijkheid en eenvoud —

58 om de zwakken voor te
bereiden op de dingen die op
aarde zullen komen, en op de
opdracht des Heren ten dage
dat de azwakken de wijzen zul-
len beschamen, en de bgeringe
tot een machtige natie wordt en
ctwee hun tienduizenden op de
vlucht zullen drijven.

59 En door de zwakke dingen
der aarde zal de Heer de volken
adorsen door de macht van zijn
Geest.

60 En om die reden zijn deze
geboden gegeven; ten dage
dat ze werden gegeven, werd
geboden ze de wereld te ont-
houden, maar nu moeten ze
auitgaan naar balle vlees —

61 en wel volgens de zin en de
wil des Heren, die heerst over
alle vlees.

53a Jes. 63:4–9.
b gs Naastenliefde.
c gs Verlossen,

verlossing, verlost.
54a gs Henoch.

b gs Noach, aartsvader
uit de Bijbel.

c gs Moz.
55a gs Opstanding.
56a LV 29:13.

b gs Heilige.
c LV 45:45–46; 88:96–97.
d Matt. 25:33–34.
e Jes. 24:23; Op. 14:1;

LV 76:66; 84:2, 98–102.
f gs Nieuw-Jeruzalem.
g Op. 15:3;

LV 84:98–102.
h gs Lam Gods.

57a gs Graden van

heerlijkheid.
b gs Evangelie.

58a Matt. 11:25;
1 Kor. 1:27;
Alma 32:23; 37:6–7.

b Jes. 60:22.
c Deut. 32:29–30.

59a Micha 4:11–13.
60a LV 104:58–59.

b LV 1:2.
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62 En aan wie zich abekeert en
zich bheiligt voor het aangezicht
des Heren, zal het ceeuwige
leven gegeven worden.
63 En aan hen die niet naar de

stem des Heren aluisteren, zal
worden vervuld wat geschreven
is door de profeet Mozes, dat
zij uit het midden des volks
bafgesneden zullen worden.

64 En ook wat geschreven is
door de profeet aMaleachi:
Want zie, de bdag komt, die
zal cbranden als een oven, en
alle hoogmoedigen, ja, en allen
die goddeloos handelen, zullen
stoppels zijn; en de dag die
komt, zal hen verbranden, zegt
de Heer der heerscharen, zodat
die hun wortel noch tak zal
laten.
65 Welnu, dit zal het antwoord

des Heren tot hen zijn:
66 Ten dage dat Ik tot de

mijnen kwam, heeft niemand
onder u Mij aaanvaard en u
werd uitgedreven.
67 Toen Ik wederom riep,

was er niemand van u om te
antwoorden; toch was mijn
aarm geenszins verkort dat Ik

niet kon verlossen, noch mijn
bmacht om te bevrijden.

68 Zie, met mijn berisping
leg Ik de zee adroog. Ik maak
de rivieren tot een woestijn;
hun vis stinkt, en sterft van de
dorst.

69 Ik kleed de hemelen in
het zwart en maak van een
rouwgewaad hun bedekking.

70 En adit zult gij uit mijn
hand ontvangen — in smart
zult gij neerliggen.

71 Zie, ja, zie, er is niemand
om u te bevrijden, want gij hebt
mijn stem niet gehoorzaamd
toen Ik vanuit de hemelen tot u
riep; gij hebt mijn dienstknech-
ten niet geloofd, en toen zij tot
u werden agestuurd, hebt gij
hen niet aanvaard.

72 Daarom hebben zij het
getuigenis averzegeld en de wet
toegebonden, en gij werdt over-
geleverd aan de duisternis.

73 Dezen zullen heengaan naar
de buitenste duisternis, waar
ageween en geweeklaag is, en
tandengeknars.

74 Zie, de Heer, uw God, heeft
het gesproken. Amen.

AFDELING 134

Een beginselverklaring inzake overheden en wetten in het algemeen,
eenstemmig aangenomen in een algemene vergadering van de kerk

62a gs Bekeren (zich),
bekering.

b LV 88:74.
gs Heiliging.

c gs Eeuwig leven.
63a gs Luisteren.

b Hand. 3:22–23;
1 Ne. 22:20–21;
3 Ne. 20:23; 21:11;
LV 1:14; GJS 1:40.

64a Mal. 4:1.

gs Maleachi.
b GJS 1:36–37.
c Jes. 66:15–16;

1 Ne. 22:15;
3 Ne. 25:1;
LV 29:9; 64:24.
gs Aarde—Reiniging
der aarde.

66a Joh. 1:11.
67a 2 Ne. 28:32.

b Jes. 50:2; 2 Ne. 7:2.

68a Ex. 14:21;
Jozua 3:14–17.

70a Jes. 50:11.
71a 2 Kron. 36:15–16;

Jer. 44:4–5.
72a Jes. 8:16–20.
73a Matt. 8:11–12;

Luc. 13:28;
LV 19:5.
gs Duisternis,
geestelijke; Hel.
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gehouden op 17 augustus 1835 te Kirtland (Ohio). (History of the
Church, 2:247–249.) De gelegenheid was een vergadering van de
kerkleiders, die bij elkaar waren gebracht om de voorgestelde inhoud van
de eerste uitgave van de Leer en Verbonden te overwegen. In die tijd
kreeg deze verklaring de volgende inleiding: ‘Om te voorkomen dat onze
overtuiging met betrekking tot aardse regeringen en wetten in het
algemeen, verkeerd wordt uitgelegd of begrepen, achten wij het gepast
ons standpunt dienaangaande aan het eind van dit boek weer te geven’.
(History of the Church, 2:247.)

1–4: overheden moeten gewetens-
en godsdienstvrijheid beschermen;
5–8: alle mensen behoren hun
regering te steunen en zijn de wet
respect en gehoorzaamheid ver-
schuldigd; 9–10: kerkgenootschap-
pen behoren geen civielrechtelijke
macht uit te oefenen; 11–12:
mensen hebben het recht zichzelf en
hun eigendommen te verdedigen.

WIJ geloven dat aoverheden
door God zijn ingesteld

ten nutte van de mens; en dat
Hij de mensen bverantwoor-
delijk stelt voor hun handelin-
gen dienaangaande, zowel met
betrekking tot de uitvaardiging
van wetten als de toepassing
ervan, voor het welzijn en de
veiligheid van de samenleving.

2 Wij geloven dat geen over-
heid in vrede kan bestaan, tenzij
er wetten worden ontworpen
en onschendbaar gehouden die
ieder mens agewetensvrijheid,
het recht op en het beheer van
eigendom, en bbescherming van
zijn leven cverzekeren.
3 Wij geloven dat alle overhe-

den noodzakelijkerwijs aamb-
tenaren en magistraten moeten
hebben om hun wetten te
handhaven; en dat er moet
worden gezocht naar hen die
bereid zijn de wet onpartijdig
en rechtvaardig toe te passen,
en dat zij moeten worden ge-
steund door de stem van het
volk in geval van een republiek,
of door de wil van de vorst.

4 Wij geloven dat godsdienst
door God is ingesteld; en dat de
mensen Hem, en Hem alleen,
verantwoording verschuldigd
zijn voor de beoefening ervan,
tenzij hun godsdienstige op-
vattingen hen ertoe aanzetten
inbreuk te maken op andermans
rechten en vrijheid; maar wij
geloven niet dat de menselijke
wetgeving het recht heeft zich
te mengen in het voorschrijven
van agodsdienstregels om het
geweten van de mens aan ban-
den te leggen, noch om vormen
van openbare of persoonlijke
godsdienstoefening op te leg-
gen; wij geloven dat de overheid
de misdaad moet bedwingen,

134 1a LV 98:4–7;
Art. 1:12.

b gs Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,

verantwoording.
2a gs Keuzevrijheid.

b gs Geweten.
c LV 42:18–19.

3a LV 98:8–10.

4a Alma 21:21–22;
Art. 1:11.
gs Aanbidden,
aanbidding.
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maar nooit aan het geweten
beperkingen mag opleggen;
schuld moet straffen, maar
nooit de vrijheid van de ziel
mag onderdrukken.
5 Wij geloven dat alle men-

sen verplicht zijn de overheid
waaronder zij ressorteren te
steunen en te handhaven zolang
zij door de wetten van die
overheid in hun inherente en
onvervreemdbare rechten wor-
den beschermd; en dat oproer
en aopstand ongepast zijn voor
iedere burger die aldus wordt
beschermd, en dienovereen-
komstig moeten worden ge-
straft; en dat iedere overheid
het recht heeft die wetten uit te
vaardigen die volgens haar
eigen oordeel het algemeen
belang het beste zullen verze-
keren, maar tegelijkertijd de
gewetensvrijheid heilig houden.

6 Wij geloven dat eenieder,
in de hoedanigheid van zijn
positie, regeerders en magis-
traten, moet worden geëerd,
daar zij zijn aangesteld ter
bescherming van de onschuldi-
gen en ter bestraffing van de
schuldigen, en dat allen de
awet respect en gehoorzaam-
heid verschuldigd zijn, want
zonder de wet zouden vrede en
harmonie worden verdrongen
door anarchie en terreur; de
wetten van de mens worden
immers ingesteld met het uit-
drukkelijke doel onze belangen
als personen en als volken, als
mensen onderling, te regelen;
en de goddelijke wetten, die

door de hemel gegeven worden,
stellen regels voor geestelijke
aangelegenheden aangaande
geloof en aanbidding, en over
beide moet de mens zich ver-
antwoorden voor zijn Maker.

7 Wij geloven dat regeerders,
staten en overheden het recht
en de plicht hebben om wetten
uit te vaardigen ter bescherming
van alle burgers bij de vrije
beoefening van hun geloofs-
overtuiging; wij geloven echter
niet dat zij gerechtigd zijn hun
burgers dat recht te ontnemen,
of hen te belemmeren in hun op-
vattingen, zolang de wet achting
en eerbied wordt betoond en
dergelijke geloofsovertuigingen
geen rechtvaardiging inhouden
voor oproer of samenzwering.

8 Wij geloven dat het begaan
van een misdaad moet worden
agestraft overeenkomstig de
aard van de overtreding; dat
moord, hoogverraad, roof, dief-
stal en verstoring van de open-
bare orde, in welke vorm dan
ook, moeten worden gestraft,
overeenkomstig de ernst ervan
en hun kwade invloed onder
de mensen, volgens de wet van
die overheid waaronder de
overtreding wordt begaan; en
voor de openbare orde en rust
dienen alle mensen naar voren
te treden en zich in te zetten om
overtreders van goede wetten
hun straf te laten ondergaan.

9 Wij geloven niet dat het juist
is om godsdienstige invloed
te vermengen met burgerlijk
bestuur, waardoor het ene kerk-

5a Art. 1:12.
gs Opstand.

6a LV 58:21; 88:34.
8a Alma 30:7–11;

LV 42:84–87.
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genootschap in zijn geestelijke
rechten wordt bevorderd en
het andere erin belemmerd, en
de persoonlijke rechten van zijn
leden, als burger, hun worden
onthouden.
10 Wij geloven dat alle kerk-

genootschappen het recht
hebben hun leden ter verant-
woording te roepen voor wan-
ordelijk gedrag, volgens de
regels en voorschriften van die
genootschappen, mits dergelij-
ke maatregelen hun lidmaat-
schap en hun status betreffen;
wij geloven echter niet dat enig
kerkgenootschap de bevoegd-
heid bezit mensen te berechten
inzake hun recht op eigendom
of leven, hun de goederen van
deze wereld te ontnemen, of
leven of ledematen in gevaar
te brengen, of hun enige lijf-
straf op te leggen. Zij kunnen
hen alleen van hun genoot-
schap aexcommuniceren en
hen buiten hun kerkgemeen-
schap stellen.

11 Wij geloven dat de mensen
een beroep op de burgerlijke
wet moeten doen voor de
genoegdoening voor alle on-
rechten en grieven, in geval
van persoonlijk letsel of schen-
ding van het eigendomsrecht
of de goede naam, waar zulke

wetten bestaan die een dergelij-
ke bescherming bieden; maar
wij geloven dat alle mensen,
in noodsituaties, wanneer men
niet meteen een beroep op
de wet kan doen en er geen
onmiddellijke hulp voorhanden
is, gerechtigd zijn om zichzelf,
hun vrienden, hun eigendom
en de overheid te verdedigen
tegen onwettige aanvallen en
inbreuken van anderen.

12 Wij geloven dat het gerecht-
vaardigd is om het evangelie
tot alle volken der aarde te
aprediken en de rechtvaardigen
te waarschuwen om zichzelf
van het verderf van de wereld
te redden; wij geloven echter
niet dat het juist is ons in te
laten met lijfeigenen, hun het
evangelie te prediken of hen te
dopen tegen de wil en wens
van hun meester, noch om ons
met hen te bemoeien of hen
in het minst te beïnvloeden,
waardoor zij ontevreden zou-
den worden met hun positie
in dit leven en mensenlevens
in gevaar zouden worden
gebracht; wij geloven dat een
dergelijke inmenging onwettig
en onjuist is, en gevaarlijk voor
de vrede van iedere overheid
die toestaat dat mensen in lijf-
eigenschap worden gehouden.

AFDELING 135

Het martelaarschap van de profeet Joseph Smith en zijn broer, de patriarch
Hyrum Smith, op 27 juni 1844 te Carthage (Illinois). (History of the
Church, 6:629–631.) Dit document is geschreven door ouderling John
Taylor van de Raad der Twaalf, die getuige was van de gebeurtenissen.

10a gs Excommunicatie. 12a gs Prediken; Zendingswerk.



351 Leer en Verbonden 135:1–3

1–2: Joseph en Hyrum sterven als
martelaar in de gevangenis van
Carthage; 3: de eminente positie
van de profeet uitgeroepen; 4–7:
hun onschuldig bloed getuigt van
de waarheid en de goddelijkheid
van het werk.

TER verzegeling van het ge-
tuigenis van dit boek en van

het Boek van Mormon maken
wij het amartelaarschap be-
kend van de profeet bJoseph
Smith en de patriarch Hyrum
Smith. Zij zijn op 27 juni 1844,
om ongeveer 5 uur ’s middags,
in de gevangenis van cCarthage
doodgeschoten door een ge-
wapende bende — met zwart-
gemaakte gezichten — van
ongeveer 150 tot 200 personen.
dHyrum werd het eerst getrof-
fen en riep, terwijl hij gelaten
neerviel: Het is met mij gedaan!
Joseph sprong uit het raam,
werd daarbij dodelijk getroffen
en riep: O Heer, mijn God! Op
beiden werd, op brute wijze,
geschoten toen zij al dood
waren; beiden werden door
vier kogels getroffen.

2 aJohn Taylor en Willard
Richards, twee van de Twaalf,
waren op dat moment de enige
andere personen in het ver-
trek; de eerstgenoemde werd
op beestachtige wijze door
vier kogels verwond, maar is
sindsdien hersteld; de laatst-

genoemde ontkwam door de
voorzienigheid van God zonder
zelfs maar een gat in zijn jas.

3 Joseph Smith, de aprofeet en
bziener des Heren, heeft, Jezus
alleen uitgezonderd, meer ge-
daan voor het heil van de
mensen in deze wereld dan enig
ander mens die hier ooit heeft
geleefd. In de korte tijdsspanne
van twintig jaar heeft hij het
Boek van Mormon het licht
doen zien, dat hij door de gave
en macht van God had vertaald,
en is het middel geweest om
het in twee werelddelen uit te
geven; hij heeft de cvolheid van
het eeuwigdurend evangelie,
daarin vervat, naar de vier
hoeken der aarde doen uitgaan;
heef t de openbar ingen en
geboden die dit boek der Leer
en Verbonden vormen, doen
verschijnen, en vele andere
wijze geschriften en aanwijzin-
g e n v o o r h e t w e l z i j n d e r
mensenkinderen; hij heeft vele
duizenden heiligen der laatste
dagen vergaderd, een grote
dstad gesticht en een vermaard-
heid en naam nagelaten die
niet kunnen worden uitgewist.
In de ogen van God en van zijn
volk leefde hij als een groot man
en stierf hij als een groot man;
en zoals de meeste gezalfden
des Heren in tijden vanouds,
heeft hij zijn zending en zijn
werken bezegeld met zijn eigen

135 1a LV 5:22; 6:30.
gs Martelaar,
martelaarschap.

b gs Smith jr., Joseph.
c gs Gevangenis van

Carthage.
d gs Smith, Hyrum.

2a gs Taylor, John.
3a gs Profeet.

b gs Ziener.

c LV 35:17; 42:12.
gs Herstelling van
het evangelie.

d gs Nauvoo (Illinois),
USA.
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ebloed; en evenzo zijn broer
Hyrum. In het leven waren zij
niet verdeeld, en in de dood
werden zij niet gescheiden!

4 Toen Joseph, twee of drie
dagen voordat hij werd ver-
moord, naar Carthage ging om
zich over te geven aan de zoge-
naamde eisen van de wet, zei
hij: ‘Ik ga als een alam ter slach-
ting; maar ik ben zo kalm als
een zomermorgen; ik heb een
geweten dat vrij is van overtre-
ding jegens God en jegens alle
mensen. Ik zal onschuldig
sterven en er zal nog van
mij worden gezegd: hij werd
in koelen bloede vermoord.’
Diezelfde ochtend, nadat Hy-
rum zich had gereedgemaakt
om te gaan — zullen wij zeg-
gen ‘ter slachting’? ja, want zo
was het — las hij de volgende
passage, tegen het eind van het
twaalfde hoofdstuk van Ether,
in het Boek van Mormon, en
vouwde de bladzijde daar om:

5 En het geschiedde dat ik de
Heer bad dat Hij de andere volken
genade zou schenken, opdat zij
naastenliefde zouden bezitten. En
het geschiedde dat de Heer tot mij
zeide: Indien zij geen naastenliefde
bezitten, maakt het voor u niet uit,
want gij zijt getrouw geweest;
daarom zullen uw klederen agerei-
nigd worden. En omdat gij uw
zwakheid hebt gezien, zult gij
sterk worden gemaakt, ja, zodat
gij zult neerzitten in de plaats die
Ik heb bereid in de woningen van
mijn Vader. En nu zeg ik (...) de

andere volken vaarwel, ja, en ook
mijn broeders, die ik liefheb, totdat
wij elkaar ontmoeten voor de
brechterstoel van Christus, waar
alle mensen zullen weten dat mijn
klederen niet met uw bloed zijn
bevlekt. De ctestateurs zijn nu
dood, en hun testament is van
kracht.

6 Hyrum Smith was in fe-
bruari 1844 vierenveertig jaar
geworden, en Joseph Smith in
december 1843 achtendertig
jaar; en voortaan zal hun naam
gerekend worden onder de
geloofsmartelaren; en de lezer
in ieder land zal eraan herin-
nerd worden dat het Boek van
Mormon, en dit boek der Leer
en Verbonden van de kerk, het
beste bloed van de negentiende
eeuw hebben gekost om ze te
doen verschijnen voor het heil
van een verworden wereld; en
dat als het vuur een agroene
boom kan verzengen voor de
heerlijkheid Gods, hoe gemak-
kelijk zal het dan de droge
bomen verteren om de wijn-
gaard van verderf te zuiveren.
Zij hebben geleefd voor de
heerlijkheid, zij zijn gestorven
voor de heerlijkheid; en heer-
lijkheid is hun eeuwig loon.
Door de eeuwen heen zal hun
naam aan het nageslacht wor-
den doorgegeven als kleinood
voor de geheiligden.

7 Zij waren niet schuldig
aan enig misdrijf, zoals reeds
dikwijls van hen was bewezen,
en zaten alleen in de gevangenis

3 e Hebr. 9:16–17;
LV 136:39.

4a Jes. 53:7.

5a LV 88:74–75.
b Ether 12:36–38.
c Hebr. 9:16–17.

6a Luc. 23:31.
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door de samenzwering van
verraders en goddeloze men-
sen; en hun onschuldig bloed
op de vloer in de gevangenis
van Carthage is een grootze-
gel gehecht aan het ‘mormo-
nisme’, dat door geen enkel
gerechtshof op aarde kan wor-
den verworpen; en hun on-
schuldig bloed op het blazoen
van de staat Illinois, met het
verbroken erewoord van de
staat, zoals verzekerd door de
gouverneur, is een bewijs van
de waarheid van het eeuwig-
durend evangelie dat de gehele

wereld niet in twijfel kan trek-
ken; en hun onschuldig bloed
op de banier van de vrijheid,
en op de Magna Charta van de
Verenigde Staten, is een gezant
voor de godsdienst van Jezus
Christus, die het hart van
oprechte mensen onder alle
v o l k e n z a l r a k e n ; e n h u n
onschuldig bloed, met het on-
schuldig bloed van alle marte-
laren onder het aaltaar dat
Johannes zag, zal tot de Heer
der heerscharen roepen, tot
Hij dat bloed op de aarde zal
wreken. Amen.

AFDELING 136

Het woord en de wil des Heren, gegeven bij monde van president Brigham
Young in Winter Quarters, het kamp van Israël, op de westelijke oever
van de Missouri, in het gebied van de Omaha-indianen, bij Council
Bluffs (Iowa). ( Journal History of the Church [Dagboek- geschiedenis
van de kerk], 14 januari 1847.)

1–16: Hoe het kamp van Israël
moet worden georganiseerd voor
de trek naar het Westen; 17–27: de
heiligen wordt geboden naar tal
van evangeliemaatstaven te leven;
28–33: de heiligen moeten zingen,
dansen, bidden en wijsheid leren;
34–42: profeten worden gedood,
opdat zij geëerd en de onrechtvaar-
digen veroordeeld zullen worden.

HE T W o o r d e n d e W i l
des Heren aangaande het

kamp van Israël bij hun reis
naar het westen:

2 Laat het gehele volk van De

aKerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen,
en zij die met hen meereizen, in
groepen worden georganiseerd,
met een verbond en belofte om
alle geboden en inzettingen
van de Heer, onze God, te
onderhouden.

3 Laten de groepen worden
georganiseerd met aanvoerders
van ahonderd, aanvoerders van
vijftig en aanvoerders van tien,
met een president en zijn twee
raadgevers aan het hoofd, onder
leiding van de twaalf bapostelen.
4 En dit zal ons averbond zijn:

7a Op. 6:9.
136 2a gs Kerk van Jezus

Christus van de

Heiligen der Laatste
Dagen, De.

3a Ex. 18:21–26.

b gs Apostel.
4a gs Verbond.
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dat wij zullen bwandelen naar
alle cverordeningen des Heren.

5 Laat iedere groep zich
voorzien van zoveel mogelijk
trekdieren, wagens, proviand,
kleding en andere benodigdhe-
den voor de reis.

6 Wanneer de groepen geor-
ganiseerd zijn, laten zij dan uit
alle macht te werk gaan om
voorbereidingen te treffen voor
hen die moeten achterblijven.

7 Laat iedere groep, met
hun aanvoerders en presiden-
ten, bepalen hoevelen het
volgend voorjaar kunnen ver-
trekken; vervolgens moeten
zij een voldoende aantal licha-
melijk geschikte en deskundi-
ge mannen uitkiezen om met
trekdieren, zaden en land-
bouwgereedschap als pioniers
vooruit te gaan ter voorberei-
ding op de inzaai van de voor-
jaarsgewassen.

8 Laat iedere groep, naar de
omvang van hun bezittingen,
evenredig belast worden bij het
meenemen van de aarmen, de
bweduwen, de cvaderlozen en
de gezinnen van hen die in het
leger zijn gegaan, opdat de kre-
ten van de weduwe en de vader-
loze niet zullen opstijgen tot de
oren des Heren, tegen dit volk.
9 Laat iedere groep huizen

gereedmaken en akkers om
graan te verbouwen, voor hen
die dit seizoen zullen achter-
blijven; en dit is de wil des
Heren aangaande zijn volk.

10 Laat eenieder al zijn invloed
en bezit aanwenden om dit
volk over te brengen naar de
plaats waar de Heer een aring
van Zion zal vestigen.

11 En indien gij dat doet met
een rein hart, in alle getrouw-
heid, zult gij worden agezegend;
u zult worden gezegend in uw
kleinvee en in uw runderen en
in uw akkers en in uw huizen
en in uw gezinnen.

12 Laten mijn dienstknechten
Ezra T. Benson en Erastus Snow
een groep organiseren.

13 En laten mijn dienst-
knechten Orson Pratt en
Wilford Woodruff een groep
organiseren.

14 Laten ook mijn dienstknech-
ten Amasa Lyman en George A.
Smith een groep organiseren.

15 En wijs presidenten aan, en
aanvoerders van honderd en
van vijftig en van tien.

1 6 E n l a t e n m i j n d i e n s t-
knechten die zijn aangewezen,
heengaan en de heiligen dit,
mijn wil, leren, opdat zij gereed
zullen zijn om naar een land
van vrede te gaan.

17 Gaat heen en doet wat Ik
u heb gezegd, en vreest uw
vijanden niet; want zij zullen
geen macht hebben om mijn
werk tegen te houden.

18 Zion zal averlost worden in
de door Mij bestemde tijd.

19 En indien iemand tracht
zichzelf te bevoordelen, en
mijn araad niet zoekt, zal hij

4b gs Wandelen,
wandelen met God.

c gs Verordeningen.
8a gs Arm, armen.

b gs Weduwe.
c Jak. 1:27; 3 Ne. 24:5.

10a gs Ring.
11a Deut. 28:1–14.

gs Zegen, zegenen,
zegening.

18a LV 100:13.
19a gs Raad.
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geen macht hebben, en zijn
dwaasheid zal worden bekend-
gemaakt.
20 Zoekt dan; en akomt al

uw onderlinge beloften na en
bbegeert niet hetgeen uw broe-
der toebehoort.
21 aOnthoudt u van het kwaad

de naam des Heren ijdel te
gebruiken, want Ik ben de Heer,
uw God, ja, de bGod van uw
vaderen, de God van Abraham
en van Isaak en van Jakob.

22 aIk ben het die de kinderen
van Israël uit het land Egypte
heeft geleid; en mijn arm is in
de laatste dagen uitgestrekt om
mijn volk Israël te bredden.

23 Houdt op met elkaar te
atwisten; houdt op bkwaad te
spreken van elkaar.

24 Houdt op met adronken-
schap; en laten uw woorden
erop gericht zijn elkaar bop te
bouwen.
25 Indien gij leent van uw

naaste, zult gij teruggeven wat
gij hebt ageleend; en indien gij
niet kunt terugbetalen, ga dan
onmiddellijk naar hem toe en
vertel het uw naaste, opdat hij
u niet zal veroordelen.

26 Indien gij vindt wat uw
naaste averloren heeft, zult gij
ijverig zoeken totdat gij het hem
kunt teruggeven.

27 Gij zult aijverig zijn in het
onderhouden van wat gij hebt,
opdat gij een wijze brentmees-
ter zult zijn; want het is de vrije
gave van de Heer, uw God, en
gij zijt zijn rentmeester.

28 Indien gij vrolijk zijt, looft
de Heer met agezang, met mu-
ziek, met dans en met een bge-
bed van lofprijzing en cdank-
zegging.

29 Indien gij abedroefd zijt,
roept de Heer, uw God, met een
smeekgebed aan, opdat uw ziel
bvreugdevol zal zijn.

30 Vreest uw vijanden niet,
want zij zijn in mijn handen en
Ik zal met hen doen wat Mij
behaagt.

31 Mijn volk moet worden
abeproefd in alle dingen, op-
dat zij erop voorbereid zullen
zijn de bheerlijkheid te ont-
vangen die Ik voor hen heb,
ja, de heerlijkheid van Zion;
en wie geen ckastijding wil
verdragen, is mijn koninkrijk
niet waardig.

20a gs Eerlijk,
eerlijkheid.

b gs Begeerte, begeren,
begerig.

21a gs Vloeken.
b Ex. 3:6;

1 Ne. 19:10.
22a Ex. 13:18;

Jer. 2:5–7;
1 Ne. 5:15;
Alma 36:28.
gs Jehova.

b Jer. 30:10;
Ez. 20:33–34;
LV 38:33.

23a 3 Ne. 11:29–30.
gs Twist.

b LV 20:54.
gs Kwaadsprekerij.

24a gs Woord van
Wijsheid.

b LV 108:7.
25a Ps. 37:21; Mos. 4:28.

gs Eerlijk,
eerlijkheid; Schuld.

26a Lev. 6:4; Deut. 22:3.
27a gs IJver.

b gs Rentmeester,
rentmeesterschap.

28a gs Zingen.

b gs Gebed.
c 2 Kron. 5:13;

LV 59:15–16.
gs Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

29a 2 Sam. 22:7.
b gs Vreugde.

31a LV 101:4.
gs Tegenspoed.

b Rom. 8:18;
LV 58:3–4.
gs Heerlijkheid.

c gs Kastijden,
kastijding.
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32 Laat wie onwetend is
awijsheid leren door zich te
bverootmoedigen en de Heer,
zijn God, aan te roepen, opdat
zijn ogen open zullen gaan om
te kunnen zien en zijn oren
open zullen gaan om te kunnen
horen;
33 want mijn aGeest wordt in

de wereld gezonden om de
ootmoedigen en berouwvollen
licht te geven, en ter veroorde-
ling van de goddelozen.

34 Uw broeders, ja, de natie
die u heeft averdreven, hebben
u en uw getuigenis verworpen;

35 en nu komt de dag van hun
rampspoed, ja, de dagen van
smart, zoals voor een vrouw
die door barensweeën wordt
aangegrepen; en hun smart zal
groot zijn, tenzij zij zich spoedig
bekeren, ja, zeer spoedig.

36 Want zij hebben de profeten
gedood, en degenen die tot hen
werden gestuurd; en zij hebben
onschuldig bloed vergoten, dat
roept van de aardbodem, tegen
hen.

37 Welnu, verwondert u niet
over deze dingen, want gij zijt
nog niet arein; gij kunt mijn
heerlijkheid nog niet verdragen,
maar gij zult die zien indien gij
getrouw zijt in het bewaren
van al mijn woorden die Ik u
bgegeven heb, van de dagen

van Adam tot Abraham, van
Abraham tot Mozes, van Mozes
tot Jezus en zijn apostelen, en
van Jezus en zijn apostelen tot
Joseph Smith, tot wie Ik Mij
heb gewend door mijn cengelen,
mijn dienende knechten, en
door mijn eigen stem uit de
hemelen, om mijn werk voort
te brengen;

38 welk fundament hij inder-
daad heeft gelegd, en hij is
getrouw geweest; en Ik heb
hem tot Mij genomen.

39 Velen hebben zich over zijn
dood verwonderd; maar het
was nodig dat hij zijn agetuige-
nis met zijn bbloed cbezegelde,
opdat hij zou worden geëerd en
de goddelozen zouden worden
veroordeeld.

40 Heb Ik u niet van uw
avijanden bevrijd, en wel zo dat
Ik een getuigenis van mijn
naam heb achtergelaten?

41 Welnu, luister, o gij volk van
mijn akerk; en gij ouderlingen,
luistert al len; u hebt mijn
bkoninkrijk ontvangen.

42 Weest ijverig in het onder-
houden van al mijn geboden,
opdat u geen oordelen zullen
t re f fen en uw geloof n ie t
zal bezwijken en uw vijanden
niet over u zullen zegevieren.
Welnu, niets meer voor het
ogenblik. Amen en Amen.

32a gs Wijsheid.
b gs Nederig,

nederigheid,
vernederen.

33a gs Heilige Geest.
34a gs Vervolgen,

vervolging.
37a gs Zuiver,

zuiverheid.
b Hel. 8:18.
c Op. 14:6;

LV 110:11–16;
128:19–21;
GJS 1:30–47.

39a Mos. 17:20;
LV 135:3.

b gs Getuigenis.
c gs Martelaar,

martelaarschap.
40a Ex. 23:22;

LV 8:4; 105:15.
41a gs Kerk van Jezus

Christus.
b Dan. 7:27.
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AFDELING 137

Een visioen dat de profeet Joseph Smith werd gegeven op 21 januari 1836
in de tempel te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 2:380–381.)
De gelegenheid was de bediening van de verordeningen van de begiftiging,
voor zover die toen waren geopenbaard.

1–6: de profeet ziet zijn broer Alvin
in het celestiale koninkrijk; 7–9:
de leer van het heil voor de doden
geopenbaard; 10: alle kinderen
worden behouden in het celestiale
koninkrijk.

DE ahemelen werden ons ge-
opend en ik aanschouwde

het bcelestiale koninkrijk van
God en de heerlijkheid ervan,
hetzij in het clichaam of erbuiten
kan ik niet zeggen.

2 Ik zag de bovenaardse
schoonheid van de apoort waar-
door de erfgenamen van dat
koninkrijk zullen binnengaan,
die als een krans van bvuurton-
gen was;

3 ook de avlammende troon
van God, waarop de bVader en
de cZoon gezeten waren.

4 Ik zag de prachtige straten
van dat koninkrijk, die eruit
zagen alsof ze met a goud
geplaveid waren.

5 Ik zag vader aAdam en
bAbraham; en mijn cvader en
mijn dmoeder; mijn broeder
eAlvin, die reeds lang ontsla-
pen is;

6 en vroeg mij verwonderd
af hoe het kwam dat hij een
aerfdeel in dat koninkrijk ver-
kregen had, aangezien hij dit
leven verlaten had voordat de
Heer de vergadering van Israël
voor de btweede maal ter hand
had genomen, en niet cgedoopt
was tot vergeving van zonden.

7 Aldus kwam de astem des
Heren tot mij, zeggende: Allen
die gestorven zijn b zonder
kennis van dit evangelie, maar
het aangenomen zouden hebben
indien zij langer hadden mogen
blijven, zullen cerfgenaam zijn
van het dcelestiale koninkrijk
van God;

8 ook allen die van nu af aan
zullen sterven zonder kennis
ervan, maar het met geheel hun

137 1a Hand. 7:55–56;
1 Ne. 1:8;
Hel. 5:45–49;
GJS 1:43.

b gs Celestiale
heerlijkheid.

c 2 Kor. 12:2–4;
1 Ne. 11:1; Moz. 1:11.

2a 2 Ne. 9:41; 31:17.
b Ex. 24:17;

Jes. 33:14–15;
Hel. 5:23; LV 130:7.

3a Jes. 6:1; Ez. 1:26–28.
b gs God, Godheid—

God de Vader.

c gs God, Godheid—
God de Zoon.

4a Op. 21:21; LV 110:2.
5a gs Adam.

b LV 132:29.
gs Abraham.

c LV 124:19.
gs Smith sr., Joseph.

d gs Smith, Lucy Mack.
e GJS 1:4.

6a gs Heil voor de
doden.

b Jes. 11:11;
1 Ne. 22:10–12;
Jakob 6:2.

gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

c Joh. 3:3–5; 2 Ne. 9:23;
Ether 4:18–19;
LV 76:50–52; 84:74.
gs Doop, dopen.

7a Hel. 5:30.
gs Openbaring.

b bjs, 1 Pet. 4:6;
2 Ne. 9:25–26;
Mos. 15:24.

c LV 76:50–70.
d gs Celestiale

heerlijkheid.
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hart azouden hebben aangeno-
men, zullen erfgenaam van dat
koninkrijk zijn;

9 want Ik, de Heer, zal alle
mensen aoordelen naar hun
bwerken, naar het cverlangen
van hun hart.

10 En ik zag ook dat alle
kinderen die sterven eer ze de
ajaren van verantwoordelijkheid
bereikt hebben, bbehouden wor-
den in het celestiale koninkrijk
van de hemel.

AFDELING 138

Een visioen gegeven aan president Joseph F. Smith op 3 oktober 1918 te
Salt Lake City (Utah). In zijn openingstoespraak op de 89e halfjaarlijkse
algemene conferentie van de kerk op 4 oktober 1918 verklaarde president
Smith dat hij in de afgelopen maanden verscheidene goddelijke medede-
lingen had ontvangen. Een daarvan, aangaande het bezoek van de Heiland
aan de geesten der doden terwijl zijn lichaam in het graf lag, had
president Smith de dag daarvoor ontvangen. Ze werd onmiddellijk na
afloop van de conferentie op schrift gesteld. Op 31 oktober 1918 werd
deze voorgelegd aan de raadgevers in het Eerste Presidium, de Raad der
Twaalf en de patriarch, en werd eenparig door hen aanvaard.

1–10: president Joseph F. Smith
overpeinst de geschriften van
Petrus en het bezoek van onze Heer
aan de geestenwereld; 11–24: pre-
sident Smith ziet de rechtvaardige
doden bijeen in het paradijs en
Christus’ bediening onder hen;
25–37: hij ziet hoe de prediking
van het evangelie onder de geesten
werd georganiseerd; 38–52: hij ziet
Adam, Eva en velen van de heilige
profeten in de geestenwereld, die
hun toestand als geest vóór de
opstanding als een gevangenschap
beschouwden; 53–60: de rechtvaar-
dige doden uit deze tijd zetten hun
werk voort in de wereld der geesten.

OP de derde dag van okto-
ber in het jaar 1918, zat ik

in mijn kamer de Schriften te
aoverpeinzen;
2 en na te denken over het

grote azoenoffer dat de Zoon
van God voor de bverlossing
der wereld had gebracht;

3 en de grote en wonderbaar-
lijke aliefde die de Vader en de
Zoon hadden getoond door de
komst van de bVerlosser in de
wereld;

4 opdat door zijn averzoening,
en door bgehoorzaamheid aan
de beginselen van het evangelie,
het mensdom kon worden gered.

8a Alma 18:32; LV 6:16.
9a Op. 20:12–13.

gs Oordeel, laatste.
b gs Werken.
c LV 64:34. gs Hart.

10a gs Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,

verantwoording.
b gs Heil—Heil van

kinderen.
138 1a gs Overwegen.
2a Matt. 20:28.

gs Verzoenen,
verzoening.

b gs Verlossingsplan.

3a Joh. 3:16.
gs Liefde.

b gs Verlosser.
4a Art. 1:3.

b Matt. 7:21.
gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
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5 Terwijl ik daarmee bezig
was, gingen mijn gedachten
terug naar de geschriften van
de apostel Petrus aan de aoor-
spronkelijke heiligen, die zich
verspreid over bPontus, Galatië,
Kappadocië en andere delen
van Azië bevonden, waar het
evangelie gepredikt was na de
kruisiging van de Heer.
6 Ik sloeg de Bijbel open en las

het derde en vierde hoofdstuk
van de eerste brief van Petrus,
en onder het lezen werd ik
ten zeerste getroffen, meer dan
ooit tevoren, door de volgende
teksten:

7 ‘Want ook Christus heeft een-
maal geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor onrecht-
vaardigen, opdat Hij ons tot God
zou brengen, zijnde gedood
naar het vlees, maar levend
gemaakt naar de geest,

8 ‘In welke Hij ook heengegaan
is en gepredikt heeft tot de
ageesten in de gevangenis,
9 ‘Die eertijds ongehoorzaam

geweest waren, toen de lank-
moedigheid Gods bleef afwach-
ten, in de dagen van Noach,
terwijl de ark in gereedheid
werd gebracht, waarin weini-
gen, dat is acht zielen, door
het water heen gered werden.’
(1 Petrus 3:18–20.)

10 ‘Want daartoe is ook aan
hen die dood zijn het evangelie
gebracht, opdat zij wél, naar
de mens, wat het vlees aan-
gaat, zouden geoordeeld wor-
den, doch, naar God, wat de
geest betreft, zouden leven.’
(1 Petrus 4:6.)

11 Terwijl ik deze dingen die
ageschreven staan, overpeinsde,
werden de bogen van mijn
begrip geopend en de Geest
des Heren crustte op mij en
ik zag de scharen der ddoden,
zowel klein als groot.

12 En op één plaats was een
ontelbare schare geesten der
arechtvaardigen verzameld, zij
die bgetrouw waren geweest
in het getuigenis van Jezus
tijdens hun sterfelijk leven;

13 en die a offers hadden
gebracht naar de gelijkenis van
het grote offer van de Zoon
van God en bbeproeving hadden
doorstaan omwille van de naam
van hun Verlosser.

1 4 A l d e z e n h a d d e n h e t
sterfelijke leven verlaten met
de vaste ahoop op een heerlijke
bopstanding, door de cgenade
van God de dVader en zijn eenig-
geboren Zoon, Jezus Christus.

15 Ik zag dat zij vervuld waren
van avreugde en blijdschap en
zich met elkaar verheugden,

5a i.e. heiligen van de
vroegere dagen.

b 1 Pet. 1:1.
8a Jes. 61:1;

Luc. 4:18;
LV 76:73–74; 88:99.

11a gs Schriften,
Schriftuur—Waarde
van de Schriften.

b Ef. 1:18;

LV 76:10, 12, 19.
c Jes. 11:2.
d gs Geest.

12a LV 76:69–70.
b LV 6:13; 51:19;

76:51–53.
13a gs Offer, offerande,

offeren.
b Matt. 5:10–12.

14a Ether 12:4;

Mro. 7:3, 40–44.
gs Hoop.

b gs Opstanding.
c gs Genade.
d gs God, Godheid—

God de Vader.
e gs Eniggeborene.

15a Jes. 51:11;
Alma 40:12.
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omdat de dag van hun bevrij-
ding nabij was.
16 Zij waren bijeen in afwach-

ting van de komst van de Zoon
van God in de ageestenwereld,
om hun bevrijding van de bban-
den des doods te verkondigen.

17 Hun sluimerende stof
zou ahersteld worden tot zijn
volmaakte gestalte, bbeen tot
zijn been, en daarop de pezen
en het vlees; de cgeest en het
lichaam te worden herenigd
om nimmermeer te worden ge-
scheiden, opdat zij een volheid
van dvreugde zouden kunnen
ontvangen.

18 Terwijl deze grote menigte
wachtte en met elkaar sprak,
zich verheugend op het uur van
hun bevrijding van de ketenen
van de dood, verscheen de Zoon
van God, avrijlating verkondi-
gend aan de gevangenen die
getrouw waren geweest;

19 en daar apredikte Hij hun
het eeuwige bevangelie, de leer
van de opstanding en van de
verlossing van het mensdom
van de cval en van persoonlijke
zonden op voorwaarde van
dbekering.
20 Maar naar de agoddelozen

ging Hij niet, en onder de

zondaars en onbekeerlijken, die
zich bbezoedeld hadden terwijl
zij in het vlees verkeerden,
verhief Hij zijn stem niet;

21 evenmin zagen de weer-
spannigen, die de getuigenissen
en waarschuwingen van de
profeten vanouds verworpen
hadden, zijn aanwezigheid, noch
aanschouwden zij zijn gelaat.

22 Waar zij waren, heerste
aduisternis, maar onder de
rechtvaardigen heerste bvrede;

23 en de heiligen verheugden
zich in hun averlossing en
bogen de bknie en beleden de
Zoon van God als hun Verlosser
en Bevrijder van de dood en de
cketenen der hel.
24 Hun gelaat straalde en de

aglans van de tegenwoordigheid
des Heren rustte op hen en zij
bzongen zijn heilige naam lof.

25 Ik verwonderde mij, want
ik had begrepen dat de bedie-
ning van de Heiland onder de
Joden en hen die van het huis
van Israël waren, ongeveer drie
jaar had geduurd, waarbij Hij
Zich had ingespannen om hun
het eeuwige evangelie te leren
en hen tot bekering te roepen;

26 en toch waren er, niettegen-
staande zijn machtige werken

16a Luc. 23:43;
Alma 40:11–12.
gs Paradijs.

b Mrm. 9:13.
17a 2 Ne. 9:10–13.

b Ez. 37:1–14.
c LV 93:33–34.
d gs Vreugde.

18a Jes. 61:1.
gs Heil voor de
doden.

19a LV 76:72–74.

b gs Evangelie.
c gs Val van Adam en

Eva.
d gs Bekeren (zich),

bekering.
20a Alma 40:13–14.

gs Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen; Hel.

b 1 Ne. 10:21.
22a gs Duisternis,

geestelijke.

b gs Vrede.
23a gs Verlossingsplan.

b Rom. 14:11;
Mos. 27:31.

c 2 Ne. 1:13;
Alma 12:11.

24a Ps. 104:1–2;
Jes. 60:19; Op. 22:5;
GJS 1:17.
gs Licht, licht van
Christus.

b gs Zingen.



361 Leer en Verbonden 138:27–35

en wonderen en verkondiging
van de waarheid, met agrote
macht en gezag, slechts weini-
gen die naar zijn stem luisterden
en zich in zijn aanwezigheid
verheugden en het heil uit zijn
handen aanvaardden.
27 Maar zijn bediening onder

hen die dood waren, is beperkt
gebleven tot de akorte tijds-
spanne tussen de kruisiging en
zijn opstanding;
28 en ik verwonderde mij over

de woorden van Petrus —
waarin hij zei dat de Zoon van
God gepredikt heeft tot de
geesten in de gevangenis, die
eertijds ongehoorzaam geweest
waren, toen de lankmoedigheid
Gods bleef afwachten, in de
dagen van Noach — en hoe het
voor Hem mogelijk was geweest
tot die geesten te prediken en
de noodzakelijke arbeid onder
hen te verrichten in zulk een
korte tijd.

29 En terwijl ik mij verwon-
derde, werden mijn ogen ge-
opend en werd mijn begrip
averhelderd, en het werd mij
duidelijk dat de Heer Zich niet
persoonlijk begeven had onder
de goddelozen en de onge-
hoorzamen die de waarheid
hadden verworpen, om hen te
onderwijzen;
30 maar zie, uit de rechtvaar-

digen stelde Hij zijn heerscharen

samen en wees boodschappers
aan, bekleed met amacht en
gezag, en machtigde hen om
uit te gaan en het licht van het
evangelie aan hen te brengen
die zich in de b duisternis
bevonden, ja, aan calle geesten
der mensen; en zo werd het
evangelie gepredikt tot de
doden.

31 En de uitgekozen bood-
schappers gingen uit om de
aaangename dag des Heren uit
te roepen en bbevrijding te ver-
kondigen aan de gevangenen
die gebonden waren, ja, aan
allen die zich van hun zonden
wilden bekeren en het evange-
lie aanvaarden.

32 Aldus werd het evangelie
gepredikt tot hen die agestorven
waren in hun zonden, zonder
bkennis van de waarheid, of
in overtreding, omdat zij de
profeten verworpen hadden.

33 Dezen werd ageloof in God
geleerd, bekering van zonde,
de bplaatsvervangende doop
tot cvergeving van zonden, de
dgave van de Heilige Geest
door handoplegging,

34 en alle andere beginselen
van het evangelie die zij moes-
ten kennen om in staat te zijn
ageoordeeld te worden naar de
mens in het vlees, maar te leven
naar God in de geest.

35 En zo werd het bekendge-

26a 1 Ne. 11:28.
27a Marc. 8:31.
29a LV 76:12.
30a Luc. 24:49.

b gs Duisternis,
geestelijke.

c LV 1:2.
31a Jes. 61:2; Luc. 4:17–19.

b gs Vrij, vrijheid.
32a Joh. 8:21–24.

b LV 128:5.
gs Kennis.

33a Art. 1:4.
gs Geloof, geloven.

b gs Doop, dopen—
Doop voor de doden;

Verordeningen—
Plaatsvervangende
verordening.

c gs Vergeving van
zonden.

d gs Gave van de
Heilige Geest.

34a gs Oordeel, laatste.
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maakt onder de doden, de
groten en de kleinen, zowel
de onrechtvaardigen als de
getrouwen, dat verlossing tot
stand was gebracht door middel
van het aoffer van de Zoon van
God aan het bkruis.

36 Aldus werd het bekendge-
maakt dat onze Verlosser tijdens
zijn verblijf in de geestenwereld,
zijn tijd had doorgebracht met
het instrueren en voorbereiden
van de getrouwe geesten van de
aprofeten die van Hem hadden
getuigd in het vlees;
37 opdat zij de boodschap

van de verlossing zouden uit-
dragen aan alle doden die Hij
niet persoonlijk kon bezoeken,
wegens hun aweerspannigheid
en overtreding, opdat zij door
de bediening van zijn dienst-
knechten eveneens zijn woor-
den zouden kunnen horen.
38 Onder de groten en machti-

gen die bijeen waren in deze
grote samenkomst van recht-
vaardigen, bevonden zich vader
aAdam, de oude van dagen en
vader van allen,

39 en onze heerlijke moeder
a Eva , met ve len van haar
getrouwe dochters die door de
eeuwen heen hadden geleefd

en de ware en levende God
hadden vereerd.

40 aAbel, de eerste bmartelaar,
was erbij, en zijn broeder cSet,
een van de machtigen, die het
devenbeeld was van zijn vader,
Adam.

41 aNoach, die had gewaar-
schuwd voor de watervloed;
bSem, de grote chogepriester;
dAbraham, de vader der gelovi-
gen; eIsaak, fJakob en Mozes, de
grote gwetgever van Israël;
42 en aJesaja, die door profetie

had verklaard dat de Verlosser
gezalfd was om de gebrokenen
van hart te verbinden, om aan
de bgevangenen bevrijding te
verkondigen en aan de gebon-
denen opening der cgevangenis,
waren er ook.

43 Voorts aEzechiël, aan wie het
grote dal vol bdorre beenderen,
die met vlees zouden worden
bekleed, om weer tevoorschijn
te komen in de copstanding der
doden als levende ziel, in een
visioen was getoond;

44 aDaniël, die voorzag en
voorspelde dat God in de laatste
dagen zijn bkoninkrijk zou
stichten, om nooit meer vernie-
tigd te worden, noch aan enig
ander volk gegeven te worden;

35a Alma 34:9–16.
gs Offer, offerande,
offeren; Verzoenen,
verzoening.

b gs Kruis; Kruisiging.
36a LV 138:57.
37a LV 138:20.

gs Opstand.
38a gs Adam.
39a Moz. 4:26.

gs Eva.
40a gs Abel.

b gs Martelaar,

martelaarschap.
c gs Set.
d Gen. 5:3; Moz. 6:10.

41a gs Noach, aartsvader
uit de Bijbel.

b gs Sem.
c gs Hogepriester.
d Gen. 17:1–8.

gs Abraham.
e Gen. 21:1–5.

gs Isaak.
f Gen. 35:9–15.

gs Jakob, zoon

van Isaak.
g gs Moz.

42a gs Jesaja.
b Jes. 61:1–2.
c gs Hel.

43a gs Ezechiël.
b Ez. 37:1–14.
c gs Opstanding.

44a gs Daniël.
b Dan. 2:44–45.

gs Koninkrijk van
God of Koninkrijk
van de hemel.
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45 aElias, die met Mozes op de
Berg der bVerheerlijking was;

46 en aMaleachi, de profeet die
getuigd had van de komst van
bElia — van wie ook Moroni
tot de profeet Joseph Smith
gesproken had, zeggende dat
hij zou komen vóór de inluiding
van de grote en geduchte cdag
des Heren — ook zij waren
daar.

47 De profeet Elia zou in het
ahart der kinderen de beloften
planten die aan hun vaderen
waren gedaan,
48 als voorafschaduwing van

het grote awerk dat in de bbede-
ling van de volheid der tijden
in de ctempels van de Heer
moet worden verricht, voor de
verlossing der doden en de
dverzegeling van de kinderen
aan hun ouders, opdat de gehele
aarde niet met een vervloeking
getroffen en volslagen verwoest
zal worden bij zijn komst.

49 Al dezen en nog vele ande-
ren, ja, de aprofeten die onder de
Nephieten geleefd en getuigd
hadden van de komst van de
Zoon van God, bevonden zich
in die grote samenkomst en
wachtten op hun bevrijding,

50 want de doden hadden de

lange aafwezigheid van hun
geest uit hun lichaam als een
bgevangenschap beschouwd.

51 Dezen onderwees de Heer,
en Hij gaf hun a macht om
tevoorschijn te komen, na zijn
opstanding uit de doden, om het
koninkrijk van zijn Vader bin-
nen te gaan en daar gekroond
te worden met bonsterfelijkheid
en het ceeuwige leven,

52 en van die tijd af hun werk
voort te zetten, zoals door de
Heer was beloofd, en deelheb-
bers te zijn aan alle azegeningen
die waren voorbehouden aan
hen die Hem liefhebben.

53 De profeet Joseph Smith,
en mijn vader, Hyrum Smith,
Brigham Young, John Taylor,
Wilford Woodruff en andere
uitverkoren geesten die abe-
waard waren om in de volheid
der tijden op aarde te komen en
deel te nemen aan het leggen
van de bgrondslag voor het
grootse werk der laatste dagen,

54 waaronder het bouwen van
de tempels en het daarin ver-
richten van de verordeningen
voor de verlossing der adoden,
waren ook in de geestenwereld.

55 Ik bemerkte dat zij ook
tot de aedelen en groten be-

45a gs Elias.
b gs Gedaanteveran-

dering.
46a Mal. 4:5–6;

GJS 1:36–39.
gs Maleachi.

b LV 110:13–15.
gs Elia.

c gs Wederkomst van
Jezus Christus.

47a LV 128:17.
48a gs Heil voor de

doden.

b gs Tempel, huis
des Heren.

c gs Bedeling.
d gs Gezin—Het

eeuwige gezin;
Verzegelen,
verzegeling.

49a Hel. 8:19–22.
50a gs Geest.

b LV 45:17.
51a 1 Kor. 6:14;

Alma 40:19–21.
b gs Onsterfelijk,

onsterfelijkheid.
c LV 29:43.

gs Eeuwig leven.
52a Jes. 64:4;

1 Kor. 2:9;
LV 14:7.

53a gs Voorsterfelijke
ordening.

b LV 64:33.
54a gs Verordeningen—

Plaatsvervangende
verordening.

55a Abr. 3:22–24.
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hoorden die in het begin waren
buitgekozen om heerser in de
kerk van God te zijn.
56 Ja, vóór hun geboorte ont-

vingen zij, met vele anderen,
hun eerste lessen in de wereld
der geesten en werden erop
avoorbereid om in de bestemde
btijd des Heren op aarde te
komen, om in zijn cwijngaard
te werken voor het heil van de
zielen der mensen.

57 Ik zag dat de getrouwe
aouderlingen uit deze bedeling,
wanneer zij het sterfelijke leven
verlaten, hun arbeid van de
prediking van het evangelie van
bekering en van verlossing,
door middel van het offer van
de eniggeboren Zoon van God,
voortzetten onder hen die zich

in de bduisternis bevinden en
in de slavernij der zonde in de
grote wereld van de geesten
der doden.

58 De doden die zich bekeren,
zullen worden averlost door
gehoorzaamheid aan de bveror-
deningen van het huis van God,

59 en wanneer zij de prijs
voor hun overtredingen hebben
betaald en rein agewassen zijn,
zullen zij loon ontvangen naar
hun bwerken, want zij zijn
erfgenaam van het heil.

60 Aldus werd mij het visioen
van de verlossing der doden
geopenbaard, en ik getuig
ervan, en ik weet dat dit getui-
genis awaar is, door de zegen
van onze Heer en Heiland,
Jezus Christus. Ja, amen.

OFFICIËLE VERKLARING 1

Aan wie dit leest:

Aangezien er om politieke redenen vanuit Salt Lake City
persberichten zijn verzonden, die wijd en zijd zijn gepubli-
ceerd, waarin de Commissie Utah, in haar jongste verslag aan
de secretaris van binnenlandse zaken, beweert dat er nog steeds
meervoudige huwelijken worden voltrokken, en dat er veertig
of meer van zulke huwelijken in Utah zijn aangegaan sinds
juni jongstleden, of gedurende het afgelopen jaar, alsook dat de
leiders van de kerk in openbare verhandelingen voortzetting van
de praktijk der polygamie hebben verkondigd, aangemoedigd
en bepleit —

verklaar ik derhalve, als president van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, op allerplechtigste
wijze, dat die beschuldigingen vals zijn. Wij verkondigen geen

55b gs Voorsterfelijke
ordening.

56a Job 38:4–7;
Alma 13:3–7.

b Hand. 17:24–27.
c Jakob 6:2–3.

gs Wijngaard des
Heren.

57a gs Ouderling.
b gs Hel.

58a gs Verlossen,
verlossing, verlost.

b gs Verordeningen.
59a Alma 5:17–22.

gs Vergeven.
b gs Werken.

60a gs Waarheid.
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polygamie of meervoudig huwelijk, noch staan wij toe dat ook
maar iemand daartoe overgaat, en ik ontken dat er veertig meer-
voudige huwelijken, of welk aantal ook, in die periode in onze
tempels of ergens anders in het territorium voltrokken zijn.

Er is één geval gemeld waarbij de partijen beweren dat het
huwelijk in de lente van 1889 in het Endowment House in Salt
Lake City is voltrokken, maar ik heb niet kunnen achterhalen
wie de ceremonie heeft verricht; wat er ook in dat geval is
gebeurd, het was buiten mijn medeweten. Als gevolg van dat
vermeende voorval, is het Endowment House, op mijn aanwijzing,
onverwijld afgebroken.

Daar er door het Congres wetten zijn uitgevaardigd die het
meervoudig huwelijk verbieden, welke wetten grondwettig zijn
verklaard door het hof van cassatie, verklaar ik hierbij mijn
voornemen om mij aan die wetten te onderwerpen en mijn
invloed op de leden van de kerk die ik presideer, aan te wenden
om hen ertoe te bewegen evenzo te handelen.

In het genoemde tijdvak is er niets in mijn leringen aan de kerk,
of in die van mijn ambtsbroeders, dat redelijkerwijs uitgelegd kan
worden als oproep of aanmoediging tot polygamie; en wanneer
enige ouderling van de kerk woorden heeft gebezigd die een
dergelijke lering leken over te brengen, dan is hij daarvoor onmid-
dellijk berispt. En nu verklaar ik publiekelijk dat mijn raad aan de
heiligen der laatste dagen luidt geen huwelijk aan te gaan dat
door de wet van het land verboden is.

WILFORD WOODRUFF
President van De Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen.

President Lorenzo Snow bracht het volgende naar voren:

’Ik stel voor, aangezien wij Wilford Woodruff erkennen als
president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, en de enige mens op aarde die op dit tijdstip de
sleutels van de verordeningen ter verzegeling draagt, dat wij hem
ambtshalve als volledig bevoegd beschouwen om het manifest,
dat ons is voorgelezen en dat gedateerd is 24 september 1890, uit
te vaardigen, en dat wij, als kerk in algemene conferentie bijeen,
zijn verklaring aangaande het meervoudig huwelijk als gezagheb-
bend en bindend aannemen.’
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De stemming om het genoemde voorstel aan te nemen was
eenparig.

Salt Lake City (Utah), 6 oktober 1890.

GEDEELTEN UIT DRIE TOESPRAKEN VAN
PRESIDENT WILFORD WOODRUFF

OVER HET MANIFEST

De Heer zal nooit toestaan dat ik, of wie dan ook die president van deze kerk is, u
op een dwaalspoor brengt. Dat staat niet in het programma. Dat heeft God niet in
de zin. Als ik het zou proberen, zou de Heer mij uit mijn positie verwijderen, en
dat zal Hij met ieder ander doen die probeert de mensenkinderen weg te voeren
van de orakelen Gods en van hun plicht. (61e halfjaarlijkse algemene conferentie
van de kerk, maandag 6 oktober 1890, Salt Lake City [Utah]; aangehaald in de
Deseret Evening News , 11 oktober 1890, blz. 2.)

Het doet er niet toe wie er in leven blijft of wie sterft, of wie geroepen wordt om
deze kerk te leiden, zij moeten het doen onder de inspiratie van de almachtige God.
Als zij dat niet op die manier doen, dan kunnen zij het in het geheel niet doen (...).

Ik heb onlangs enkele openbaringen ontvangen, en wel zeer belangrijke voor
mij, en ik zal u vertellen wat de Heer gezegd heeft tegen mij. Laat mij uw
aandacht vestigen op wat het manifest wordt genoemd (...).

De Heer heeft mij gezegd de heiligen der laatste dagen een vraag voor te
leggen, en Hij heeft mij ook gezegd dat als zij luisteren naar wat ik hun te zeggen heb
en de voorgelegde vraag met de Geest en de macht van God beantwoorden, zij allen
hetzelfde antwoord zullen geven, en allen in deze zaak hetzelfde zullen geloven.

Dit is de vraag: Wat is voor de heiligen der laatste dagen de wijste koers om te
volgen — doorgaan met de poging het meervoudig huwelijk te praktiseren, in
strijd met de wetten van het land en ondanks de oppositie van zestig miljoen
mensen, en ten koste van de confiscatie en het verlies van alle tempels en de
stopzetting van alle verordeningen daarin, voor zowel de levenden als de doden,
en de gevangenneming van het Eerste Presidium en de Twaalf en de gezinshoofden
in de kerk, en de confiscatie van het persoonlijk bezit van de mensen (hetgeen
tezamen al een eind aan die praktijk zou maken); of, na alles wat we hebben
gedaan en geleden door aan dat beginsel vast te houden, een einde aan die
praktijk maken en ons onderwerpen aan de wet, en daarmee de profeten, apostelen
en vaders bij hun gezin laten, zodat zij de mensen kunnen onderwijzen en hun
plichten in de kerk waarnemen, en daarbij de tempels in de handen van de
heiligen laten, zodat zij zich kunnen inzetten voor de verordeningen van het
evangelie, voor zowel de levenden als de doden?

De Heer heeft mij in een visioen en door openbaring laten zien wat er
precies zou gebeuren, als we niet met die praktijk ophielden. Als wij er niet
mee waren opgehouden, zou er voor (...) geen van de mannen in deze tempel te
Logan iets te doen zijn; want er zou aan alle verordeningen in het land Zion
een einde komen. Er zou in geheel Israël verwarring heersen, en vele mannen
zouden worden gevangengenomen. Deze ellende zou over de gehele kerk
gekomen zijn, en we zouden gedwongen zijn geweest aan die praktijk een einde
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te maken. De vraag is nu of er op deze manier een einde aan moet komen, of
op de manier die de Heer ons heeft geopenbaard, waardoor onze profeten,
apostelen en vaders op vrije voeten blijven, en de tempels in de handen van dit
volk, zodat de doden verlost kunnen worden. Een groot aantal is alreeds door
dit volk verlost uit de gevangenis in de geestenwereld, en moet het werk nu
doorgaan of ophouden? Dat is de vraag die ik de heiligen der laatste dagen
voorleg. U moet zelf oordelen. Ik wil dat u die voor uzelf beantwoordt. Ik zal
haar niet beantwoorden; maar ik zeg u dat dit precies de situatie is waarin wij
als volk verkeerd zouden hebben, als wij niet hadden gehandeld zoals we
hebben gehandeld.

(...) Ik zag precies wat er zou gebeuren, als er niet iets ondernomen werd. Ik
heb die geest al lange tijd bij me. Maar ik wil dit zeggen: Ik zou alle tempels uit
onze handen hebben laten gaan; ik zou zelf naar de gevangenis zijn gegaan
en toegelaten hebben dat alle andere mannen er ook beland zouden zijn, als
de God des hemels mij niet geboden had te doen wat ik heb gedaan; toen dan ook
het uur aanbrak dat mij geboden werd dat te doen, was het mij volkomen
duidelijk. Ik begaf mij voor het aangezicht des Heren en ik schreef wat de Heer
mij zei te schrijven (...).

Ik laat dit ter overweging bij u achter. De Heer houdt Zich met ons bezig.
(Conferentie van de ring Cache te Logan [Utah], zondag 1 november 1891; aange-
haald in de Deseret Weekly, 14 november 1891.)

Nu zal ik u vertellen wat mij geopenbaard is en wat de Zoon van God hiermee
tot stand heeft gebracht (...). Al deze dingen zouden gebeurd zijn, zowaar
de almachtige God leeft, als het manifest niet gegeven was. Welnu, de Zoon
van God achtte het juist dat de kerk en de wereld die zaak voorgelegd kregen met
oogmerken die Hem voor ogen stonden. De Heer had besloten tot de vestiging
van Zion. Hij had besloten tot de voltooiing van deze tempel. Hij had besloten
dat het heil van de levenden en de doden in de valleien van dit gebergte
verschaft zou worden. En de almachtige God besloot dat de duivel dat niet
zou verhinderen. Als u dat kunt begrijpen, is dat de sleutel. (Uit een toespraak
gehouden tijdens de zesde inwijdingsdienst van de Salt Laketempel, april
1893. Typoscript van de inwijdingsdiensten, archief, afdeling kerkgeschiedenis,
Salt Lake City [Utah].)

OFFICIËLE VERKLARING 2

Aan wie dit leest:

Op 30 september 1978, op de 148e halfjaarlijkse algemene conferentie
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,
werd het volgende voorgelegd door president N. Eldon Tanner, eerste
raadgever in het Eerste Presidium van de kerk:

Begin juni van dit jaar heeft het Eerste Presidium bekendgemaakt
dat president Spencer W. Kimball een openbaring heeft ontvangen
waardoor het priesterschap en de tempelzegens binnen het bereik
worden gesteld van alle daartoe waardige kerkleden van het man-
nelijk geslacht. President Kimball heeft mij verzocht de conferentie
mede te delen dat hij, nadat hij deze openbaring, die tot hem
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kwam na lang mediteren en bidden in de heilige kamers van de
tempel, had ontvangen, deze aan zijn raadgevers heeft voorge-
legd, die haar hebben aanvaard en goedgekeurd. Vervolgens
is ze het Quorum der Twaalf Apostelen voorgelegd, dat haar
eenparig heeft goedgekeurd, waarna ze aan alle overige algemene
autoriteiten is voorgelegd, die haar eveneens eenparig hebben
goedgekeurd.

President Kimball heeft mij verzocht u thans deze brief voor te
lezen:

8 juni 1978
Aan alle algemene en plaatselijke priesterschapsfunctionarissen
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
in de gehele wereld:

Geachte broeders,
Bij het gadeslaan van de uitbreiding van het werk des Heren

over de aarde zijn wij dankbaar dat mensen uit vele landen gehoor
hebben gegeven aan de boodschap van het herstelde evangelie en
in steeds toenemende aantallen lid van de kerk zijn geworden.
Dientengevolge werden wij geïnspireerd met een verlangen om
alle voorrechten en zegeningen die het evangelie biedt, beschik-
baar te stellen aan elk daartoe waardig lid van de kerk.

Ons bewust van de beloften gedaan door de profeten en
presidenten van de kerk die ons zijn voorgegaan, dat eens in Gods
eeuwige plan al onze broeders die het waardig zijn, het priester-
schap zullen ontvangen, en gezien de getrouwheid van hen wie
het priesterschap onthouden is, hebben wij lang en ernstig voor
dezen, onze getrouwe broeders, gepleit en vele uren in de boven-
zaal van de tempel doorgebracht om de Heer om goddelijke
leiding te smeken.

Hij heeft onze gebeden verhoord en door middel van openbaring
bevestigd dat de langbeloofde dag is aangebroken dat iedere
getrouwe, daartoe waardige man in de kerk het heilig priester-
schap mag ontvangen, met de macht om het goddelijk gezag
daarvan uit te oefenen, en samen met zijn geliefden iedere
zegening die daaruit voortvloeit te genieten, waaronder de tem-
pelzegens. Bijgevolg mogen alle daartoe waardige mannelijke
leden van de kerk tot het priesterschap worden geordend, onge-
acht hun ras of huidskleur. Wij dragen de priesterschapsleiders
op de richtlijn te volgen die een zorgvuldig gevoerd gesprek
voorschrijft met alle kandidaten voor ordening tot óf het
Aäronisch óf het Melchizedeks priesterschap, om er zeker van
te zijn dat zij voldoen aan de vastgestelde normen.
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Wij verklaren met alle ernst dat de Heer nu zijn wil heeft
bekendgemaakt tot zegen van al zijn kinderen overal op aarde die
willen luisteren naar de stem van zijn bevoegde dienstknechten,
en zich erop voorbereiden iedere zegening van het evangelie te
ontvangen.

Hoogachtend,
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney

Het Eerste Presidium

Daar wij Spencer W. Kimball als de profeet, ziener en openbaar-
der, en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen erkennen, stel ik voor dat wij als constituerende
samenkomst deze openbaring aanvaarden als het woord en de wil
des Heren. Wie hiermee instemt, gelieve het bekend te maken
door het opsteken van de rechterhand. Wie ertegen is, met hetzelfde
teken.

De stemming om het genoemde voorstel aan te nemen was eenparig
bevestigend.

Salt Lake City (Utah), 30 september 1978.
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INLEIDING

De Parel van grote waarde bestaat uit een selectie uitgelezen
materiaal over vele belangrijke aspecten van het geloof en de

leer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen. Deze stukken zijn door de profeet Joseph Smith geschre-
ven en gepubliceerd in de kerkelijke periodieken van zijn tijd.

De eerste verzameling materiaal die de titel ‘Parel van grote
waarde’ droeg, is in 1851 samengesteld door ouderling Franklin
D. Richards, destijds lid van de Raad der Twaalf en president van
het Britse zendingsgebied. De bedoeling ervan was grotere toe-
gankelijkheid te verschaffen tot een aantal belangrijke artikelen
die een beperkte oplage hadden gekend in de tijd van Joseph
Smith. Naarmate het ledental van de kerk overal in Europa en
Amerika toenam, ontstond de behoefte deze stukken beschikbaar
te stellen. De Parel van grote waarde werd op grote schaal gebruikt
en is naderhand een standaardwerk van de kerk geworden door
toedoen van het Eerste Presidium en de algemene conferentie op
10 oktober 1880 te Salt Lake City.

De inhoud is verschillende malen herzien, naargelang de be-
hoeften van de kerk dat nodig maakten. In 1878 werden gedeelten
van het boek Mozes toegevoegd die niet in de eerste uitgave
stonden. In 1902 werden bepaalde gedeelten van de Parel van
grote waarde weggelaten die een herhaling waren van materiaal
dat ook in de Leer en Verbonden was uitgegeven. De indeling in
hoofdstukken en verzen, met voetnoten, vond plaats in 1902. De
eerste uitgave met tekst in twee kolommen, met register, verscheen
in 1921. Er werden geen andere veranderingen aangebracht tot
april 1976, toen twee onderdelen met openbaringen werden toe-
gevoegd. In 1979 werden deze twee onderdelen uit de Parel van
grote waarde overgeheveld naar de Leer en Verbonden, waar zij
nu te vinden zijn als afdeling 137 en 138. In de huidige uitgave zijn
een aantal veranderingen aangebracht om de tekst in overeen-
stemming te brengen met vroegere documenten.

Hier volgt een korte inleiding op de huidige inhoud:
Selectie uit het Boek Mozes. Een fragment uit het boek Genesis uit de

Bijbelvertaling van Joseph Smith, waar hij in juni 1830 aan begon
(History of the Church [Geschiedenis van de kerk], 1:98–101, 131–139).

Het boek Abraham. Een vertaling van enkele Egyptische papyri
die Joseph Smith in 1835 in handen kreeg, met geschriften van
de patriarch Abraham. De vertaling verscheen vanaf 1 maart 1842
in afleveringen in het tijdschrift Times and Seasons te Nauvoo
(Illinois) (History of the Church, 4:519–534).



IV

Matteüs naar Joseph Smith. Een fragment uit het getuigenis van
Matteüs in Joseph Smiths vertaling van de Bijbel (zie Leer en
Verbonden 45:60–61 voor de goddelijke opdracht om te beginnen
met de vertaling van het Nieuwe Testament).

Geschiedenis van Joseph Smith. Gedeelten uit Joseph Smiths officiële
getuigenis en geschiedenis, die hij in 1838 schreef en die vanaf 15
maart 1842 in afleveringen verscheen in het tijdschrift Times and
Seasons te Nauvoo (Illinois) (History of the Church, 1:1–44).

De geloofsartikelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen. Een verklaring van Joseph Smith, die op 1 maart
1842 in het tijdschrift Times and Seasons verscheen, vergezeld van
een korte geschiedenis van de kerk, die algemeen bekend stond
als de Wentworth-brief. (History of the Church, 4:535–541.)
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Selectie uit het boek Mozes

Een fragment uit de vertaling van de Bijbel, zoals geopenbaard aan de
profeet Joseph Smith, juni 1830–februari 1831.

HOOFDSTUK 1

(Juni 1830)

God openbaart Zich aan Mozes —
Mozes verandert van gedaante —
Hij wordt geconfronteerd met Sa-
tan — Mozes ziet vele bewoonde
werelden — De Zoon heeft talloze
werelden geschapen — Het is
Gods werk en heerlijkheid de on-
sterfelijkheid en het eeuwige leven
van de mens tot stand te brengen.

DE woorden van God, die
Hij tot aMozes bsprak op

een tijdstip dat Mozes was
weggevoerd naar een buiten-
gewoon hoge berg,

2 en hij azag God van baange-
zicht tot aangezicht en hij
sprak met Hem, en de cheerlijk-
heid Gods rustte op Mozes;
daarom kon Mozes zijn tegen-
woordigheid dverdragen.
3 En God sprak tot Mozes,

zeggende: Zie, Ik ben de Here
God, de aAlmachtige, en bEin-
deloos is mijn naam; want Ik

ben zonder begin van dagen of
einde van jaren; en is dat niet
eindeloos?

4 En zie, gij zijt mijn zoon;
welnu, aaanschouw en Ik zal u
het maaksel van mijn bhanden
tonen; maar niet alles, want
mijn cwerken zijn zonder dein-
de, en ook mijn ewoorden, want
zij houden nimmer op.

5 Welnu, geen mens kan al
mijn werken aanschouwen,
tenzij hij al mijn heerlijkheid
aanschouwt; en geen mens kan
al mijn heerlijkheid aanschou-
wen en nadien in het vlees op
de aarde blijven.

6 En Ik heb een werk voor
u, Mozes, mijn zoon; en gij zijt
naar de agelijkenis van mijn
bEniggeborene; en mijn Enigge-
borene is en zal zijn de cHei-
land, want Hij is vol dgenade en
ewaarheid; maar buiten Mij is
er fgeen God, en alle dingen
zijn aanwezig bij Mij, want Ik
gken ze alle.
7 En nu, zie, dit ene ding toon

1 1a Alma 12:30;
Moz. 1:42.

b gs Moz.
2a Ex. 3:6; 33:11;

Joh. 1:18; 6:46;
Ether 3:6–16;
Moz. 1:11.
bjs, Ex. 33:20, 23.

b Num. 12:6–8;
Deut. 34:10; LV 17:1.

c Deut. 5:24;
Moz. 1:13–14, 25.
gs Heerlijkheid.

d gs Gedaanteveran-
dering.

3a Op. 11:17; 19:6;
1 Ne. 1:14; LV 121:4.
gs God, Godheid.

b Jes. 63:16;
LV 19:9–12;
Moz. 7:35.
gs Eindeloos.

4a Moz. 7:4.
b Moz. 7:32, 35–37.
c Ps. 40:5; LV 76:114.
d Ps. 111:7–8;

Moz. 1:38.
e 2 Ne. 9:16;

LV 1:37–39.
gs Woord van God.

6a Gen. 1:26;
Ether 3:14–15;
Moz. 1:13–16.

b gs Eniggeborene.
c gs Heiland.
d Joh. 1:14, 17;

Alma 13:9.
gs Genade.

e Moz. 5:7.
f 1 Kon. 8:60;

Jes. 45:5–18, 21–22.
g 1 Ne. 9:6; 2 Ne. 9:20;

Alma 18:32;
LV 38:1–2.
gs Alwetend.
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Ik u, Mozes, mijn zoon, want
gij zijt in de wereld, en nu toon
Ik het u.
8 En het geschiedde dat Mo-

zes keek en de awereld zag
waarop hij geschapen was; en
Mozes bzag de wereld en de
einden daarvan, en alle men-
senkinderen die worden en die
zijn geschapen; hierover cver-
baasde en verwonderde hij
zich ten zeerste.

9 En de tegenwoordigheid
Gods onttrok zich aan Mozes,
zodat zijn heerlijkheid niet op
Mozes rustte; en Mozes was op
zichzelf aangewezen. En toen
hij op zichzelf was aangewe-
zen, viel hij ter aarde.

10 En het geschiedde dat Mo-
zes pas na verloop van vele
uren wederom zijn natuurlijke
akrachten ontving zoals die van
een mens; en hij zeide bij zich-
zelf: Hierdoor nu weet ik dat
de mens bniets is, hetgeen ik
nimmer heb verondersteld.

11 Maar nu hebben mijn eigen
ogen aGod gezien; echter niet
mijn bnatuurlijke, maar mijn
geestelijke ogen, want mijn
natuurlijke ogen hadden Hem
niet kunnen zien; want ik zou
cverdord en dgestorven zijn in
zijn tegenwoordigheid; maar
zijn heerlijkheid rustte op mij;

en ik zag zijn egelaat, want ik
was van gedaante fveranderd
voor zijn aangezicht.

12 En het geschiedde dat toen
Mozes deze woorden had ge-
zegd, zie, aSatan hem kwam
bverzoeken, zeggende: Mozes,
zoon des mensen, aanbid mij.

13 En het geschiedde dat Mo-
zes Satan aanschouwde en zei-
de: Wie zijt gij? Want zie, ik
ben een azoon van God, naar
de gelijkenis van zijn Enigge-
borene; en waar is uw heerlijk-
heid, dat ik u zou moeten aan-
bidden?

14 Want zie, ik kon God niet
aanschouwen, tenzij zijn heer-
lijkheid op mij kwam en ik
van gedaante werd averanderd
voor zijn aangezicht. Maar u
kan ik aanschouwen in de na-
tuurlijke mens. Zo is het toch,
nietwaar?

15 Gezegend zij de naam van
mijn God, want zijn Geest heeft
Zich niet geheel aan mij ont-
trokken, of waar is anders uw
heerlijkheid, want die is duis-
ternis voor mij? En ik kan tus-
sen u en God onderscheiden;
want God heeft mij gezegd:
aAanbid God, want Hem alleen
zult gij bdienen.
16 Ga heen, Satan; bedrieg mij

niet; want God heeft mij ge-

8a Moz. 2:1.
b Moz. 1:27.
c Ps. 8:3–4.

10a Dan. 10:8, 17;
1 Ne. 17:47;
Alma 27:17; GJS 1:20.

b Dan. 4:35; Hel. 12:7.
11a gs God, Godheid.

b Moz. 6:36;
LV 67:10–13.

c Ex. 19:21.
d Ex. 20:19.
e Gen. 32:30;

Moz. 7:4.
f Matt. 17:1–8.

gs Gedaanteveran-
dering.

12a Moz. 4:1–4.
gs Duivel.

b Moz. 6:49.

gs Verzoeken,
verzoeking.

13a Ps. 82:6; 1 Joh. 3:2;
Hebr. 12:9.

14a gs Gedaanteveran-
dering.

15a Matt. 4:10.
gs Aanbidden,
aanbidding.

b 1 Sam. 7:3; 3 Ne. 13:24.
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zegd: Gij zijt naar de agelijkenis
van mijn Eniggeborene.
17 En Hij heeft mij ook gebo-

den gegeven toen Hij vanuit de
brandende abraamstruik tot mij
riep, zeggende: bRoep God aan
in de naam van mijn Eniggebo-
rene en aanbid Mij.
18 En voorts zeide Mozes: Ik

zal niet ophouden God aan te
roepen, ik heb Hem nog andere
dingen te vragen; want zijn
heerlijkheid heeft op mij gerust,
daarom kan ik onderscheid
maken tussen Hem en u. Ga
heen, Satan.

19 En nu, toen Mozes deze
woorden had gezegd, riep Satan
met luide stem en tierde op de
aarde en beval, zeggende: Ik ben
de aEniggeborene, aanbid mij.
20 En het geschiedde dat Mo-

zes ten zeerste begon te vrezen;
en toen hij begon te vrezen, zag
hij de bitterheid der ahel. Niet-
temin, God baanroepende, ont-
ving hij kracht en hij beval,
zeggende: Ga van mij heen
Satan, want deze ene God al-
leen wil ik aanbidden, die de
God is van heerlijkheid.

21 En nu begon a Satan te
sidderen, en de aarde beefde;
en Mozes ontving kracht en
riep God aan, zeggende: In de
naam van de Eniggeborene, ga
heen, Satan.
22 En het geschiedde dat Satan

riep met luide stem, met geween
en geweeklaag en atandenge-
knars; en hij ging heen, ja, uit de
tegenwoordigheid van Mozes,
zodat hij hem niet zag.
23 En nu, hiervan heeft Mozes

getuigenis gegeven; maar we-
gens goddeloosheid is het niet
te vinden onder de mensenkin-
deren.

24 En het geschiedde dat toen
Satan uit de tegenwoordigheid
van Mozes was heengegaan, dat
Mozes zijn ogen ten hemel op-
sloeg, vervuld van de aHeilige
Geest, die getuigt van de Vader
en de Zoon;

25 en de naam van God aan-
roepende, zag hij wederom
zijn heerlijkheid, want die rust-
te op hem; en hij hoorde een
stem, zeggende: Gezegend zijt
gij, Mozes, want Ik, de Almach-
tige, heb u uitverkoren, en gij
zult sterker worden gemaakt
dan vele awateren; want zij zul-
len uw bbevel gehoorzamen
alsof gij cGod waart.
26 En zie, Ik ben met u, ja, tot

het einde van uw dagen; want
gij zult mijn volk uit de aslaver-
nij bverlossen, ja, cIsraël, mijn
duitverkorenen.
27 En het geschiedde, terwijl

de stem nog sprak, dat Mozes
zijn ogen opsloeg en de aarde
azag, ja, alles ervan; en er was
geen deeltje ervan dat hij niet

16a Moz. 1:6.
17a Ex. 3:2.

b Moz. 5:8.
19a Matt. 24:4–5.
20a gs Hel.

b GJS 1:15–16.
gs Gebed.

21a gs Duivel.

22a Matt. 13:41–42;
Mos. 16:1–3.

24a gs Heilige Geest.
25a Ex. 14:21–22.

b gs Macht;
Priesterschap.

c Ex. 4:16.
26a Ex. 3:7–12.

b 1 Ne. 17:23–25.
c 1 Kon. 8:51–53.

gs Israël.
d gs Uitverkoren,

uitverkorenen.
27a LV 88:47;

Moz. 1:8.
gs Visioen.
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zag, het onderscheidende door
de Geest Gods.
28 En hij zag eveneens de be-

woners ervan, en er was geen
ziel die hij niet zag; en hij on-
derscheidde hen door de Geest
Gods; en hun aantallen waren
groot, ja, ontelbaar als het zand
aan de oever der zee.

29 En hij zag vele landen; en
elk land heette aaarde, en er
waren bewoners op het opper-
vlak daarvan.

30 En het geschiedde dat Mo-
zes God aanriep, zeggende: Ver-
tel mij, bid ik U, waarom deze
dingen zo zijn en hoe Gij ze
gemaakt hebt?

31 En zie, de heerlijkheid des
Heren rustte op Mozes, zodat
Mozes in de tegenwoordigheid
van God stond en van aaange-
zicht tot aangezicht met Hem
sprak. En de Here God zeide
tot Mozes: Voor mijn eigen
boogmerk heb Ik deze dingen
gemaakt. Hier is wijsheid en zij
blijft in Mij.
32 En door het awoord van

mijn macht heb ik ze gescha-
pen, hetwelk mijn eniggeboren
Zoon is, die vol bgenade en
cwaarheid is.
33 En ontelbare awerelden heb

Ik bgeschapen; en ook die heb
Ik voor mijn eigen oogmerk

geschapen; en door de Zoon
heb Ik ze geschapen, die mijn
cEniggeborene is.
34 En de aeerste mens van alle

mensen heb Ik bAdam genoemd,
hetgeen cvelen is.
35 Maar alleen een verslag

van deze aarde en de bewoners
daarvan geef Ik u. Want zie, er
zijn vele werelden die voorbij-
gegaan zijn door het woord
van mijn macht. En vele zijn er
die nu bestaan, en ze zijn voor
de mens ontelbaar; maar alle
dingen zijn geteld bij Mij, want
ze zijn de mijne en Ik aken ze.

36 En het geschiedde dat Mo-
zes tot de Heer sprak, zeggen-
de: Wees uw dienstknecht
genadig, o God, en vertel mij
aangaande deze aarde en de
bewoners daarvan en ook de
hemelen, en dan zal uw dienst-
knecht tevreden zijn.

37 En de Here God sprak tot
Mozes, zeggende: De ahemelen,
ze zijn vele, en voor de mens
kunnen ze niet worden geteld;
maar voor Mij zijn ze geteld,
want ze zijn de mijne.

38 En zoals de ene aarde zal
voorbijgaan en de hemelen
daarvan, zo zal er een andere
komen; en er is geen aeinde aan
mijn werken, noch aan mijn
woorden.

29a gs Aarde.
31a Deut. 5:4;

Moz. 1:11.
b Jes. 45:17–18;

2 Ne. 2:14–15.
32a Joh. 1:1–4, 14;

Hebr. 1:1–3;
Op. 19:13;
Jakob 4:9;
Moz. 2:1, 5.

gs Jezus Christus.
b Ps. 19:1;

Moz. 5:7–8.
gs Genade.

c gs Waarheid.
33a Ps. 8:3–4;

LV 76:24;
Moz. 7:29–30.

b gs Scheppen,
schepping.

c Moz. 1:6.
34a Moz. 3:7.

b Abr. 1:3.
gs Adam.

c Moz. 4:26; 6:9.
35a Moz. 1:6; 7:36.

gs Alwetend.
37a Abr. 4:1.

gs Hemel.
38a Moz. 1:4.
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39 Want zie, dit is mijn awerk
en mijn bheerlijkheid: de con-
sterfelijkheid en het deeuwige
leven van de mens tot stand te
brengen.
40 En nu Mozes, mijn zoon,

zal Ik tot u spreken aangaande
deze aarde waarop gij staat; en
gij zult de dingen aopschrijven
die Ik spreken zal.
41 En ten dage dat de mensen-

kinderen mijn woorden zullen
achten als niets, en vele ervan
zullen awegnemen uit het boek
dat gij zult schrijven, zie, dan zal
Ik een ander bgelijk u doen op-
staan; en cze zullen wederom te
vinden zijn onder de mensen-
kinderen — onder zovelen als
zullen geloven.

42 (Deze woorden werden
agesproken tot Mozes op de
berg, waarvan de naam niet be-
kend zal zijn onder de mensen-
kinderen. En nu worden ze tot
u gesproken. Toon ze niemand,
behalve aan hen die geloven.
Ja, amen.)

HOOFDSTUK 2

(Juni–oktober 1830)
God schept de hemelen en de aarde
— Alle vormen van leven worden
geschapen — God maakt de mens

en geeft hem heerschappij over al
het andere.

En het geschiedde dat de Heer
tot Mozes sprak, zeggende: Zie,
Ik aopenbaar het u aangaande
deze bhemel en deze caarde;
schrijf de woorden op die Ik
spreek. Ik ben het begin en het
einde, de dalmachtige God; door
mijn eEniggeborene heb ik deze
dingen fgeschapen, ja, in het be-
gin heb Ik de hemel geschapen
en de aarde waarop gij staat.

2 En de aaarde was woest en
ledig; en Ik liet duisternis op
het oppervlak van het diep
komen; en mijn Geest bewoog
Zich over het oppervlak van
het water, want Ik ben God.

3 En Ik, God, zeide: Laat er
alicht zijn; en er was licht.
4 En Ik, God, zag het licht;

en dat licht was agoed. En Ik,
God, scheidde het licht van de
duisternis.

5 En Ik, God, noemde het licht
dag; en de duisternis noemde
Ik nacht; en dit deed Ik door
het awoord van mijn macht, en
het werd gedaan zoals Ik bsprak;
en de avond en de morgen
waren de eerste cdag.
6 En voorts, Ik, God, zeide:

Laat er een auitspansel zijn te
midden van het water, en het

39a Rom. 8:16–17;
2 Ne. 2:14–15.
gs Verlossingsplan.

b gs Heerlijkheid.
c gs Onsterfelijk,

onsterfelijkheid.
d gs Eeuwig leven.

40a 2 Ne. 29:11–12.
41a 1 Ne. 13:23–32;

Moz. 1:23.
b 2 Ne. 3:7–19.

c 1 Ne. 13:32, 39–40;
LV 9:2.

42a Moz. 1:1.
2 1a Moz. 1:30, 36.

b gs Hemel.
c Moz. 1:8.
d gs God, Godheid—

God de Vader.
e gs Eniggeborene.
f gs Scheppen,

schepping.

2a Gen. 1:2;
Abr. 4:2.

3a LV 88:6–13.
gs Licht, licht
van Christus.

4a Gen. 1:4;
Abr. 4:4.

5a Moz. 1:32.
b 2 Kor. 4:6.
c Gen. 1:5.

6a Gen. 1:6–8.
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was alzo, ja, zoals Ik sprak; en
Ik zeide: Laat het de wateren
van de wateren scheiden; en
het werd gedaan;
7 en Ik, God, maakte het uit-

spansel en scheidde de awate-
ren, ja, de grote wateren onder
het uitspansel van de wateren
die boven het uitspansel wa-
ren, en het was alzo, ja, zoals
Ik sprak.

8 En Ik, God, noemde het
uitspansel ahemel; en de avond
en de morgen waren de tweede
dag.

9 En Ik, God, zeide: Laten de
wateren onder de hemel verga-
derd worden op aéén plaats, en
het was alzo; en Ik, God, zeide:
Laat er droog land zijn; en het
was alzo.
10 En Ik, God, noemde het

droge land aaarde; en de verga-
dering van de wateren noemde
Ik de zee; en Ik, God, zag dat
alle dingen die Ik gemaakt had,
goed waren.

11 En Ik, God, zeide: Laat de
aarde agras voortbrengen, het
gewas zaadgevend, de vrucht-
boom vruchtgevend, naar zijn
aard, en de boom vruchtgevend,
waarvan het zaad erin zal zijn
op de aarde, en het was alzo, ja,
zoals Ik sprak.

12 En de aarde bracht gras
voort, ieder gewas zaadgevend
naar zijn aard, en de boom
vruchtgevend, met zaad erin,
naar zijn aard; en Ik, God, zag
dat alle dingen die Ik gemaakt
had, goed waren;

13 en de avond en de morgen
waren de derde dag.

14 En Ik, God, zeide: Laten er
lichten zijn in het uitspansel van
de hemel, om de dag te scheiden
van de nacht, en laat ze dienen
als tekens, en als seizoenen en
als dagen en als jaren;

15 en laat ze dienen als lichten
in het uitspansel van de hemel
om licht te geven op de aarde;
en het was alzo.

16 En Ik, God, maakte twee
grote lichten; het grotere alicht
om te heersen over de dag, en
het kleinere licht om te heersen
over de nacht; en het grotere
licht was de zon, en het kleine-
re licht was de maan; en ook de
sterren werden gemaakt, ja,
volgens mijn woord.

17 En Ik, God, stelde ze in het
uitspansel van de hemel om
licht te geven op de aarde,

18 en de zon om te heersen
over de dag, en de maan om te
heersen over de nacht, en om
het licht te scheiden van de
duisternis; en Ik, God, zag dat
alle dingen die Ik gemaakt had,
goed waren;

19 en de avond en de morgen
waren de vierde dag.

20 En Ik, God, zeide: Laat de
wateren overvloedig het we-
melende schepsel voortbrengen
dat leven in zich heeft, en vogels
die kunnen vliegen boven de
aarde in het weidse uitspansel
van de hemel.

21 En Ik, God, schiep grote
awalvissen, en ieder levend

7a Abr. 4:9–10.
8a gs Hemel.
9a Gen. 1:9; Abr. 4:9.

10a gs Aarde.
11a Gen. 1:11–12;

Abr. 4:11–12.

16a Gen. 1:16.
21a Gen. 1:21;

Abr. 4:21.
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schepsel dat zich beweegt, die
de wateren overvloedig voort-
brachten, naar hun aard, en
iedere gevleugelde vogel naar
zijn aard; en Ik, God, zag dat
alle dingen die Ik geschapen
had, goed waren.
22 En Ik, God, zegende hen,

zeggende: Weest vruchtbaar en
avermenigvuldigt u, en vervult
de wateren in de zee; en laten
de vogels zich vermenigvuldi-
gen op de aarde;
23 en de avond en de morgen

waren de vijfde dag.
24 En Ik, God, zeide: Laat

de aarde het levende schepsel
voortbrengen naar zijn aard,
vee, en kruipende wezens, en
dieren van de aarde naar hun
aard, en het was alzo;

25 en Ik, God, maakte de die-
ren van de aarde naar hun
aard, en vee naar zijn aard, en
alles wat kruipt op de aarde
naar zijn aard; en Ik, God,
zag dat al deze dingen goed
waren.

26 En Ik, God, zeide tot mijn
aEniggeborene, die bij Mij
was vanaf het begin: Laat Ons
de mens b maken naar ons
cbeeld, naar onze gelijkenis;
en het was alzo. En Ik, God,
zeide: Laat hen dheerschappij
hebben over de vissen van de
zee en over de vogels van de
lucht en over het vee en over

de gehele aarde en over ieder
kruipend wezen dat op de
aarde kruipt.

27 En Ik, aGod, schiep de mens
naar mijn eigen beeld, naar het
beeld van mijn Eniggeborene
schiep Ik hem; man en vrouw
schiep Ik hen.

28 En Ik, God, zegende hen en
zeide tot hen: Weest vruchtbaar
en avermenigvuldigt u, en ver-
vult de aarde en onderwerpt
haar en hebt heerschappij over
de vissen van de zee en over de
vogels van de lucht en over
ieder levend wezen dat zich op
de aarde beweegt.

29 En, Ik, God, zeide tot de
mens: Zie, Ik heb u ieder zaad-
dragend gewas gegeven dat op
het oppervlak van de gehele
aarde is, en iedere boom waar-
in de vrucht van een boom zal
zijn die zaad geeft; het zal u tot
aspijze dienen.
30 En aan ieder dier van de

aarde en aan iedere vogel van
de lucht en aan alles wat op de
aarde kruipt, waaraan Ik leven
geef, zal ieder rein gewas tot
spijze worden gegeven; en het
was zoals Ik sprak.

31 En Ik, God, zag alles wat
Ik gemaakt had, en zie, alle
dingen die Ik gemaakt had,
w a r e n z e e r a g o e d ; e n d e
avond en de morgen waren
de bzesde dag.

22a Gen. 1:22–25;
Abr. 4:22–25.

26a gs Jezus Christus.
b gs Scheppen,

schepping.
c Gen. 1:26–27;

Moz. 6:8–10;

Abr. 4:26–27.
d Gen. 1:28;

Moz. 5:1;
Abr. 4:28.

27a gs God, Godheid.
28a Moz. 5:2.
29a Gen. 1:29–30;

Abr. 4:29–30.
31a Gen. 1:31;

LV 59:16–20.
b Ex. 20:11;

Abr. 4:31.
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HOOFDSTUK 3

(Juni–oktober 1830)

God schiep alle dingen geestelijk
alvorens zij in natuurlijke staat op
aarde waren — Hij schiep de
mens, het eerste vlees, op de aarde
— De vrouw is een passende hulp
voor de man.

Alzo werden avoltooid de he-
mel en de aarde, en al hun bheer.
2 En op de zevende dag vol-

tooide Ik, God, mijn werk, en
alle dingen die Ik gemaakt had;
en Ik arustte op de bzevende
dag van al mijn werk, en alle
dingen die Ik gemaakt had,
waren gereed, en Ik, God, zag
dat ze goed waren;

3 en Ik, God, azegende de
zevende dag, en heiligde die;
omdat Ik daarop gerust had
van al mijn bwerk dat Ik, God,
geschapen en gemaakt had.

4 En nu, zie, Ik zeg u dat dit de
scheppingsfasen zijn van de
hemel en de aarde, toen zij
werden geschapen, ten dage
dat Ik, de Here God, de hemel
en de aarde maakte,

5 en iedere plant van het veld
aeer deze op de aarde was, en
ieder gewas van het veld eer
het groeide. Want Ik, de Here
God, heb alle dingen waarvan

Ik heb gesproken, bgeestelijk
cgeschapen, voordat ze in hun
natuurlijke staat op het opper-
vlak der aarde waren. Want Ik,
de Here God, had het niet doen
regenen op het oppervlak der
aarde. En Ik, de Here God, had
alle mensenkinderen dgescha-
pen, en nog geen mens om de
egrond te bebouwen; want in
de fhemel had Ik hen ggescha-
pen; en er was nog geen vlees
op de aarde, noch in het water,
noch in de lucht;

6 maar Ik, de Here God, sprak,
en er steeg een adamp op uit de
aarde, en bevochtigde het ge-
hele oppervlak van de grond.

7 En Ik, de Here God, formeer-
de de mens uit het astof van de
grond, en blies de levensadem
in zijn neusgaten; en de bmens
werd een levende cziel, het
deerste vlees op de aarde, en
ook de eerste mens; nochtans
waren alle dingen voordien ge-
schapen; maar geestelijk waren
zij geschapen en gemaakt naar
mijn woord.

8 En Ik, de Here God, plantte
een hof in aEden, naar het oos-
ten, en daar plaatste Ik de mens
die Ik geformeerd had.

9 En uit de grond deed Ik,
de Here God, elke boom groei-
en, op natuurlijke wijze, die

3 1a gs Scheppen,
schepping.

b Gen. 2:1; Abr. 5:1.
2a Gen. 2:2–3;

Abr. 5:2–3.
gs Rust, rusten.

b gs Sabbatdag.
3a Mos. 13:19.

b Ex. 31:14–15.
5a Gen. 2:4–5;

Abr. 5:4–5.
b Moz. 6:51.
c Abr. 3:23;

LV 29:31–34.
gs Geestelijke
schepping.

d gs Geest.
e Gen. 2:5.
f gs Hemel.
g gs Mens—De mens,

een geestkind van
onze hemelse Vader.

6a Gen. 2:6.
7a Gen. 2:7;

Moz. 4:25; 6:59;
Abr. 5:7.

b gs Adam.
c gs Ziel.
d Moz. 1:34.

8a gs Eden.
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aangenaam is voor de ogen
van de mens; en de mens kon
hem aanschouwen. En ook
deze werd een levende ziel.
Want hij was geestelijk ten
dage dat Ik hem schiep; want
hij verblijft in de sfeer waarin
Ik, God, hem schiep, ja, alle
dingen die Ik heb bereid voor
het gebruik van de mens; en
de mens zag dat het goed was
als voedsel. En Ik, de Here
God, plantte ook de aboom des
levens in het midden van de
hof , en ook de b boom der
kennis van goed en kwaad.

10 En Ik, de Here God, deed
een rivier in Eden ontspringen
om de hof te bewateren; en
vandaar werd deze gesplitst,
en werd vier avertakkingen.
11 En Ik, de Here God, noemde

de naam van de eerste de Pison,
en deze omgeeft het gehele land
Havila, waar Ik, de Here God,
veel goud geschapen had;

12 en het goud van dat land
was goed, en er was bdellium
en de onyxsteen.

13 En de naam van de tweede
rivier werd genoemd de Gichon;
dezelfde die het gehele land
Ethiopië omgeeft.

14 En de naam van de derde
rivier was de Tigris ; deze
stroomt naar het oosten van
Assur. En de vierde rivier was
de Eufraat.

15 En Ik, de Here God, nam de
mens en plaatste hem in de hof

van Eden om die te bewerken
en die te bewaren.

16 En Ik, de Here God, gebood
de mens, zeggende: Van elke
boom in de hof moogt gij naar
believen eten,

17 maar van de boom der ken-
nis van goed en kwaad, daar-
van zult gij niet eten; nochtans
moogt gij voor uzelf akiezen,
want het is u gegeven; maar
bedenk dat Ik het verbied,
want ten bdage dat gij daarvan
eet, zult gij voorzeker csterven.
18 En Ik, de Here God, zeide

tot mijn aEniggeborene dat het
niet goed was dat de mens
alleen zou zijn; daarom zal Ik
een passende bhulp voor hem
maken.

19 En uit de grond formeerde
Ik, de Here God, ieder dier van
het veld en iedere vogel van de
lucht; en gebood dat zij tot
Adam zouden komen om te zien
hoe hij ze noemen zou; en ook
zij waren levende zielen; want
Ik, God, blies hun de levensa-
dem in en gebood dat hoe Adam
elk levend wezen ook noemen
zou, dat zijn naam zou zijn.

20 En Adam gaf namen aan al
het vee en aan de vogels van de
lucht en aan ieder dier van het
veld; maar wat Adam aangaat,
voor hem werd er geen passen-
de hulp gevonden.

21 En Ik, de Here God, deed
een diepe slaap op Adam vallen;
en hij sliep, en Ik nam een van

9a gs Boom des Levens.
b Gen. 2:9.

10a Gen. 2:10.
17a Moz. 7:32.

gs Keuzevrijheid.

b Abr. 5:13.
c Gen. 2:17.

gs Dood,
lichamelijke;
Sterfelijk,

sterfelijkheid.
18a gs Eniggeborene.

b Gen. 2:18;
Abr. 5:14.
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zijn ribben en sloot het vlees
toe op de plaats;
22 en van de rib die Ik, de Here

God, van de man genomen had,
maakte ik een avrouw en bracht
haar bij de man.
23 En Adam zeide: Deze, weet

ik nu, is been van mijn ge-
beente, en avlees van mijn
vlees; zij zal ‘mannin’ worden
genoemd, omdat zij genomen
is uit de man.
24 Daarom zal een man zijn

vader en zijn moeder verlaten,
en zijn vrouw aaankleven; en
zij zullen béén vlees zijn.

25 En zij waren beiden naakt,
de man en zi jn vrouw, en
schaamden zich niet.

HOOFDSTUK 4

(Juni–oktober 1830)
Hoe Satan de duivel werd — Hij
verzoekt Eva — Adam en Eva val-
len, en de dood komt in de wereld.

En Ik, de Here God, sprak tot
Mozes, zeggende: Die aSatan,
wie gij bevolen hebt in de naam
van mijn Eniggeborene, is de-
zelfde die was vanaf het bbegin;
en hij kwam voor mijn aange-
zicht, zeggende: Zie, hier ben
ik, zend mij, ik zal uw zoon zijn
en ik zal het gehele mensdom

verlossen, zodat niet één ziel
verloren zal gaan, en voorzeker
zal cik het doen; daarom, geef
mij uw eer.

2 Maar zie, mijn geliefde
aZoon, die mijn Geliefde en
bUitverkorene is geweest vanaf
het begin, zeide tot Mij: cVader,
uw dwil geschiede en de eheer-
lijkheid zij de uwe voor eeuwig!

3 Welnu, omdat Satan tegen
Mij aopstond en trachtte de
bkeuzevrijheid van de mens te
vernietigen, die Ik, de Here
God, hem had gegeven, en ook
omdat Ik hem mijn eigen macht
moest geven, liet Ik hem door
de macht van mijn Eniggebore-
ne cneerwerpen;
4 en hij werd Satan, ja, na-

melijk de duivel, de vader van
alle aleugen, om de mensen te
misleiden en te verblinden en
om hen gevankelijk weg te voe-
ren naar zijn wil, ja, allen die
weigerden naar mijn stem te
luisteren.

5 En de slang nu was alistiger
dan enig dier van het veld dat
Ik, de Here God, gemaakt had.

6 En Satan legde het in het
hart van de slang (want hij had
velen achter zich aan getrok-
ken) en hij trachtte ook aEva te
misleiden, want hij kende de
zin van God niet, om welke

22a gs Eva; Vrouw.
23a Gen. 2:23;

Abr. 5:17.
24a Gen. 2:24;

LV 42:22; 49:15–16;
Abr. 5:17–18.

b gs Huwelijk, huwen.
4 1a gs Duivel.

b LV 29:36–37.
c Jes. 14:12–15.

2a gs Jezus Christus.
b Moz. 7:39; Abr. 3:27.

gs Voorsterfelijke
ordening.

c gs God, Godheid—
God de Vader.

d Luc. 22:42.
e gs Heerlijkheid.

3a gs Raadsvergadering
in de hemel.

b gs Keuzevrijheid.
c LV 76:25–27.

4a 2 Ne. 2:18;
LV 10:25.
gs Liegen;
Misleiden,
misleiding.

5a Gen. 3:1; Mos. 16:3;
Alma 12:4.

6a gs Eva.
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reden hij trachtte de wereld te
vernietigen.
7 En hij zeide tot de vrouw: Ja,

heeft God gezegd: Gij zult niet
eten van elke boom in de ahof?
(En hij sprak bij monde van de
slang.)

8 En de vrouw zeide tot de
slang: Wij mogen eten van de
vrucht van de bomen van de
hof;

9 maar van de vrucht van de
boom die gij ziet in het midden
van de hof, heeft God gezegd:
Gij zult daarvan niet eten, noch
zult gij die aanraken, opdat gij
niet sterft.

10 En de slang zeide tot de
vrouw: Gij zult geenszins ster-
ven;

11 want God weet dat ten
dage dat gij daarvan eet, uw
aogen geopend zullen worden
en gij als goden zult zijn, bken-
nende goed en kwaad.

12 En toen de vrouw zag dat
de boom goed was om van te
eten, en dat hij een lust werd
voor het oog, en een boom die
abegeerlijk was om haar wijs te
maken, nam zij van zijn vrucht
en bat en gaf ook aan haar man,
die bij haar was, en hij at.
13 En de ogen van hen beiden

werden geopend, en zij be-
merkten dat zij anaakt waren
geweest. En zij hechtten vijgen-
bladeren aaneen en maakten
voor zichzelf voorschoten.
14 En zij hoorden de stem van

de Here God, terwijl zij awan-
delden in de hof in de koelte
van de dag; en Adam en zijn
vrouw gingen zich verbergen
voor de tegenwoordigheid van
de Here God tussen de bomen
van de hof.

15 En Ik, de Here God, riep
Adam en zeide tot hem: Waar
agaat gij heen?
16 En hij zeide: Ik hoorde uw

stem in de hof, en ik was
bevreesd, omdat ik zag dat ik
naakt was, en ik verborg mij.

17 En Ik, de Here God, zeide
tot Adam: Wie heeft u verteld
dat gij naakt waart? Hebt gij
gegeten van de boom waarvan
Ik u geboden had dat gij niet
zoudt eten, daar gij anders
zeker zoudt asterven?

18 En de man zeide: De vrouw
die Gij mij gegeven hebt en wie
Gij geboden hebt dat zij bij mij
moest blijven, die heeft mij van
de vrucht van de boom gege-
ven, en ik heb gegeten.

19 En Ik, de Here God, zeide
tot de vrouw: Wat is dit dat gij
hebt gedaan? En de vrouw zei-
de: De slang heeft mij amisleid,
en ik heb gegeten.

20 En Ik, de Here God, zeide
tot de slang: Omdat gij dit ge-
daan hebt, zult gij avervloekt
zijn boven al het vee en boven
ieder dier van het veld; op uw
buik zult gij gaan en stof zult gij
eten alle dagen van uw leven;

21 en Ik zal vijandschap zetten

7a gs Eden.
11a Gen. 3:3–6;

Moz. 5:10.
b Alma 12:31.

12a Gen. 3:6.

b gs Val van Adam
en Eva.

13a Gen. 2:25.
14a Gen. 3:8.
15a Gen. 3:9.

17a Moz. 3:17.
19a Gen. 3:13;

Mos. 16:3.
20a Gen. 3:13–15.
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tussen u en de vrouw, tussen uw
zaad en haar zaad; en het zal u
de kop verbrijzelen, en gij zult
het de hiel verbrijzelen.
22 Tot de vrouw zeide Ik, de

Here God: Ik zal zeer vermeer-
deren uw smart en uw zwan-
gerschap. Met asmart zult gij
kinderen baren en uw begeerte
zal uitgaan naar uw man en hij
zal over u heersen.

23 En tot Adam zeide Ik, de
Here God: Omdat gij geluis-
terd hebt naar de stem van uw
vrouw en gegeten hebt van de
vrucht van de boom waarvan
Ik u geboden had, zeggende: Gij
zult daarvan niet eten, vervloekt
zal de grond zijn om uwentwil;
in smart zult gij ervan eten alle
dagen van uw leven.

24 Ook dorens en distels zal hij
voortbrengen voor u, en gij zult
het gewas van het veld eten.

25 In het azweet uws aanschijns
zult gij brood eten, totdat gij tot
de grond wederkeert — want
gij zult zeker sterven — want
daaruit zijt gij genomen: want
bstof waart gij en tot stof zult gij
wederkeren.
26 En Adam noemde de naam

van zijn vrouw Eva, omdat zij
de moeder was van alle leven-
den; want aldus heb Ik, de Here
God, de eerste van alle vrou-
wen genoemd, die avelen zijn.

27 Voor Adam, en ook voor
zijn vrouw, maakte Ik, de Here
God, klederen van vellen en
akleedde hen.
28 En Ik, de Here God, zeide

tot mijn Eniggeborene: Zie, de
amens is geworden als een
van Ons om goed en kwaad te
bkennen; en nu, opdat hij niet
zijn hand zal uitstrekken en
ook cnemen van de dboom des
levens, en eten en voor eeuwig
leven,

29 daarom zal Ik, de Here God,
hem wegzenden uit de hof van
aEden om de grond te bebou-
wen waaruit hij genomen is;

30 want zowaar Ik, de Here
God, leef, evenzo kunnen mijn
awoorden niet ledig wederke-
ren, want zoals zij uitgaan uit
mijn mond, moeten zij vervuld
worden.

31 Dus verdreef Ik de mens,
en Ik stelde aan de oostkant
van de hof van Eden acherubs
en een vlammend zwaard, dat
zich naar alle kanten wendde
om de weg tot de boom des
levens te bewaken.

32 (En dit zijn de woorden die
Ik sprak tot mijn dienstknecht
Mozes, en ze zijn waar, ja, zoals
Ik wil; en Ik heb ze tot u gespro-
ken. Zie toe dat gij ze niemand
toont, totdat Ik u gebied, behal-
ve aan hen die geloven. Amen.)

22a Gen. 3:16.
25a Gen. 3:17–19.

gs Val van Adam
en Eva.

b Gen. 2:7;
Moz. 6:59;
Abr. 5:7.

26a Moz. 1:34; 6:9.
27a gs Ingetogenheid.

28a Gen. 3:22.
gs Mens—De mens,
zijn potentieel om
als zijn hemelse
Vader te worden.

b gs Kennis.
c Alma 42:4–5.
d Gen. 2:9;

1 Ne. 11:25;

Moz. 3:9.
gs Boom des Levens.

29a gs Eden.
30a 1 Kon. 8:56;

LV 1:38.
31a Alma 42:3.

gs Cherubs.
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HOOFDSTUK 5

(Juni–oktober 1830)

Adam en Eva brengen kinderen
voort — Adam brengt offers en
dient God — Kaïn en Abel wor-
den geboren — Kaïn rebelleert,
heeft Satan meer lief dan God, en
wordt Verderf — Moord en god-
deloosheid breiden zich uit — Het
evangelie wordt vanaf het begin
gepredikt.

En het geschiedde nadat Ik, de
Here God, hen verdreven had,
dat Adam de aardbodem begon
te bebouwen, en aheerschappij
te hebben over alle dieren van
het veld, en zijn brood te eten
in het zweet zijns aanschijns,
zoals Ik, de Heer, hem had ge-
boden. En ook Eva, zijn vrouw,
arbeidde met hem.
2 En Adam bekende zi jn

vrouw, en zij abaarde hem zo-
nen en bdochters, en zij begon-
nen zich te cvermenigvuldigen
en de aarde te vervullen.

3 En van die tijd af begonnen
de zonen en adochters van
Adam zich twee aan twee over
het land af te scheiden, en het
land te bebouwen, en kudden
te hoeden, en zij verwekten ook
zonen en dochters.

4 En Adam en Eva, zijn vrouw,
riepen de naam van de Heer
aan, en vanaf de weg naar de
hof van aEden hoorden zij de
stem van de Heer tot hen spre-
ken, en zij zagen Hem niet;
want zij waren uit zijn btegen-
woordigheid gesloten.

5 En Hij gaf hun geboden, dat
zij de Heer, hun God, moesten
aaanbidden, en de beerstelin-
gen van hun kudden moesten
offeren als offer aan de Heer.
En Adam was cgehoorzaam aan
de geboden des Heren.

6 En na vele dagen verscheen
er een aengel des Heren aan
Adam, zeggende: Waarom of-
fert gij boffers aan de Heer? En
Adam zeide tot hem: Ik weet
het niet, alleen dat de Heer mij
heeft geboden.

7 En toen sprak de engel, zeg-
gende: Dit is een azinnebeeld
van het boffer van de Eniggebo-
rene des Vaders, die vol cgena-
de en waarheid is.

8 Daarom zult gij alles wat gij
doet, in de anaam van de Zoon
doen, en gij zult u bbekeren en
God voor eeuwig caanroepen
in de naam van de Zoon.

9 En te dien dage viel de aHei-
lige Geest, die getuigt van de
Vader en de Zoon, op Adam,

5 1a Moz. 2:26.
2a Gen. 5:4.

b LV 138:39.
c Gen. 1:28; Moz. 2:28.

3a Moz. 5:28.
4a gs Eden.

b Alma 42:9.
5a gs Aanbidden,

aanbidding.
b Ex. 13:12–13;

Num. 18:17;

Mos. 2:3.
gs Eerstgeborene.

c gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

6a gs Engelen.
b gs Offer, offerande,

offeren.
7a gs Jezus Christus—

Zinnebeelden of
symbolen van

Christus.
b Alma 34:10–15.

gs Bloed.
c Moz. 1:6, 32.

gs Genade.
8a 2 Ne. 31:21.

b Moz. 6:57.
gs Bekeren (zich),
bekering.

c gs Gebed.
9a gs Heilige Geest.
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zeggende: Ik ben de bEniggebo-
rene des Vaders, vanaf het
begin, van nu af aan en voor
eeuwig, opdat gij, daar gij
cgevallen zijt, dverlost kunt
worden, en het gehele mens-
dom, ja, allen die willen.

10 En te dien dage prees Adam
God en werd avervuld, en begon
te bprofeteren aangaande alle
geslachten der aarde, zeggende:
Geprezen zij de naam van God,
want wegens mijn overtreding
zijn mijn ogen opengegaan, en
in dit leven zal ik cvreugde heb-
ben, en wederom in het dvlees
zal ik God zien.
11 En aEva, zijn vrouw, hoor-

de al deze dingen en was ver-
heugd, zeggende: Als wij niet
overtreden hadden, zouden wij
nooit bnakomelingen gehad heb-
ben en nooit goed en kwaad
gekend hebben en de vreugde
van onze verlossing en het eeu-
wige leven dat God geeft aan
alle gehoorzamen.

12 En Adam en Eva prezen de
naam van God, en zij maakten
alle dingen abekend aan hun
zonen en hun dochters.
13 En aSatan kwam onder hen,

zeggende: Ik ben ook een zoon
van God; en hij beval hun,

zeggende: Gelooft het niet; en
zij bgeloofden het niet, en zij
hadden Satan meer clief dan
God. En van die tijd af begon-
nen de mensen dvleselijk, zin-
nelijk en duivels te worden.

14 En overal sprak de Here
God tot de mensen door de
aHeilige Geest en gebood hun
dat zij zich moesten bekeren;

15 en allen die ageloofden in
de Zoon en zich bekeerden van
hun zonden, zouden bgered
worden; en allen die niet ge-
loofden en zich niet bekeerden,
zouden cverdoemd worden; en
de woorden gingen uit van
de mond Gods als een onwrik-
baar besluit; daarom moeten
ze vervuld worden.

16 En Adam en Eva, zi jn
vrouw, hielden niet op God aan
te roepen. En Adam bekende
Eva, zijn vrouw, en zij werd
zwanger en baarde aKaïn, en
zeide: Ik heb een man van de
Heer gekregen; daarom zal hij
diens woorden niet verwerpen.
Maar zie, Kaïn luisterde niet,
zeggende: Wie is de Heer, dat
ik Hem zou kennen?

17 En zi j werd wederom
zwanger en baarde zijn broe-
der aAbel. En Abel bluisterde

9b gs Eniggeborene;
Jezus Christus.

c gs Dood, geestelijke;
Val van Adam
en Eva.

d Mos. 27:24–26;
LV 93:38; Art. 3.
gs Verlossingsplan;
Verlossen,
verlossing, verlost.

10a gs Wedergeboren,
uit God geboren.

b LV 107:41–56.
gs Profeteren,
profetie.

c gs Vreugde.
d Job 19:26;

2 Ne. 9:4.
11a gs Eva.

b 2 Ne. 2:22–23.
12a Deut. 4:9.
13a gs Duivel.

b gs Ongeloof.
c Moz. 6:15.

d gs Natuurlijke mens;
Vleselijk.

14a Joh. 14:16–18, 26.
15a gs Geloof, geloven.

b gs Heil.
c LV 42:60.

gs Verdoemenis.
16a Gen. 4:1–2.

gs Kaïn.
17a gs Abel.

b Hebr. 11:4.
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naar de stem des Heren. En
Abel was schaapherder, maar
Kaïn was landbouwer.
18 En Kaïn had Satan meer alief

dan God. En Satan gebood hem,
zeggende: bBreng een offer aan
de Heer.

19 En na verloop van tijd
geschiedde het dat Kaïn van
de vruchten der aarde een offer
bracht aan de Heer.

20 En Abel, ook hij bracht van
de eerstelingen van zijn kudde
en van hun vet. En de Heer
sloeg acht op Abel en op zijn
aoffer;
21 maar op Kaïn en op zijn

aoffer sloeg Hij geen acht. Satan
nu wist dat en het behaagde
hem. En Kaïn was zeer verbol-
gen en zijn gelaat betrok.
2 2 E n d e H e e r z e i d e t o t

Kaïn: Waarom zijt gij verbol-
gen? Waarom is uw gelaat
betrokken?

23 Indien gij goed handelt,
zult gij aaangenomen worden.
En indien gij niet goed handelt,
ligt de zonde aan de deur en
verlangt Satan u te bezitten; en
tenzij gij zult luisteren naar
mijn geboden, zal Ik u overge-
ven en zal het u vergaan naar
zijn verlangen. En gij zult over
hem heersen;

24 want van nu aan zult gij
de vader van zi jn leugens
zijn; gij zult aVerderf worden
genoemd; want ook gij waart
vóór de wereld.

25 En er zal in de toekomende

tijd gezegd worden dat deze
agruwelen van Kaïn afkomstig
zijn; want hij verwierp de bete-
re raad, die afkomstig was van
God; en dit is een vervloeking
die Ik over u zal brengen, tenzij
gij u bekeert.

26 En Kaïn was verbolgen
en luisterde niet meer naar de
stem des Heren, noch naar
Abel, zijn broeder, die in hei-
ligheid voor het aangezicht des
Heren wandelde.

27 En Adam en zijn vrouw
treurden voor het aangezicht
des Heren, wegens Kaïn en zijn
broeders.

28 En het geschiedde dat Kaïn
een van de dochters van zijn
broeder tot vrouw nam, en zij
hadden Satan meer alief dan
God.

29 En Satan zeide tot Kaïn:
Zweer mij bij uw keel, en in-
dien gij het bekendmaakt, zult
gij sterven; en laat uw broeders
zweren bij hun hoofd en bij
de levende God, dat zij het niet
bekend zullen maken, want
indien zij het bekendmaken,
zullen zij zeker sterven; en dit
opdat uw vader het niet zal we-
ten; en heden zal ik uw broeder
Abel in uw handen geven.

30 En Satan bezwoer Kaïn
dat hij naar zijn bevelen zou
handelen. En al deze dingen
werden in het geheim gedaan.

31 En Kaïn zeide: Waarlijk, ik
ben Mahan, de meester van dit
grote geheim, dat ik kan amoor-

18a LV 10:20–21.
b LV 132:8–11.

20a gs Offer, offerande,
offeren.

21a Gen. 4:3–7.
23a Gen. 4:7;

LV 52:15; 97:8.
24a gs Zonen des

verderfs.
25a Hel. 6:26–28.
28a Moz. 5:13.
31a gs Moord.
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den en gewin behalen. Hierom
werd Kaïn Meester bMahan
genoemd, en hij roemde in zijn
goddeloosheid.
32 En Kaïn ging het veld in, en

Kaïn sprak met Abel, zijn broe-
der. En het geschiedde terwijl
zij op het veld waren, dat Kaïn
tegen Abel, zijn broeder, op-
stond en hem doodde.

33 En Kaïn aroemde in het-
geen hij had gedaan, zeggende:
Ik ben vrij; zeker vallen de kud-
den van mijn broeder in mijn
handen.
34 En de Heer zeide tot Kaïn:

Waar is Abel, uw broeder? En
hij zeide: Ik weet het niet. Ben
ik mijn broeders ahoeder?

35 En de Heer zeide: Wat hebt
gij gedaan? De stem van het
bloed van uw broeder roept tot
Mij vanuit de grond.

36 En nu zult gij vervloekt zijn
wat de aardbodem betreft, die
zijn mond heeft geopend om
het bloed van uw broeder te
ontvangen uit uw hand.

37 Wanneer gij de grond be-
bouwt, zal deze u voortaan niet
zijn kracht geven. Een avluch-
teling en een zwerver zult gij
zijn op de aarde.
38 En Kaïn zeide tot de Heer:

Satan heeft mij averzocht we-
gens de kudden van mijn broe-

der. Ook was ik verbolgen; want
zijn offer hebt Gij aangenomen
en het mijne niet; mijn straf is
groter dan ik dragen kan.

39 Zie, Gij hebt mij heden ver-
dreven voor het aangezicht des
Heren, en voor uw aangezicht
zal ik verborgen zijn; en ik zal
een vluchteling en een zwerver
op de aarde zijn; en het zal ge-
schieden dat wie mij aantreft
mij zal doden, wegens mijn
ongerechtigheden, want deze
dingen zijn niet verborgen voor
de Heer.

40 En Ik, de Heer, zeide tot
hem: Wie u ook doodt, op hem
zal zevenvoudig wraak geno-
men worden. En Ik, de Heer,
stelde een ateken aan Kaïn, op-
dat niemand die hem aantrof
hem zou doden.

41 En Kaïn werd uit de ategen-
woordigheid des Heren geslo-
ten, en woonde met zijn vrouw
en velen van zijn broeders
in het land Nod, ten oosten
van Eden.

42 En Kaïn bekende zijn vrouw,
en zij werd zwanger en baarde
Henoch, en hij verwekte nog
vele zonen en dochters. En hij
bouwde een stad, en hij noem-
de de naam van de astad naar
de naam van zijn zoon, Henoch.

43 En aan Henoch werd Irad

31b i.e. ‘Gemoed’,
‘verwoester’, en ‘de
grote’ zijn mogelijke
betekenissen van de
etymologie van
‘Mahan’.

33a gs Hoogmoed;
Werelds,
wereldsgezindheid.

34a Gen. 4:9.

37a Gen. 4:11–12.
38a gs Begeerte, begeren,

begerig; Verzoeken,
verzoeking.

40a Gen. 4:15.
41a Moz. 6:49.
42a i.e. Een man die

Henoch heette kwam
voor in het geslacht
van Kaïn, evenals

een stad met die
naam. Deze moeten
niet worden verward
met de Henoch uit
het rechtvaardige
geslacht van Set en
zijn stad, Zion, die
ook wel ‘de stad van
Henoch’ wordt
genoemd.
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geboren, en andere zonen en
dochters. En Irad verwekte
Mechujaël, en andere zonen en
dochters. En Mechujaël verwek-
te Metusaël, en andere zonen
en dochters. En Metusaël ver-
wekte Lamech.
44 En Lamech nam zich twee

vrouwen; de naam van de ene
was Adah, en de naam van de
andere, Zillah.

45 En Adah baarde Jabal; hij
was de vader van hen die in
tenten wonen, en zij waren
hoeders van vee. En de naam
van zijn broeder was Jubal, die
de vader was van allen die de
citer en de fluit bespelen.

46 En Zillah, zij baarde ook
Tubal-Kaïn, een leermeester
van alle bewerkers van koper
en ijzer. En de zuster van Tubal-
Kaïn heette Naämah.

47 En Lamech zeide tot zijn
vrouwen, Adah en Zil lah:
Hoort mijn stem, gij vrouwen
van Lamech, luistert naar mijn
woorden; want ik heb een man
gedood tot mijn verwonding,
en een knaap tot mijn striem.

48 Indien Kaïn zevenvoudig
gewroken zal worden, dan zal
Lamech dat zeker azevenen-
zeventig maal;

49 want Lamech had een aver-
bond gesloten met Satan, naar
de wijze van Kaïn, waardoor
hij Meester Mahan werd, mees-
ter van dat grote geheim dat
aan Kaïn was bediend door

Satan; en Irad, de zoon van
Henoch, die hun geheim ken-
de, begon het bekend te maken
aan de zonen van Adam;

50 daarom sloeg Lamech hem
in zijn toorn dood, niet zoals
Kaïn zijn broeder Abel, om
gewin te behalen, maar hij
doodde hem vanwege de eed.

51 Want sedert de dagen van
Kaïn bestond er een ageheime
vereniging, en hun werken wa-
ren in de duisternis, en ieder
van hen kende zijn broeder.

52 Daarom vervloekte de
Heer Lamech en zijn huis en
allen die zich jegens Satan
verbonden hadden; want zij
onderhielden de geboden van
God niet, en dat mishaagde
God, en Hij diende hen niet,
en hun werken waren gruwe-
len en begonnen zich onder
alle azonen der mensen te ver-
spreiden. En het bestond onder
de zonen der mensen.

53 En onder de dochters der
mensen werden deze dingen
niet besproken, omdat Lamech
het geheim bekendgemaakt had
aan zijn vrouwen, en zij stonden
tegen hem op en verhaalden
deze dingen alom en hadden
geen medelijden;

54 daarom werd Lamech ver-
acht en uitgeworpen, en hij
kwam niet onder de zonen der
mensen, uit angst dat hij zou
sterven.

55 En aldus begonnen de wer-

48a Gen. 4:24.
i.e. Lamech pochte
dat Satan meer voor
hem zou doen dan
hij voor Kaïn had

gedaan. De redenen
voor zijn
veronderstelling
worden in de verzen
49 en 50 gegeven.

49a gs Eed.
51a gs Geheime

verenigingen.
52a Moz. 8:14–15.
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ken van aduisternis de overhand
te krijgen onder alle zonen der
mensen.

56 En God vervloekte de aarde
met een zware vervloeking en
was vertoornd op de goddelo-
zen, op alle zonen der mensen
die Hij had gemaakt;

57 want zij wilden niet luiste-
ren naar zijn stem, noch gelo-
ven in zijn aeniggeboren Zoon,
ja, in Hem van wie Hij verkon-
digd had dat Hij in het midden
des tijds komen zou, die van
vóór de grondlegging der we-
reld was bereid.

58 En aldus begon het aevan-
gelie gepredikt te worden, van-
af het begin, verkondigd door
heilige bengelen die gezonden
werden uit de tegenwoordig-
heid Gods en door zijn eigen
stem en door de cgave van de
Heilige Geest.

59 En aldus werden alle din-
gen bevestigd op Adam, door
een heilige verordening, en
werd het evangelie gepredikt
en een besluit uitgezonden dat
het in de wereld zou zijn tot het
einde daarvan; en het was
aldus. Amen.

HOOFDSTUK 6

(November-december 1830)
Adams nageslacht houdt een ge -

denkboek bij — Zijn rechtschapen
nakomelingen prediken bekering
— God openbaart Zich aan He-
noch — Henoch predikt het evan-
gel ie — Het hei lsplan werd
geopenbaard aan Adam — Hij ont-
ving de doop en het priesterschap.

En aAdam luisterde naar de
stem van God en riep zijn zonen
op zich te bekeren.

2 En Adam bekende wederom
zijn vrouw, en zij baarde een
zoon, en hij noemde zijn naam
aSet. En Adam verheerlijkte de
naam van God; want hij zeide:
God heeft mij een ander zaad
gegeven in de plaats van Abel,
die door Kaïn is gedood.

3 En God openbaarde Zich
aan Set, en hij rebelleerde niet,
maar bracht een aannemelijk
aoffer, zoals zijn broeder Abel.
En ook aan hem werd een zoon
geboren, en hij noemde zijn
naam Enos.

4 En toen begonnen deze
mannen de naam des Heren
aaan te roepen, en de Heer
zegende hen;

5 en er werd een agedenkboek
bijgehouden, waarin geschreven
werd in de taal van Adam, want
het werd gegeven aan allen die
God aanriepen om te schrijven
door de geest van binspiratie;
6 en hun kinderen werd door

hen geleerd te lezen en te

55a gs Duisternis,
geestelijke;
Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.

57a gs Jezus Christus.
58a gs Evangelie.

b Alma 12:28–30;

Mro. 7:25, 29–31.
gs Engelen.

c gs Gave van de
Heilige Geest.

6 1a gs Adam.
2a Gen. 4:25.

gs Set.
3a gs Offer, offerande,

offeren.
4a Gen. 4:26.

gs Gebed.
5a Abr. 1:28, 31.

gs Gedenkboek.
b gs Inspiratie,

inspireren.
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schrijven, hebbende een taal
die zuiver en onbezoedeld was.
7 Welnu, ditzelfde apriester-

schap, dat er in het begin was,
zal er ook aan het einde der
wereld zijn.

8 Welnu, Adam sprak deze
profetie uit zoals hij gedreven
werd door de aHeilige Geest,
en er werd een bgeslachtsregis-
ter van de ckinderen Gods bij-
gehouden. En dit was het dboek
van de geslachten van Adam,
vermeldende: Ten dage dat God
de mens schiep, maakte Hij hem
naar de gelijkenis van God;

9 naar het abeeld van zijn
eigen lichaam, mannelijk en
vrouwelijk, schiep Hij bhen en
zegende hen en noemde hun
cnaam Adam ten dage dat zij
werden geschapen en levende
dzielen werden in het land op
de evoetbank van God.
10 En aAdam leefde honderd-

dertig jaar en verwekte een
zoon naar zijn eigen gelijkenis,
naar zijn eigen bbeeld, en noem-
de zijn naam Set.

11 En de dagen van Adam, na-
dat hij Set verwekt had, waren
achthonderd jaar en hij ver-
wekte vele zonen en dochters;

12 en al de dagen die Adam
leefde, waren negenhonderd-
dertig jaar, en hij stierf.

13 Set leefde honderdvijf jaar
en verwekte Enos en profeteer-

de gedurende al zijn dagen en
onderwees zijn zoon Enos in
de wegen Gods; daarom profe-
teerde Enos eveneens.

14 En Set leefde, nadat hij Enos
verwekt had, achthonderdzeven
jaar en hij verwekte vele zonen
en dochters.

15 En de mensenkinderen
waren talrijk op het gehele
oppervlak van het land. En in
die dagen had Satan grote
aheerschappij onder de men-
sen en woedde in hun hart;
en van die tijd af kwamen er
oorlogen en bloedvergieten;
en de hand van de mens was
tegen zijn eigen broeder om
de dood toe te dienen, wegens
bgeheime werken, strevende
naar macht.

16 Al de dagen van Set waren
negenhonderdtwaalf jaar en
hij stierf.

17 En Enos leefde negentig
jaar en verwekte aKenan. En
Enos en het overblijfsel van het
volk van God trokken uit het
land dat Shulon werd genoemd
en woonden in een land van
belofte, dat hij noemde naar
zijn eigen zoon, die hij Kenan
genoemd had.

18 En Enos leefde, nadat hij
Kenan verwekt had, achthon-
derdvijftien jaar en hij verwek-
te vele zonen en dochters. En
al de dagen van Enos waren

7a gs Priesterschap.
8a 2 Pet. 1:21.

b gs Genealogie.
c gs Zonen en

dochters van God.
d Gen. 5:1.

9a Gen. 1:26–28;

Moz. 2:26–29;
Abr. 4:26–31.

b gs Mens.
c Moz. 1:34; 4:26.
d gs Ziel.
e Abr. 2:7.

10a LV 107:41–56.

b Gen. 5:3;
LV 107:42–43; 138:40.

15a Moz. 5:13.
b gs Geheime

verenigingen.
17a Gen. 5:10–14;

LV 107:45, 53.
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negenhonderdvijf jaar en hij
stierf.
19 En Kenan leefde zeventig

jaar en verwekte Mahalalel; en
Kenan leefde, nadat hij Mahalal-
el verwekt had, achthonderd-
veertig jaar en verwekte zonen
en dochters. En al de dagen van
Kenan waren negenhonderd-
tien jaar, en hij stierf.

20 En Mahalalel leefde vijfen-
zestig jaar en verwekte Jered;
en Mahalalel leefde, nadat hij
Jered verwekt had, achthon-
derddertig jaar en verwekte
zonen en dochters. En al de
dagen van Mahalalel waren
achthonderdvijfennegentig jaar
en hij stierf.

21 En Jered leefde honderd-
tweeënzestig jaar en verwekte
aHenoch; en Jered leefde, na-
dat hij Henoch verwekt had,
achthonderd jaar en verwekte
zonen en dochters. En Jered
onderwees Henoch in al de
wegen Gods.

22 En dit is het geslachtsregis-
ter van de zonen van Adam,
die de azoon van God was, met
wie God zelf sprak.
23 En zij waren apredikers van

gerechtigheid en spraken en
bprofeteerden en riepen alle
mensen overal op tot cbekering;
en de mensenkinderen werd
dgeloof geleerd.
24 En het geschiedde dat al

de dagen van Jered negenhon-
derdtweeënzestig jaar waren
en hij stierf.

25 En Henoch leefde vijfen-
zestig jaar en verwekte aMetu-
selach.

26 En het geschiedde dat He-
noch in het land rondreisde
onder het volk; en terwijl hij
reisde, daalde de Geest Gods
uit de hemel neer en verbleef
op hem.

27 En hij hoorde een stem uit
de hemel, zeggende: Henoch,
mijn zoon, profeteer tot dit
volk en zeg tot hen: Bekeert u,
want aldus zegt de Heer: Ik ben
avertoornd op dit volk en mijn
hevige toorn is tegen hen ontsto-
ken; want hun hart is verstokt
geworden en hun boren zijn
hardhorig en hun ogen ckunnen
niet ver zien;

28 en gedurende deze vele
geslachten, al sinds de dag dat
Ik hen geschapen heb, zijn ze
aafgedwaald en hebben Mij
verloochend en zijn bij zichzelf
in het duister te rade gegaan;
en in hun eigen gruwelen
hebben zij moord beraamd en
hebben de geboden niet onder-
houden, die Ik gegeven heb
aan hun vader, Adam.

29 Daardoor hebben zij valse
eden gezworen, en door hun
aeden hebben zij de dood over
zich gebracht; en een bhel heb

21a Gen. 5:18–24;
Moz. 7:69; 8:1–2.
gs Henoch.

22a Luc. 3:38.
23a gs Profeet.

b gs Profeteren,
profetie.

c gs Bekeren (zich),
bekering.

d gs Geloof, geloven.
25a gs Metuselach.
27a LV 63:32.

b Matt. 13:15;
2 Ne. 9:31;

Mos. 26:28;
LV 1:2, 11, 14.

c Alma 10:25; 14:6.
28a gs Opstand.
29a gs Eed.

b gs Hel.
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Ik voor hen bereid, indien zij
zich niet bekeren;
30 en dit is een besluit dat Ik

heb doen uitgaan in het begin
van de wereld, uit mijn eigen
mond, sedert de grondlegging
daarvan, en bij monde van mijn
dienstknechten, uw vaderen,
heb Ik het besloten, ja, evenals
het zal worden uitgezonden in
de wereld, tot aan de einden
daarvan.

31 En toen Henoch deze woor-
den gehoord had, boog hij zich
voor de Heer ter aarde neer en
sprak voor het aangezicht des
Heren, zeggende: Hoe komt
het dat ik genade gevonden
heb in uw ogen, ofschoon ik
maar een knaap ben en alle
mensen mij haten; want spre-
ken valt mij zwaar; awaarom
ben ik uw dienstknecht?

32 En de Heer zeide tot He-
noch: Ga heen en doe zoals Ik u
geboden heb, en niemand zal
u doorsteken. Doe uw amond
open, en hij zal gevuld worden
en Ik zal u te spreken geven,
want alle vlees is in mijn han-
den en Ik zal doen zoals het Mij
goeddunkt.

33 Zeg tot dit volk: aKiest gij
heden om te dienen de Here
God, die u gemaakt heeft.

34 Zie, mijn Geest rust op u,
daarom zal Ik al uw woorden
rechtvaardigen; en de abergen
zullen vlieden voor uw aange-
zicht en de brivieren zullen hun

loop veranderen; en gij zult in
Mij verblijven en Ik in u; daar-
om, cwandel met Mij.

35 En de Heer sprak tot He-
noch, en zeide tot hem: Zalf uw
ogen met klei en was ze, en gij
zult zien. En hij deed alzo.

36 En hij zag de ageesten die
God geschapen had; en hij zag
ook dingen die niet zichtbaar
waren voor het bnatuurlijke oog;
en sindsdien ontstond alom
het gezegde in het land: Een
cziener heeft de Heer verwekt
voor zijn volk.

37 En het geschiedde dat He-
noch uitging in het land, onder
het volk, staande op de heuvels
en de hoge plaatsen, en met lui-
de stem riep, getuigende tegen
hun werken; en alle mensen
namen aaanstoot aan hem.

38 En zij kwamen om naar
hem te luisteren op de hoge
plaatsen, zeggende tot de tent-
wachters: Blijft gij hier en zorgt
voor de tenten, terwijl wij daar-
heen gaan om de ziener te zien,
want hij profeteert, en er is iets
vreemds in het land; een wilde
man is onder ons gekomen.

39 En het geschiedde toen zij
naar hem luisterden, dat nie-
mand de hand aan hem sloeg;
want vrees beving al diegenen
die naar hem luisterden; want
hij wandelde met God.

40 En er kwam een man bij
hem, wiens naam Mahijah was,
en zeide tot hem: Zeg ons dui-

31a Ex. 4:10–16;
Jer. 1:6–9.

32a LV 24:5–6; 60:2.
33a gs Keuzevrijheid.
34a Matt. 17:20.

b Moz. 7:13.
c Gen. 5:24;

Moz. 7:69.
gs Wandelen,
wandelen met God.

36a gs Geestelijke
schepping.

b Moz. 1:11.
c gs Ziener.

37a 1 Ne. 16:1–3.
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delijk wie gij zijt en vanwaar
gij komt.
41 En hij zeide tot hen: Ik ben

gekomen uit het land Kenan,
het land van mijn vaderen, een
land van gerechtigheid tot op
de huidige dag. En mijn vader
heeft mij onderwezen in al de
wegen Gods.

42 En het geschiedde terwijl ik
uit het land Kenan reisde, bij de
oostelijke zee, dat ik een visi-
oen zag; en zie, de hemelen zag
ik, en de Heer sprak met mij en
gaf mij een gebod; welnu, om
deze reden, om het gebod na
te komen, verkondig ik deze
woorden.

43 En Henoch zette zijn rede
voort, zeggende: De Heer die
met mij sprak, Hij is de God des
hemels, en Hij is mijn God, en
uw God, en gij zijt mijn broe-
ders, en waarom gaat gij bij
uzelf te arade en verloochent gij
de God des hemels?

44 De hemelen heeft Hij ge-
maakt; de aaarde is zijn bvoet-
bank; en het fundament daarvan
is van Hem. Zie, Hij heeft het
gelegd, een menigte mensen
heeft Hij op het oppervlak
daarvan gezet.

45 En de dood is over onze
vaderen gekomen; niettemin
kennen wij hen, en kunnen dat
niet loochenen, en allen, zelfs

de eerste van allen kennen wij,
ja, Adam.

46 Want wij hebben een age-
denkboek geschreven onder ons,
naar het voorbeeld gegeven
door de vinger Gods; en het
is gegeven in onze eigen taal.

47 En terwijl Henoch de woor-
den Gods verkondigde, beefde
het volk en kon zijn tegenwoor-
digheid niet verdragen.

48 En hij zeide tot hen: Omdat
Adam is agevallen, zijn wij; en
door zijn val kwam de bdood;
en wij zijn deelnemers gemaakt
aan ellende en wee.

49 Zie, Satan is onder de men-
senkinderen gekomen en aver-
leidt hen om hem te aanbidden;
en de mensen zijn bvleselijk,
czinnelijk en duivels geworden
en zijn uit de tegenwoordig-
heid van God dgesloten.

50 Maar God heeft onze vade-
ren bekendgemaakt dat alle
mensen zich moeten bekeren.

51 En Hij heeft onze vader
Adam aangeroepen met zijn
eigen stem, zeggende: Ik ben
God; Ik heb de wereld gemaakt,
en de amensen beer zij in het
vlees waren.

52 En Hij zeide ook tot hem:
Indien gij u tot Mij wilt keren
en naar mijn stem luisteren en
geloven en u bekeren van al uw
overtredingen en u laten ado-

43a Spr. 1:24–33;
LV 56:14–15.

44a Deut. 10:14.
b Abr. 2:7.

46a gs Gedenkboek.
48a 2 Ne. 2:25.

gs Val van Adam
en Eva.

b gs Dood,

lichamelijke.
49a Moz. 1:12.

gs Verzoeken,
verzoeking.

b Mos. 16:3–4;
Moz. 5:13.
gs Vleselijk.

c gs Zinnelijk,
zinnelijkheid.

d gs Dood, geestelijke.
51a gs Mens—De mens,

een geestkind van
onze hemelse Vader.

b gs Geestelijke
schepping.

52a 3 Ne. 11:23–26.
gs Doop, dopen.
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pen, ja, in water, in de naam
van mijn eniggeboren Zoon,
die vol bgenade en waarheid is,
die cJezus Christus is, de enige
dnaam die onder de hemel zal
worden gegeven waardoor het
eheil tot de mensenkinderen zal
komen, zult gij de gave van de
Heilige Geest ontvangen, alle
dingen vragende in zijn naam,
en wat gij ook vraagt, het zal u
gegeven worden.
53 En onze vader Adam sprak

tot de Heer, en zeide: Waarom
is het zo dat de mensen zich
moeten bekeren en worden
gedoopt in water? En de Heer
zeide tot Adam: Zie, Ik heb u
uw overtreding in de hof van
Eden avergeven.

54 Hierdoor is het gezegde
alom onder het volk gekomen
dat de aZoon van God bverzoe-
ning heeft gedaan voor de oor-
spronkelijke schuld, waardoor
de zonden van de ouders niet
op het hoofd van de ckinderen
kunnen neerkomen, want zij
zijn rein vanaf de grondlegging
der wereld.

5 5 E n d e H e e r s p r a k t o t
Adam, zeggende: Aangezien
uw kinderen in zonde worden
ontvangen, zo ook ontstaat er,
wanneer zij beginnen op te

groeien, azonde in hun hart, en
zij proeven het bbittere, opdat
zij het goede zullen weten te
waarderen.

56 En het is hun gegeven goed
van kwaad te onderscheiden;
daarom kunnen zij naar aeigen
believen handelen, en Ik heb u
nog een wet en gebod gegeven.

57 Welnu, leer dit uw kinde-
ren: dat alle mensen overal
zich moeten abekeren, anders
kunnen zij geenszins het ko-
ninkrijk Gods beërven, want
niets wat bonrein is, kan daar
wonen, of in zijn tegenwoor-
digheid cwonen; want dMens
der Heiligheid is zijn naam,
in de taal van Adam, en de
naam van zijn Eniggeborene is
de eZoon des Mensen, ja, Jezus
Christus, een rechtvaardig
frechter, die zal komen in het
midden des tijds.

58 Welnu, Ik geef u een gebod
uw akinderen deze dingen vrij-
elijk te leren, zeggende:

59 Dat tengevolge van de
overtreding de val komt, welke
val de dood veroorzaakt, en
zoals gij in de wereld geboren
zijt door water en bloed en de
ageest, die Ik heb gemaakt, en
aldus van bstof tot een levende
ziel geworden zijt, zo moet gij

52b gs Genade.
c gs Jezus Christus.
d Hand. 4:12;

2 Ne. 31:21.
e gs Heil.

53a gs Vergeven.
54a gs Jezus Christus.

b gs Verzoenen,
verzoening.

c Mos. 3:16.
55a gs Zonde.

b LV 29:39.

gs Tegenspoed.
56a 2 Ne. 2:26–27;

Hel. 14:29–30.
gs Keuzevrijheid.

57a 1 Kor. 6:9–10.
gs Bekeren (zich),
bekering.

b 1 Ne. 10:21.
gs Rein en onrein.

c Ps. 24:3–4;
1 Ne. 15:33–36;
Mrm. 7:7;

LV 76:50–62.
d Moz. 7:35.

gs Mens der
Heiligheid.

e gs Zoon des mensen.
f gs Jezus Christus—

Rechter;
Gerechtigheid.

58a gs Kind, kinderen.
59a 1 Joh. 5:8.

b Gen. 2:7; Moz. 4:25;
Abr. 5:7.
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ook in het koninkrijk des he-
mels cwedergeboren worden
uit dwater en uit de Geest en
gereinigd worden door bloed,
ja, het bloed van mijn Enigge-
borene; opdat gij geheiligd
kunt worden van alle zonde, en
de ewoorden van het eeuwige
leven kunt fgenieten in deze
wereld en het eeuwige leven
in de toekomende wereld, ja,
onsterfelijke gheerlijkheid;

60 want door het awater on-
derhoudt gij het gebod; door
de Geest zijt gij bgerechtvaar-
digd, en door het cbloed zijt gij
dgeheiligd;
61 daarom wordt het gegeven

om in u te verblijven: de getui-
ge des hemels; de aTrooster; de
vredige dingen van de onster-
felijke heerlijkheid; de waar-
heid van alle dingen; datgene
wat alle dingen bezielt, wat alle
dingen levend maakt; datgene
wat alle dingen weet en alle
macht bezit volgens de wijs-
heid, de barmhartigheid, de
waarheid, de gerechtigheid en
het oordeel.

62 En nu, zie, Ik zeg u: Dit is
het aheilsplan voor alle men-
sen, door het bloed van mijn
bEniggeborene, die zal komen
in het midden des tijds.

63 En zie, alle dingen hebben
hun gelijkenis, en alle dingen
worden geschapen en gemaakt
om van Mij te agetuigen, zowel
dingen die stoffelijk zijn, als
dingen die geestelijk zijn; din-
gen die boven in de hemelen
zijn en dingen die op de aarde
zijn en dingen die in de aarde
zijn en dingen die onder de
aarde zijn, zowel boven als
onder: alle dingen getuigen
van Mij.

64 En het geschiedde toen de
Heer gesproken had met Adam,
onze vader, dat Adam de Heer
aanriep, en hij werd wegge-
voerd door de aGeest des Heren
en in het water gedragen en
onder het bwater gelegd en uit
het water voortgebracht.

65 En aldus werd hij gedoopt,
en de Geest Gods daalde op
hem neer, en aldus werd hij
ageboren uit de Geest en levend
gemaakt naar de binnerlijke
mens.

66 En hij hoorde een stem uit
de hemel, zeggende: Gij zijt
agedoopt met vuur en met de
Heilige Geest. Dit is het bgetui-
genis van de Vader en de Zoon,
van nu af aan en voor eeuwig;

67 en gij zijt naar de aorde van
Hem die zonder begin van

59c gs Wedergeboren,
uit God geboren.

d gs Doop, dopen.
e 2 Ne. 4:15–16;

Alma 32:28.
f Joh. 6:68.
g gs Celestiale

heerlijkheid.
60a Mro. 8:25.

b gs Rechtvaardigen,
rechtvaardiging.

c gs Bloed.
d gs Heiliging.

61a gs Heilige Geest.
62a gs Verlossingsplan.

b gs Eniggeborene.
63a Alma 30:44;

LV 88:45–47.
64a gs Heilige Geest.

b gs Doop, dopen.
65a gs Wedergeboren,

uit God geboren.

b Mos. 27:25;
Alma 5:12–15.

66a LV 19:31.
gs Gave van de
Heilige Geest.

b 2 Ne. 31:17–18;
3 Ne. 28:11.

67a gs Melchizedeks
priesterschap.
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dagen was of einde van jaren,
van alle eeuwigheid tot alle
eeuwigheid.
68 Zie, gij zijt aéén in Mij, een

zoon van God; en aldus kun-
nen allen mijn bzonen worden.
Amen.

HOOFDSTUK 7

(December 1830)

Henoch onderwijst, leidt het volk
en verzet bergen — De stad Zion
wordt gesticht — Henoch voor-
ziet de komst van de Zoon des
Mensen, zijn zoenoffer en de
opstanding der heiligen — Hij
voorziet de herstelling, de verga-
dering, de wederkomst en de
terugkeer van Zion.

En het geschiedde dat Henoch
zijn rede voortzette, zeggende:
Zie, onze vader Adam heeft in
deze dingen onderwezen, en
velen hebben geloofd en zijn de
azonen van God geworden; en
velen hebben niet geloofd en
zijn in hun zonden omgeko-
men, en zien met bvrees, onder
kwelling, de vurige gramschap
van de verbolgenheid Gods
tegemoet die op hen zal wor-
den uitgestort.

2 En vanaf die tijd begon He-
noch te profeteren, zeggende
tot het volk: Terwijl ik reisde en
op de plaats Mahujah stond en
de Heer aanriep, kwam er een
stem uit de hemel, zeggende:

Keer u om en beklim de berg
Simeon.

3 En het geschiedde dat ik mij
omkeerde en de berg beklom;
en toen ik op de berg stond, zag
ik de hemelen geopend, en ik
was met aheerlijkheid bekleed;

4 en ik zag de Heer; en Hij
stond voor mijn aangezicht en
Hij sprak met mij, zoals de
e n e m e n s m e t d e a n d e r e
spreekt, van aaangezicht tot
aangezicht; en Hij zeide tot mij:
bKijk, en Ik zal u de wereld
tonen over een tijdsspanne van
vele geslachten.

5 En het geschiedde dat ik blik-
te in het Shumdal, en zie, een
groot volk dat in tenten woon-
de, namelijk het volk van Shum.

6 En wederom zeide de Heer
tot mij: Kijk! En ik keek naar het
noorden en ik zag het volk van
Kanaän, dat in tenten woonde.

7 En de Heer zeide tot mij:
Profeteer! En ik profeteerde,
zeggende: Zie, het volk van
Kanaän, dat talrijk is, zal in
slagorde tegen het volk van
Shum optrekken en zal het
doden, zodat het volslagen zal
worden vernietigd; en het volk
van Kanaän zal zich over het
land verdelen, en het land zal
woest en onvruchtbaar zijn, en
er zal geen ander volk wonen
dan het volk van Kanaän;

8 want zie, de Heer zal het
land met veel hitte vervloeken
en de onvruchtbaarheid ervan
zal voor eeuwig blijven bestaan.

68a 1 Joh. 3:1–3; LV 35:2.
b Joh. 1:12; LV 34:3.

gs Zonen en
dochters van God.

7 1a gs Zonen en
dochters van God.

b Alma 40:11–14.
3a gs Gedaanteveran-

dering.
4a Gen. 32:30; Deut. 5:4;

Moz. 1:2, 11, 31.
b Moz. 1:4.
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En er was een azwartheid die
op alle kinderen van Kanaän
kwam, zodat zij veracht wer-
den onder alle volken.
9 En het geschiedde dat de

Heer tot mij zeide: Kijk! En ik
keek en ik zag het land Saron
en het land Henoch en het land
Omner en het land Heni en het
land Sem en het land Haner en
het land Hanannihah, en alle
inwoners daarvan;

10 en de Heer zeide tot mij: Ga
naar deze volken, en zeg tot
hen: aBekeert u, opdat Ik niet
verschijn en hen met een ver-
vloeking sla, en zij sterven.

11 En Hij gaf mij een gebod
dat ik moest adopen in de naam
van de Vader en van de Zoon,
die vol bgenade en waarheid
is, en van de cHeilige Geest,
die getuigt van de Vader en
de Zoon.
12 En het geschiedde dat He-

noch alle volken, behalve het
volk van Kanaän, bleef oproe-
pen tot bekering;

13 en zo groot was het ageloof
van Henoch, dat hij het volk
van God aanvoerde; en hun
vijanden trokken tegen hen ten
strijde; en hij sprak het woord
des Heren, en de aarde beefde
en de bbergen vloden, ja, op
zijn bevel; en de crivieren met
water veranderden hun loop;
en uit de wildernis werd het

gebrul van de leeuwen gehoord;
en alle natiën waren zeer be-
vreesd, zo dmachtig was het
woord van Henoch en zo groot
was de kracht van de taal die
God hem gegeven had.

14 Ook kwam er een land op
uit de diepte der zee, en zo groot
was de vrees van de vijanden
van het volk Gods, dat zij
vluchtten en op grote afstand
stonden en zich op het land
begaven dat opgekomen was
uit de diepte der zee.

15 En ook de areuzen van het
land stonden op grote afstand;
en er kwam een vervloeking op
allen die streden tegen God;

16 en vanaf die tijd waren er
oorlogen en bloedvergieten on-
der hen; maar de Heer kwam
en verbleef bij zijn volk, en zij
leefden in rechtvaardigheid.

17 En de avreze des Heren was
op alle natiën, zo groot was de
heerlijkheid des Heren die op
zijn volk rustte. En de Heer
bzegende het land, en zij wer-
den gezegend op de bergen en
op de hoge plaatsen, en waren
voorspoedig.

18 En de Heer noemde zijn
volk aZion, omdat zij béén
van hart en één van zin waren
en in rechtvaardigheid leef-
den; en er waren geen armen
onder hen.

19 En Henoch zette zijn predi-

8a 2 Ne. 26:33.
10a Moz. 6:57.

gs Bekeren (zich),
bekering.

11a gs Doop, dopen.
b gs Genade.
c gs Heilige Geest.

13a gs Geloof, geloven.
b Matt. 17:20.
c Moz. 6:34.
d gs Macht;

Priesterschap.
15a Gen. 6:4;

Moz. 8:18.

17a Ex. 23:27.
b 1 Kron. 28:7–8;

1 Ne. 17:35.
18a gs Zion.

b Hand. 4:32;
Fil. 2:1–4.
gs Een, eenheid.
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king tot het volk van God voort
in rechtvaardigheid. En het ge-
schiedde in zijn dagen dat hij
een stad bouwde die genoemd
werd: de stad der heiligheid,
ja, Zion.

20 En het geschiedde dat He-
noch met de Heer sprak; en hij
zeide tot de Heer: aZion zal
toch zeker voor altijd in veilig-
heid wonen. Maar de Heer zeide
tot Henoch: Zion heb Ik geze-
gend, maar de overigen van het
volk heb ik vervloekt.

21 En het geschiedde dat de
Heer aan Henoch alle bewoners
der aarde toonde; en hij aan-
schouwde, en zie, na verloop
van tijd werd Zion aopgenomen
in de hemel. En de Heer zeide
tot Henoch: Zie mijn woon-
plaats voor eeuwig.

22 En Henoch zag ook de
overigen van het volk, die de
zonen van Adam waren; en zij
waren een mengsel van alle
nakomelingen van Adam, op
de nakomelingen van Kaïn na,
want de nakomelingen van
Kaïn waren azwart en hadden
geen plaats onder hen.

23 En nadat Zion in de ahemel
opgenomen was, baanschouw-
de Henoch, en zie, calle natiën
der aarde waren voor zi jn
aangezicht;

24 en geslacht na geslacht
kwam; en Henoch was hoog en
averheven, ja, aan de boezem

van de Vader en van de Zoon
des Mensen; en zie, de macht
van Satan rustte op het gehele
oppervlak der aarde.

25 En hij zag engelen uit de
hemel neerdalen; en hij hoorde
een luide stem, zeggende: Wee,
wee de bewoners der aarde.

26 En hij zag Satan; en hij had
een grote aketen in zijn hand en
deze hulde het gehele opper-
vlak der aarde in bduisternis;
en hij keek op en lachte en zijn
cengelen juichten.
27 En Henoch zag aengelen

uit de hemel neerdalen die
bgetuigden van de Vader en
de Zoon; en de Heilige Geest
viel op velen, en zij werden
door de machten des hemels
in Zion opgenomen.

28 En het geschiedde dat de
God des hemels de overigen
van het volk aanschouwde, en
Hij weende; en Henoch getuig-
de ervan, zeggende: Hoe komt
het dat de hemelen wenen en
hun tranen storten zoals de
regen op de bergen?

29 En Henoch zeide tot de
Heer: Hoe komt het dat Gij
kunt awenen daar Gij heilig zijt
en van alle eeuwigheid tot alle
eeuwigheid?

30 En indien het mogelijk was
dat de mens de stofdeeltjes der
aarde kon tellen, ja, van miljoe-
nen aaarden zoals deze, dan zou
het nog geen begin zijn van het

20a Moz. 7:62–63.
gs Nieuw-Jeruzalem.

21a Moz. 7:69.
22a 2 Ne. 26:33.
23a gs Hemel.

b gs Visioen.

c LV 88:47;
Moz. 1:27–29.

24a 2 Kor. 12:1–4.
26a Alma 12:10–11.

b Jes. 60:1–2.
c Judas 1:6;

LV 29:36–37.
27a gs Engelen.

b gs Getuigenis.
29a Jes. 63:7–10.
30a LV 76:24;

Moz. 1:33.
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aantal van uw bscheppingen;
en uw voorhang is nog steeds
uitgespannen; en toch zijt Gij
daar en uw boezem is daar; en
ook zijt Gij rechtvaardig; Gij
zijt barmhartig en liefderijk,
voor eeuwig;

31 en Gij hebt Zion aan uw
eigen boezem genomen, uit al
uw scheppingen, van alle eeu-
wigheid tot alle eeuwigheid;
en niets dan avrede, bgerech-
tigheid en cwaarheid is de
woonplaats van uw troon; en
barmhartigheid zal voor uw
aangezicht uitgaan en geen
einde hebben; hoe komt het
dan dat Gij kunt wenen?

32 En de Heer zeide tot He-
noch: Zie dezen uw broeders;
zij zijn het maaksel van mijn
eigen ahanden, en Ik heb hun
bkennis aan hen gegeven ten
dage dat Ik hen schiep; en in de
hof van Eden heb Ik de mens
zijn ckeuzevrijheid gegeven;

33 en tot uw broeders heb Ik
gezegd, en hun ook het gebod
gegeven, dat zij elkander moe-
ten aliefhebben en dat zij voor
Mij, hun Vader, moeten kiezen;
maar zie, zij zijn liefdeloos en
zij haten hun eigen bloed;
34 en het avuur van mijn gram-

schap is tegen hen ontstoken; en
in mijn brandende misnoegen
zal ik de bwatervloeden over

hen zenden, want mijn hevige
toorn is tegen hen ontstoken.

35 Zie, Ik ben God; aMens der
Heiligheid is mijn naam; Raads-
man is mijn naam; en Eindeloos
en Eeuwig is ook mijn bnaam.

36 Daarom, Ik kan mijn handen
uitstrekken en alle scheppingen
omvatten die Ik heb gemaakt; en
ook kan mijn aoog ze doordrin-
gen, en onder al het maaksel
van mijn handen is er niet zulk
een grote bgoddeloosheid ge-
weest als onder uw broeders.

37 Maar zie, hun zonden zullen
op het hoofd van hun vaders
rusten; Satan zal hun vader zijn
en ellende zal hun lot zijn; en
alle hemelen zullen hen bewe-
nen, ja, al het maaksel van mijn
handen; moeten dan de hemelen
niet wenen, aangezien dezen
zullen lijden?

38 Maar zie, diegenen op wie
uw ogen rusten, zullen in de
watervloeden omkomen; en zie,
Ik zal hen opsluiten; een agevan-
genis heb Ik voor hen bereid.

39 En Hij die Ik heb uitverko-
ren, heeft voor mijn aangezicht
gepleit. Daarom lijdt Hij voor
hun zonden, voor zoverre zij
zich willen bekeren ten dage
dat mijn aUitverkorene naar
Mij terugkeert; en tot die dag
zullen zij bkwelling ondergaan;

40 hierom nu zullen de heme-

30b gs Scheppen,
schepping.

31a gs Vrede.
b gs Gerechtigheid.
c gs Waarheid.

32a Moz. 1:4.
b gs Kennis.
c gs Keuzevrijheid.

33a gs Liefde.

34a Jes. 30:27;
Nahum 1:6;
LV 35:14.

b Gen. 7:4, 10;
Moz. 8:17, 24.
gs Watervloed ten
tijde van Noach.

35a Moz. 6:57.
b Moz. 1:3.

36a LV 38:2; 88:41;
Moz. 1:35–37.

b Gen. 6:5–6;
Moz. 8:22, 28–30.

38a 1 Pet. 3:18–20.
gs Hel.

39a Moz. 4:2; Abr. 3:27.
gs Jezus Christus.

b gs Verdoemenis.
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len wenen, ja, en al het maaksel
van mijn handen.
41 En het geschiedde dat de

Heer tot Henoch sprak en He-
noch al het doen en laten van
de mensenkinderen vertelde;
daarom kende en aanschouw-
de Henoch hun goddeloosheid
en hun ellende, en hij weende
en strekte zijn armen uit en zijn
ahart zwol op, zo wijd als de
eeuwigheid, en zijn binnenste
smachtte; en de ganse eeuwig-
heid beefde.
42 En Henoch zag ook aNoach

en zijn bhuisgezin; dat de nako-
melingen van alle zonen van
Noach zouden worden gered
met een stoffelijke behoudenis;

43 welnu, Henoch zag dat
Noach een aark bouwde; en dat
de Heer er behagen in schiep en
haar in zijn eigen hand hield;
maar over de overigen van de
goddelozen kwamen de water-
vloeden en slokten hen op.

44 En toen Henoch dat zag,
werd het hem bitter te moede
en weende hij over zijn broe-
ders en zeide tot de hemelen: Ik
aweiger mij te laten troosten;
maar de Heer zeide tot Henoch:
Verhef uw hart en wees ver-
blijd, en kijk!
45 En het geschiedde dat He-

noch keek; en van Noach af zag
hij alle geslachten der aarde; en
hij riep de Heer aan, zeggende:
Wanneer zal de dag des Heren

komen? Wanneer zal het bloed
van de Rechtvaardige worden
vergoten, opdat allen die treu-
ren, ageheiligd kunnen worden
en het eeuwige leven kunnen
hebben?

46 En de Heer zeide: Het zal
in het amidden des tijds zijn, in
de dagen van goddeloosheid
en wraak.

47 En zie, Henoch zag de dag
van de komst van de Zoon des
Mensen, ja, in het vlees; en zijn
ziel verheugde zich, zeggende:
De Rechtvaardige is opgeheven,
en het aLam is geslacht sedert
de grondlegging der wereld;
en door geloof ben ik aan de
boezem van de Vader, en zie,
bZion is bij mij.

48 En het geschiedde dat He-
noch de aaarde aanschouwde;
en hij hoorde een stem uit haar
binnenste, zeggende: Wee, wee
mij, de moeder der mensen; ik
ben ontzet, ik ben vermoeid
wegens de goddeloosheid van
mijn kinderen. Wanneer zal ik
brusten en gezuiverd worden
van het cvuil dat uit mij is voort-
gekomen? Wanneer zal mijn
Schepper mij heiligen, opdat ik
kan rusten en er enige tijd ge-
rechtigheid op mijn oppervlak
zal verblijven?

49 En toen Henoch de aarde
hoorde treuren, weende hij en
riep de Heer aan, zeggende: O
Heer, wilt Gij geen medelijden

41a Mos. 28:3.
gs Medelijden.

42a gs Noach, aartsvader
uit de Bijbel.

b Moz. 8:12.
43a Gen. 6:14–16;

Ether 6:7.
44a Ps. 77:2;

Ether 15:3.
45a gs Heiliging.
46a Moz. 5:57.
47a gs Lam Gods.

b Moz. 7:21.
48a gs Aarde—Reiniging

der aarde.
b Moz. 7:54, 58, 64.
c gs Vuil, vuiligheid.
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hebben met de aarde? Wilt Gij
de kinderen van Noach niet
zegenen?
50 En het geschiedde dat He-

noch de Heer bleef aanroepen,
zeggende: Ik vraag u, o Heer,
in de naam van uw Eniggebo-
rene, ja, Jezus Christus, dat Gij
Noach en zijn nageslacht gena-
dig wilt zijn, zodat de aarde
nimmermeer door de water-
vloeden zal worden bedekt.

51 En de Heer kon Zich niet
weerhouden; en Hij verbond
Zich jegens Henoch, en bezwoer
hem met een eed, dat Hij de
awatervloeden zou tegenhou-
den; dat Hij de kinderen van
Noach zou aanroepen;

52 en Hij zond een onveran-
derlijk besluit uit, dat er altijd
een aoverblijfsel van zijn nage-
slacht te vinden zou zijn onder
alle natiën, zolang de aarde
zou bestaan;

53 en de Heer zeide: Geze-
gend is hij door wiens zaad de
Messias komen zal; want Hij
zegt: Ik ben de aMessias, de
bKoning van Zion, de cRots van
de hemel, die zo uitgestrekt is
als de eeuwigheid; wie ook
door de poort binnenkomt en
door Mij dopklimt, zal nimmer
vallen; welnu, gezegend zijn zij
van wie Ik heb gesproken, want
zij zullen komen met egezangen
van eeuwigdurende vreugde.

54 En het geschiedde dat He-
noch de Heer aanriep, zeggen-
de: Wanneer de Zoon des Men-
sen komt in het vlees, zal de
aarde dan rusten? Ik bid U,
toon mij die dingen.

55 En de Heer zeide tot He-
noch: Kijk! En hij keek en zag
de aZoon des Mensen verhoogd
aan het bkruis, naar de wijze
der mensen;

56 en hij hoorde een luide stem;
en de hemelen werden verslui-
erd; en alle scheppingen van God
treurden; en de aarde akreun-
de; en de rotsen scheurden; en
de heiligen bstonden op en wer-
den ter crechterhand van de
Zoon des Mensen dgekroond
met een kroon van heerlijkheid;

57 en alle ageesten die in de
bgevangenis waren, kwamen
tevoorschijn en stonden ter
rechterhand Gods; en de overi-
gen werden in ketenen van
duisternis achtergehouden tot
het oordeel van de grote dag.

58 En wederom weende He-
noch en riep de Heer aan, zeg-
gende: Wanneer zal de aarde
rusten?

59 En Henoch zag de Zoon des
Mensen opvaren tot de Vader;
en hij riep de Heer aan, zeggen-
de: Zult Gij niet op aarde terug-
keren? Aangezien Gij God zijt,
en ik U ken, en Gij mij gezwo-
ren hebt en mij geboden hebt

51a Ps. 104:6–9.
52a Moz. 8:2.
53a gs Messias.

b Matt. 2:2; 2 Ne. 10:14;
Alma 5:50;
LV 128:22.

c Ps. 71:3; 78:35;

Hel. 5:12.
gs Rots.

d 2 Ne. 31:19–20.
e gs Muziek.

55a gs Zoon des mensen.
b 3 Ne. 27:14.

gs Kruisiging.

56a Matt. 27:45, 50–51.
b gs Opstanding.
c gs Kroon;

Verhoging.
d Matt. 25:34.

57a gs Geest.
b LV 76:71–74; 88:99.
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dat ik moet vragen in de naam
van uw Eniggeborene; Gij hebt
mij gemaakt en mij recht op uw
troon gegeven, niet vanwege
mijzelf, maar door uw eigen ge-
nade; daarom vraag ik U of Gij
niet op aarde zult terugkeren.
60 En de Heer zeide tot He-

noch: Zo waar Ik leef, zo zal Ik
komen in de alaatste dagen, in
de dagen van goddeloosheid
en wraak, om de eed gestand te
doen die Ik u gezworen heb aan-
gaande de kinderen van Noach;
61 en de dag zal komen dat de

aarde zal arusten, maar vóór
die dag zullen de hemelen bver-
duisterd worden en een csluier
van duisternis zal de aarde
bedekken; en de hemelen zul-
len beven, alsook de aarde; en
er zullen grote verdrukkingen
onder de mensenkinderen zijn,
maar mijn volk zal Ik dbewaren;

62 en agerechtigheid zal Ik uit
de hemel neerzenden; en bwaar-
heid zal Ik uit de caarde voort-
zenden om te dgetuigen van
mijn Eniggeborene, van zijn
eopstanding uit de doden; ja, en
ook van de opstanding van alle
mensen; en gerechtigheid en
waarheid zal Ik als een water-
vloed over de aarde doen stro-
men, om mijn uitverkorenen
vanuit de vier hoeken der aarde

te fvergaderen naar een plaats
die Ik zal bereiden, een heilige
stad, opdat mijn volk zijn lende-
nen kan omgorden en kan uit-
zien naar de tijd van mijn komst;
want daar zal mijn tabernakel
zijn en het zal Zion worden ge-
noemd, een gnieuw Jeruzalem.
63 En de Heer zeide tot He-

noch: Dan zullen gij en uw ge-
hele astad hen daar ontmoeten
en wij zullen hen ontvangen
aan onze boezem en zij zullen
ons zien; en wij zullen hen om
de hals vallen en zij zullen ons
om de hals vallen en wij zullen
elkaar kussen;

64 en daar zal mijn woon-
plaats zijn en het zal Zion zijn,
dat afgescheiden zal worden
van alle scheppingen die Ik
heb gemaakt; en voor een tijds-
spanne van aduizend jaar zal
de aarde brusten.
65 En het geschiedde dat He-

noch de dag van de akomst van
de Zoon des Mensen zag, in de
laatste dagen, om in gerechtig-
heid op aarde te wonen voor een
tijdsspanne van duizend jaar;

66 maar vóór die dag zag hij
grote verdrukkingen onder de
goddelozen; en hij zag ook de
zee, dat die in beroering was,
en dat het hart der mensen abe-
zweek, daar zij met vrees de

60a gs Laatste dagen.
61a gs Aarde—

Uiteindelijke staat
der aarde.

b LV 38:11–12; 112:23.
c gs Sluier.
d 1 Ne. 22:15–22;

2 Ne. 30:10.
62a Ps. 85:11.

gs Herstelling van

het evangelie.
b gs Boek van

Mormon.
c Jes. 29:4.
d gs Getuigenis.
e gs Opstanding.
f gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.

g gs Nieuw-Jeruzalem.

63a Op. 21:9–11;
LV 45:11–12;
Moz. 7:19–21.

64a gs Millennium.
b Moz. 7:48.

65a Judas 1:14.
gs Wederkomst van
Jezus Christus.

66a Jes. 13:6–7.
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boordelen van de almachtige
God tegemoet zagen, die over
de goddelozen zouden komen.
67 En de Heer toonde Henoch

alle dingen, ja, tot aan het einde
der wereld; en hij zag de dag
der rechtvaardigen, het uur van
hun verlossing, en ontving een
volheid van avreugde;

68 en al de dagen van aZion, in
de dagen van Henoch, waren
driehonderdvijfenzestig jaar.
69 En Henoch en zijn gehele

volk awandelden met God, en
Hij verbleef te midden van
Zion; en het geschiedde dat
Zion niet meer was, want God
had het aan zijn eigen boezem
ontvangen; en sindsdien deed
het gezegde de ronde: Zion is
gevloden.

HOOFDSTUK 8

(Februari 1831)

Metuselach profeteert — Noach
en zijn zonen prediken het evange-
lie — Er heerst grote goddeloos-
heid — Aan de oproep tot bekering
wordt geen gehoor gegeven —
God besluit tot de vernietiging
van alle vlees door de watervloed.

En al de dagen van Henoch
waren vierhonderddertig jaar.

2 En het geschiedde dat aMe-
tuselach, de zoon van Henoch,
niet werd opgenomen, opdat
de verbonden des Heren ver-
vuld zouden worden die Hij

met Henoch gesloten had; want
hij had Zich waarlijk jegens
Henoch verbonden dat Noach
de vrucht van zijn lendenen
zou zijn.

3 En het geschiedde dat Metu-
selach profeteerde dat uit zijn
lendenen alle koninkrijken
der aarde zouden voortkomen
(door Noach), en hij rekende
het zichzelf tot eer.

4 En er kwam een grote hon-
gersnood in het land, en de
Heer vervloekte de aarde met
een zware vervloeking, en veel
van haar bewoners stierven.

5 En het geschiedde dat Me-
tuselach honderdzevenen-
tachtig jaar leefde en Lamech
verwekte;

6 en Metuselach leefde, nadat
hij Lamech verwekt had, ze-
venhonderdtweeëntachtig jaar
en hij verwekte zonen en doch-
ters;

7 en al de dagen van Metuse-
lach waren negenhonderd-
negenenzestig jaar en hij stierf.

8 En Lamech leefde honderd-
tweeëntachtig jaar en verwekte
een zoon,

9 en noemde zijn naam aNoach,
zeggende: Deze zoon zal ons
troosten over ons werk en de
arbeid van onze handen, van-
wege de grond die de Heer
bvervloekt heeft.

10 En Lamech leefde, nadat hij
Noach verwekt had, vijfhon-
derdvijfenenegentig jaar en hij
verwekte zonen en dochters;

66b gs Oordeel, laatste.
67a gs Vreugde.
68a Gen. 5:23;

Moz. 8:1.

69a Gen. 5:24;
Moz. 6:34.
gs Wandelen,
wandelen met God.

8 2a gs Metuselach.
9a gs Noach, aartsvader

uit de Bijbel.
b Moz. 4:23.
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11 en al de dagen van Lamech
waren zevenhonderdzevenen-
zeventig jaar en hij stierf.

12 En Noach was vierhonderd-
vijftig jaar oud en averwekte
Jafet; en tweeënveertig jaar
daarna verwekte hij bSem bij
haar die de moeder van Jafet
was, en toen hij vijfhonderd jaar
oud was, verwekte hij cCham.
13 En aNoach en zijn zonen

bluisterden naar de Heer en
gaven gehoor, en zij werden
de czonen van God genoemd.
14 En toen deze mensen zich

begonnen te vermenigvuldigen
op het oppervlak der aarde en er
hun dochters werden geboren,
zagen de azonen der mensen
dat die dochters mooi waren,
en zij namen zich vrouwen, ja,
zoals zij verkozen.

15 En de Heer zeide tot Noach:
De dochters van uw zonen heb-
ben zich averkocht; want zie,
mijn toorn is ontstoken tegen de
zonen der mensen, want zij wil-
len niet naar mijn stem luisteren.

16 En het geschiedde dat No-
ach profeteerde en de dingen
Gods leerde, zoals het was in
het begin.

17 En de Heer zeide tot No-
ach: Mijn Geest zal niet altijd
ainwerken op de mens, want hij

zal weten dat alle bvlees zal
sterven; niettemin zullen zijn
dagen honderdtwintig jaar tel-
len; en indien de mensen zich
niet bekeren, zal Ik de cwater-
vloeden over hen zenden.

18 En in die dagen waren er
areuzen op de aarde en zij ston-
den Noach naar het leven;
maar de Heer was met Noach
en de bmacht des Heren rustte
op hem.

19 En de Heer aordende bNo-
ach naar zijn eigen corde en
gebood hem uit te gaan en zijn
evangelie te dverkondigen aan
de mensenkinderen, ja, zoals
het gegeven was aan Henoch.

20 En het geschiedde dat No-
ach de mensenkinderen opriep
zich te abekeren; maar zij luis-
terden niet naar zijn woorden;

21 en bovendien, nadat zij
hem hadden aangehoord, kwa-
men zij bij hem, zeggende: Zie,
wij zijn de zonen van God; heb-
ben wij niet de dochters der
mensen tot ons genomen? En
aeten en drinken wij niet en
huwen wij niet en geven ten
huwelijk? En onze vrouwen
baren ons kinderen, en deze
zijn de geweldigen, zoals de
mannen van weleer, mannen
van grote naam. En zij luister-

12a Gen. 5:32.
gs Jafet.

b gs Sem.
c gs Cham.

13a LV 138:41.
gs Gabriël.

b gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

c gs Zonen en
dochters van God.

14a Moz. 5:52.

15a gs Huwelijk,
huwen—Gemengd
huwelijk.

17a Gen. 6:3; 2 Ne. 26:11;
Ether 2:15; LV 1:33.

b 2 Ne. 9:4.
gs Vlees.

c Gen. 7:4, 10;
Moz. 7:34.

18a Gen. 6:4;
Num. 13:33;
Jozua 17:15.

b gs Macht.
19a LV 107:52.

gs Ordenen,
ordening.

b Abr. 1:19.
c gs Melchizedeks

priesterschap.
d gs Zendingswerk.

20a gs Bekeren (zich),
bekering.

21a Matt. 24:38–39;
MJS 1:41.
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den niet naar de woorden van
Noach.
22 En God zag dat de agodde-

loosheid der mensen groot
was geworden op de aarde; en
eenieder verhief zich in de ver-
beelding van de boverleggin-
gen van zijn hart, die te allen
tijde slechts boos waren.

23 En het geschiedde dat No-
ach zijn aprediking tot het volk
voortzette, zeggende: Luistert,
en slaat acht op mijn woorden;

24 agelooft en bekeert u van
uw zonden en laat u bdopen in
de naam van Jezus Christus, de
Zoon van God, evenals onze
vaderen, en gij zult de Heilige
Geest ontvangen, opdat alle
dingen u cgeopenbaard kunnen
worden; en indien gij dat niet
doet, zullen de watervloeden
over u komen; niettemin luis-
terden zij niet.
25 En het berouwde Noach

en het deed zijn hart pijn dat
de Heer de mens op aarde ge-
maakt had, en het smartte hem
in zijn hart.

26 En de Heer zeide: Ik zal de

mens die Ik geschapen heb van
het oppervlak der aarde auit-
roeien, zowel mens als dier
en de kruipende wezens en de
vogels van de lucht; want het
berouwt Noach dat Ik ze ge-
schapen heb en dat Ik ze ge-
maakt heb, en hij heeft Mij
aangeroepen; want zij hebben
hem naar het leven gestaan.

27 En aldus vond Noach agena-
de in de ogen des Heren; want
Noach was een rechtvaardig
man en bonberispelijk onder
zijn geslacht; en hij cwandelde
met God, zoals ook zijn drie
zonen, Sem, Cham en Jafet.

28 De aarde was averdorven
voor Gods aangezicht en zij
was vol geweld.

29 En God aanschouwde de
aarde, en zie, zij was verdorven,
want alle vlees had zijn weg op
de aarde verdorven.

30 En God zeide tot Noach:
Het einde van alle vlees is
voor mijn aangezicht gekomen,
want de aarde is vol geweld,
en zie, Ik zal alle vlees van de
aarde awegvagen.

22a Gen. 6:5;
Moz. 7:36–37.

b Mos. 4:30;
Alma 12:14.
gs Gedachten.

23a gs Prediken.
24a gs Geloof, geloven.

b gs Doop, dopen—
Vereisten voor
de doop.

c 2 Ne. 32:2–5.
26a gs Aarde—Reiniging

der aarde.
27a gs Genade.

b Gen. 6:9.
c gs Wandelen,

wandelen met God.
28a Gen. 6:11–13.
30a LV 56:3.



Het boek Abraham

VERTAALD VAN DE PAPYRUS DOOR JOSEPH SMITH

Een vertaling van enkele zeer oude kronieken die in onze handen zijn
gevallen, afkomstig uit de catacomben van Egypte. De geschriften

van Abraham tijdens zijn verblijf in Egypte, het Boek Abraham geheten,
door hem eigenhandig op papyrus geschreven . (History of the Church,
2:235–236, 348–351.)

HOOFDSTUK 1

Abraham streeft naar de zegenin-
gen van de patriarchale orde — Hij
wordt vervolgd door valse priesters
in Chaldea — Jehova redt hem —
De oorsprong en het bestuur van
Egypte worden toegelicht.

IN het land der aChaldeeën,
in de woonplaats van mijn

vaderen, zag ik, bAbraham, dat
het voor mij nodig was een an-
dere cwoonplaats te verkrijgen;
2 en daar ik bemerkte dat er

groter ageluk en meer vrede en
brust voor mij weggelegd was,
streefde ik naar de zegeningen
van de vaderen en het recht
waartoe ik moest worden geor-
dend om die te bedienen; en
daar ik zelf een navolger van
cgerechtigheid was geweest, en
ook verlangde iemand te zijn die
grote dkennis bezat, en een nog
grotere navolger van gerech-
tigheid te zijn, en nog grotere
kennis te bezitten, en vader van
vele natiën te zijn, een vrede-

vorst, en verlangde onderricht
te ontvangen en de geboden
van God te onderhouden, werd
ik rechtmatig erfgenaam, eho-
gepriester, met het frecht dat
de vaderen toebehoorde.

3 Het werd van de vaderen op
mij abevestigd; het stamde af
van de vaderen, vanaf het begin
van de tijd, ja, vanaf het begin,
of vóór de grondlegging der
aarde, tot op de huidige tijd,
ja, het recht van de beerstgebo-
rene, of de eerste mens, die
cAdam is, of eerste vader, door
de vaderen tot mij toe.

4 Ik streefde naar mijn aaan-
stelling tot het priesterschap
volgens het voorschrift van God
aan de vaderen aangaande de
nakomelingschap.

5 Omdat mijn avaderen zich
hadden afgekeerd van hun
rechtschapenheid en van de
heilige geboden die de Heer,
hun God, hun had gegeven, om
de goden der heidenen te baan-
bidden, weigerden zij volstrekt
naar mijn stem te luisteren;

1 1a gs Ur.
b gs Abraham.
c Hand. 7:2–4.

2a gs Vreugde.
b gs Rust, rusten.
c gs Rechtvaardig,

rechtvaardigen,

rechtvaardigheid.
d LV 42:61.

gs Kennis.
e gs Hogepriester.
f gs Melchizedeks

priesterschap.
3a LV 84:14.

b LV 68:17.
gs Eerstgeborene.

c Moz. 1:34.
gs Adam.

4a gs Eerstgeboorterecht.
5a Gen. 12:1.

b gs Afgoderij.



EEN FACSIMILE UIT HET BOEK ABRAHAM
nr. 1

VERKLARING

Afb. 1: De engel des Heren.
Afb. 2: Abraham vastgebonden op een altaar.
Afb. 3: De afgodische priester van Elkenah die tracht Abraham ten offer te

brengen.
Afb. 4: Het offeraltaar voor de afgodische priesters, opgesteld voor de goden

van Elkenah, Libnah, Mamakrah, Korash en Farao.
Afb. 5: De afgod van Elkenah.
Afb. 6: De afgod van Libnah.
Afb. 7: De afgod van Mamakrah.
Afb. 8: De afgod van Korash.
Afb. 9: De afgod van Farao.
Afb. 10: Abraham in Egypte.
Afb. 11: Bedoeld om de zuilen des hemels voor te stellen, volgens de opvatting

der Egyptenaren.
Afb. 12: Rakiang, dat ruimte betekent, ofwel het uitspansel boven ons hoofd;

maar in dit geval, in verband met dit onderwerp, bedoelden de Egyptenaren er
Sjama mee, hoog zijn, ofwel de hemelen, wat overeenkomt met het Hebreeuwse
woord Sjamajim.
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6 want hun hart was erop
gezet om kwaad te doen, en
was ten volle tot de agod van
Elkenah gekeerd en de god van
Libnah en de god van Mama-
krah en de god van Korash en
de god van Farao, de koning
van Egypte;
7 daarom keerden zij hun hart

tot het offer van de heidenen
die hun kinderen offerden aan
deze stomme afgoden en luis-
terden zij niet naar mijn stem,
maar trachtten mijn leven weg
te nemen door de hand van de
priester van Elkenah. De pries-
ter van Elkenah was ook de
priester van Farao.

8 Welnu, in die tijd was het de
gewoonte van de priester van
Farao, de koning van Egypte,
om op het altaar dat in het land
Chaldea gebouwd was, als
offer aan die vreemde goden
mannen, vrouwen en kinderen
te offeren.

9 En het geschiedde dat de
priester een offer bracht aan
de god van Farao en ook aan
de god van Shagreël, ja, op de
wijze der Egyptenaren. Nu was
de god van Shagreël de zon.

10 Ja, het dankoffer van een
kind bracht de priester van
Farao op het altaar dat stond bij
de heuvel die Potifars Heuvel
genoemd wordt, aan het begin
van de vlakte van Olishem.

11 Deze priester nu had op dit
altaar drie maagden tegelijk
geofferd, die de dochters van
Onitah waren, iemand van

koninklijke afstamming, recht-
streeks uit de lendenen van
aCham. Deze maagden werden
wegens hun deugd geofferd; zij
wilden zich niet bneerbuigen
om goden van hout of steen te
aanbidden; daarom werden zij
op dit altaar gedood, en het
werd gedaan op de wijze van
de Egyptenaren.

12 En het geschiedde dat de
priesters mij met geweld gre-
pen, teneinde ook mij te doden,
zoals zij met die maagden op
dat altaar hadden gedaan; en
opdat u kennis van dat altaar
kunt hebben, verwijs ik u naar
de afbeelding aan het begin
van deze kroniek.

13 Het was gemaakt in de
vorm van een bed, zoals die
onder de Chaldeeën bestonden,
en het stond voor de goden van
Elkenah, Libnah, Mamakrah,
Korash, en ook een god zoals
die van Farao, de koning van
Egypte.

14 Opdat u een begrip van
die goden zult hebben, heb ik
de afbeelding daarvan voor u
weergegeven in de figuren aan
het begin, welke soort figuren
door de Chaldeeën Ralinos
worden genoemd, hetgeen
hiërogliefen betekent.

15 En toen zij hun hand tegen
mij ophieven teneinde mij te
kunnen offeren en mijn leven
weg te nemen, zie, verhief ik
mijn stem tot de Heer, mijn
God, en de Heer aluisterde en
hoorde, en Hij vervulde mij

6a i.e. de afgoden, zoals
afgebeeld in
facsimile nr. 1 van

het Boek Abraham.
11a gs Cham.

b Dan. 3:13–18.

15a Mos. 9:17–18.
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met het visioen van de Almach-
tige, en de engel uit zijn tegen-
woordigheid stond naast mij
en bmaakte onmiddellijk mijn
banden los;

16 en zijn stem was tot mij ge-
richt: Abraham, Abraham, zie,
mijn anaam is Jehova, en Ik heb
u gehoord, en ben neergedaald
om u te bevrijden en u weg te
voeren uit uw vaders huis en
bij al uw verwanten vandaan,
naar een vreemd bland waarvan
gij geen weet hebt;

17 en wel omdat zij hun hart
van Mij hebben afgekeerd om
de god van Elkenah en de god
van Libnah en de god van Ma-
makrah en de god van Korash
en de god van Farao, de koning
van Egypte, te aanbidden;
daarom ben Ik neergedaald om
hen te bezoeken, en om hem te
verdelgen die zijn hand heeft
opgeheven tegen u, Abraham,
mijn zoon, om uw leven weg
te nemen.

18 Zie, Ik zal u aan mijn hand
leiden en Ik zal u aannemen om
mijn naam op u te leggen, ja, het
apriesterschap van uw vader,
en mijn macht zal op u rusten.

19 Zoals het met Noach was,
zo zal het zijn met u; maar door
uw bediening zal mijn anaam
voor eeuwig op de aarde be-
kend zijn, want Ik ben uw God.
20 Zie, Potifars Heuvel lag in

het land van het Chaldeeuwse
aUr. En de Heer brak het altaar
van Elkenah af, en van de

goden van het land, en vernie-
tigde hen volkomen, en Hij
sloeg de priester, zodat hij stierf;
en er was grote rouw in Chaldea
en ook aan het hof van Farao;
dit Farao betekent vorst van
koninklijken bloede.

21 Welnu, deze koning van
Egypte was een afstammeling
uit de lendenen van aCham
en was door zi jn geboorte
deelhebber aan het bloed der
bKanaänieten.

22 Uit deze lijn stamden alle
Egyptenaren, en aldus werd
het bloed der Kanaänieten in
het land bewaard.

23 Het land aEgypte werd
voor het eerst ontdekt door een
vrouw, die de dochter was van
Cham en de dochter van Egyp-
tus, hetgeen in het Chaldeeuws
Egypte betekent, wat betekent
datgene wat verboden is;

24 toen deze vrouw, die later
haar zoons erin vestigde, het
land ontdekte, stond het onder
water; en aldus ontsprong uit
Cham het ras dat de vervloeking
in het land deed voortduren.

25 Welnu, de eerste regering
van Egypte werd gevestigd
door Farao, de oudste zoon van
Egyptus, de dochter van Cham,
en deze was volgens de wijze
van regeren van Cham, die
patriarchaal was.

26 Farao, die een rechtvaardig
man was, vestigde zijn konink-
rijk en regeerde zijn volk al zijn
dagen wijs en rechtvaardig,

15b Abr. 2:13.
16a gs Jehova.

b gs Beloofd land.
18a gs Priesterschap.

19a Gen. 12:1–3.
20a Gen. 11:28; Abr. 2:4.
21a Gen. 10:6; Ps. 78:51;

Moz. 8:12.

b Moz. 7:6–8.
gs Kanaän,
Kanaäniet.

23a gs Egypte.
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ernstig ernaar strevend die
orde na te volgen die door de
vaderen in de eerste geslachten
was gevestigd, ten dage van de
eerste patriarchale regering, ja,
de regering van Adam en ook
van Noach, zijn vader, die hem
zegende met de azegeningen der
aarde en met de zegeningen van
wijsheid, maar hem vervloekte
inzake het priesterschap.

27 Welnu, omdat Farao van
die afkomst was waardoor hij
geen recht op het apriester-
schap kon hebben, ondanks dat
de farao’s er gaarne aanspraak
op wilden maken als komend
van Noach door Cham, daarom
werd mijn vader door hun
afgoderij misleid;

28 maar ik zal trachten hierna
de chronologie te schetsen die
van mijzelf teruggaat tot het
begin der schepping, want de
akronieken, die ik bezit tot op
deze huidige tijd, zijn mij in
handen gekomen.
29 Welnu, nadat de priester

van Elkenah was geslagen,
zodat hij stierf, kwam er een
vervulling van die dingen die
mij waren gezegd over het land
Chaldea, namelijk dat er hon-
gersnood in het land zou zijn.

30 Dienovereenkomstig heers-
te er hongersnood in het gehele
land Chaldea, en mijn vader
werd hevig gekweld wegens
de hongersnood, en hij bekeer-
de zich van het kwaad dat hij

tegen mij had beraamd, ja, om
mijn aleven weg te nemen.
31 Maar de kronieken van de

vaderen, ja, de patriarchen,
aangaande het recht op het
priesterschap, bewaarde de
Heer, mijn God, in mijn han-
den; daarom bezit ik tot op
deze dag de kennis van het
begin van de schepping en ook
van de aplaneten en van de
sterren, zoals ze de vaderen
bekendgemaakt zijn, en ik zal
trachten enkele van die dingen
in deze kroniek te schrijven ten
nutte van mijn nageslacht dat
na mij zal komen.

HOOFDSTUK 2

Abraham verlaat Ur om naar Ka-
naän te gaan — Jehova verschijnt
aan hem in Haran — Alle zege-
ningen van het evangelie worden
beloofd aan zijn nageslacht en
door middel van zijn nageslacht
aan allen — Hij gaat naar Ka-
naän en vervolgens naar Egypte.

Nu deed de Here God de hon-
gersnood in het land Ur hevig
worden, zodat aHaran, mijn
broeder, stierf; maar bTerach,
mijn vader, woonde nog in het
land Ur der Chaldeeën.

2 En het geschiedde dat ik,
Abraham, aSarai tot vrouw nam,
en bNachor, mijn broeder, nam
Milka tot vrouw, die de dochter
was van Haran.

26a gs Zegen, zegenen,
zegening.

27a LV OV 2.
gs Priesterschap.

28a Moz. 6:5.

gs Gedenkboek.
30a Abr. 1:7.
31a Abr. 3:1–18.
2 1a Gen. 11:28.

b Gen. 11:24–26;

1 Kron. 1:26.
2a Gen. 11:29.

gs Sara.
b Gen. 11:27; 22:20–24.
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3 De Heer nu had tot mij age-
zegd: Abraham, ga weg uit uw
land en weg van uw verwanten
en uit uw vaders huis, naar een
land dat Ik u wijzen zal.

4 Daarom verliet ik het land
aUr der Chaldeeën om het land
Kanaän binnen te gaan; en ik
nam Lot, de zoon van mijn
broeder, en zijn vrouw, en mijn
vrouw Sarai mee; en ook mijn
bvader volgde mij na naar het
land dat wij Haran noemden.
5 En de hongersnood nam af;

en mijn vader bleef in Haran en
woonde daar, omdat er vele
kudden in Haran waren; en
mijn vader keerde terug tot zijn
aafgoderij; daarom bleef hij
in Haran.

6 Maar ik, Abraham, en aLot,
de zoon van mijn broeder,
baden tot de Heer, en de Heer
bverscheen aan mij en zeide tot
mij: Sta op en neem Lot met u
mee; want Ik heb Mij voorge-
nomen u uit Haran weg te
voeren en van u een dienaar
te maken om mijn cnaam te
dragen in een vreemd dland,
dat Ik aan uw nakomelingen na
u als eeuwigdurend bezit zal
geven, mits zij luisteren naar
mijn stem.

7 Want Ik ben de Heer, uw
God; Ik woon in de hemel; de
aarde is mijn avoetbank; Ik
strek mijn hand uit over de zee
en ze gehoorzaamt mijn stem;
Ik maak de wind en het vuur
tot mijn bwagen; Ik zeg tot de
bergen: Gaat heen; en zie, ze
worden weggenomen door een
wervelwind, in een oogwenk,
plotseling.

8 Mijn naam is aJehova en Ik
bken het einde vanaf het begin;
daarom zal mijn hand over
u zijn.

9 En Ik zal van u een grote
natie maken en Ik zal u boven-
matig azegenen en uw naam
grootmaken onder alle natiën
en gij zult een zegen zijn voor
uw nakomelingen na u, zodat
zij deze bediening en dit bpries-
terschap in hun handen naar
alle natiën zullen brengen;

10 en Ik zal hen zegenen door
uw naam; want allen die dit
aevangelie aanvaarden, zullen
naar uw naam worden ge-
noemd en zullen tot uw bnako-
melingen worden gerekend en
zullen zich verheffen en u als
hun cvader prijzen;

11 en Ik zal hen azegenen die
u zegenen, en hen vervloeken

3a Gen. 12:1;
Hand. 7:1–3.

4a Neh. 9:7.
b Gen. 11:31–32.

5a Jozua 24:2.
6a gs Lot.

b Gen. 17:1.
gs Jezus Christus—
Voorsterfelijk
bestaan van
Christus.

c Gen. 12:2–3;
Abr. 1:19.

d Gen. 13:14–15; 17:8;
Ex. 33:1.
gs Beloofd land.

7a 1 Ne. 17:39;
LV 38:17.

b Jes. 66:15–16.
8a gs Jehova.

b gs Alwetend.
9a 1 Ne. 17:40;

2 Ne. 29:14;
3 Ne. 20:27;
Mrm. 5:20.
gs Abraham—Het

nageslacht van
Abraham.

b LV 84:17–19;
Moz. 6:7.
gs Melchizedeks
priesterschap.

10a Gal. 3:7–9.
b Gen. 13:16; Gal. 3:29;

2 Ne. 30:2.
c gs Patriarch,

patriarchaal.
11a gs Abraham,

verbond van.
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die u vervloeken; en in u (dat
wil zeggen: in uw priester-
schap) en in uw bnakomelingen
(dat wil zeggen: uw priester-
schap), want Ik geef u de belof-
te dat dit crecht zal voortduren
in u, en in uw nakomelingen
na u (dat wil zeggen: het letter-
lijke zaad of het zaad van het
lichaam) zullen alle geslachten
der aarde worden gezegend,
ja, met de zegeningen van het
evangelie, die de zegeningen
van het heil zijn, ja, van het
eeuwige leven.

12 Welnu, nadat de Heer op-
gehouden had tot mij te spre-
ken en zijn aangezicht aan mij
onttrokken had, zeide ik in
mijn hart: Uw dienstknecht
heeft U ernstig agezocht, thans
heb ik U gevonden;
13 Gij hebt uw engel gezon-

den om mij te averlossen van
de goden van Elkenah, en ik zal
er goed aan doen naar uw stem
te luisteren, laat daarom uw
dienstknecht opstaan en in vre-
de vertrekken.
14 Aldus vertrok ik, Abra-

ham, zoals de Heer tot mij had
gezegd, en Lot met mij; en
ik, Abraham, was atweeënzes-
tig jaar oud toen ik uit Haran
vertrok.
15 En ik nam aSarai, die ik

tot vrouw genomen had toen
ik in bUr, in Chaldea, was, en

Lot, de zoon van mijn broeder,
en al onze have die wij verwor-
ven hadden en de zielen die
wij in Haran cgewonnen had-
den, en begaf mij op weg naar
het land dKanaän; en onderweg
woonden wij in tenten;

16 daarom was de eeuwigheid
onze bedekking en onze arots
en ons heil, terwijl wij van
Haran over Jershon naar het
land Kanaän trokken.

17 Nu bouwde ik, Abraham,
een aaltaar in het land Jershon
en bracht de Heer een offer en
bad dat de bhongersnood van
mijn vaders huis mocht worden
afgewend, opdat zij niet zou-
den omkomen.

18 En toen trokken wij uit Jer-
shon weg, het land door naar
de plaats Sichem; deze was ge-
legen in de vlakten van More;
en wij waren reeds in de grens-
streken van het land der aKa-
naänieten; en ik bracht een
boffer op de vlakten van More
en riep vol overgave de Heer
aan, omdat wij reeds in het
land van deze afgodische natie
waren gekomen.

19 En de Heer verscheen aan
mij in antwoord op mijn gebe-
den en zeide tot mij : Aan
uw nakomelingen zal Ik dit
aland geven.
20 En ik, Abraham, stond op

van de plek waar ik voor de

11b Jes. 61:9.
c gs Eerstgeboorterecht;

Israël; Priesterschap.
12a LV 88:63.
13a Abr. 1:15–17.
14a Gen. 12:4–5.
15a gs Sara.

b gs Ur.

c gs Bekeren (zich),
bekering.

d gs Kanaän,
Kanaäniet.

16a gs Rots.
17a gs Altaar.

b Abr. 1:29.
18a Gen. 12:6.

b gs Offer, offerande,
offeren.

19a Gen. 13:12–15; 17:8;
Ex. 3:1–10;
Num. 34:2.
gs Beloofd land.
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Heer het altaar had gebouwd,
en ging vandaar naar een berg
ten oosten van aBetel en sloeg
daar mijn tent op, Betel ten
westen en bAi ten oosten; en
daar bouwde ik nog een altaar
voor de Heer en criep weer de
naam van de Heer aan.

21 En ik, Abraham, reisde
steeds verder naar het zuiden,
en de hongersnood duurde
voort in het land; en ik, Abra-
ham, besloot naar Egypte te
trekken om daar te verblijven,
want de hongersnood werd
zeer nijpend.

22 En het geschiedde toen
ik op het punt stond Egypte
binnen te trekken, dat de Heer
tot mij zeide: Zie, uw vrouw
aSarai is een zeer mooie vrouw
om te zien;
23 daarom zal het gebeuren

wanneer de Egyptenaren haar
zien, dat zij zullen zeggen: Ze
is zijn vrouw; en zij zullen u
doden, maar haar in leven
laten. Zorg er dus voor dat u
aldus handelt:

24 Laat haar tot de Egyptena-
ren zeggen dat zij uw zuster is,
en uw ziel zal leven.

25 En het geschiedde dat ik,
Abraham, mijn vrouw, Sarai,
alles vertelde wat de Heer tot
mij had gezegd — zeg daarom
tot hen, bid ik u, dat gij mijn
zuster zijt, opdat het mij goed
zal gaan om uwentwil, en mijn
ziel zal leven door uw toedoen.

HOOFDSTUK 3

Abraham verkrijgt kennis van de
zon, de maan en de sterren door
middel van de Urim en Tummim
— De Heer openbaart hem de
eeuwige aard van de geesten —
Hij verkrijgt kennis van het voor-
aardse leven, de voorsterfelijke
ordening, de schepping, de verkie-
zing van een Verlosser, en de
tweede staat van de mens.

En ik, Abraham, had de aUrim
en Tummim, die de Heer, mijn
God, mij gegeven had in Ur der
Chaldeeën;

2 en ik zag de asterren, dat zij
zeer groot waren, en dat een
daarvan het dichtst bij de troon
van God was; en er waren vele
grote die er dichtbij waren;

3 en de Heer zeide tot mij: Dit
zijn de besturende sterren; en
de naam van de grote is aKolob,
omdat ze dichtbij Mij is, want
Ik ben de Heer, uw God; deze
heb Ik gesteld om alle te bestu-
ren die tot dezelfde orde beho-
ren als die waarop gij staat.

4 En de Heer zeide tot mij,
door de Urim en Tummim, dat
Kolob volgens de wijze van de
Heer was, wat de tijden en sei-
zoenen in haar omwentelingen
betreft; dat één omwenteling
voor de Heer één adag was, vol-
gens zijn wijze van berekenen,
hetgeen duizend bjaar is vol-
gens de tijd toegewezen aan

20a gs Betel.
b Gen. 13:3–4.
c Gen. 12:8.

22a Gen. 12:11–13.
3 1a Ex. 28:30;

Mos. 8:13; 28:13–16;
GJS 1:35.
gs Urim en
Tummim.

2a Abr. 1:31.

3a Zie facsimile nr. 2,
afb. 1–5.
gs Kolob.

4a Abr. 5:13.
b Ps. 90:4; 2 Pet. 3:8.
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die waarop gij staat. Dit is de
berekening van de tijd van de
Heer, volgens de rekenwijze
van Kolob.
5 En de Heer zeide tot mij: De

planeet die het kleinere licht
is, kleiner dan die welke moet
heersen over de dag, ja, over
de nacht, is boven of groter
dan die waarop gij staat wat de
tijdrekening betreft, want ze
beweegt zich in de orde lang-
zamer; dit is volgens plan, om-
dat zij boven de aarde staat
waarop gij staat; daarom is
haar tijdrekening niet zo groot
in aantal dagen en maanden en
jaren.

6 En de Heer zeide tot mij:
Welnu, Abraham, deze atwee
feiten bestaan. zie, uw ogen
zien het; het wordt u gegeven
de tijdrekeningen te kennen, en
de gezette tijd, ja, de gezette tijd
van de aarde waarop gij staat,
en de gezette tijd van het grote-
re licht dat gesteld is tot heer-
schappij over de dag, en de
gezette tijd van het kleinere
licht dat gesteld is tot heer-
schappij over de nacht.
7 Welnu, de gezette tijd van

het kleinere licht is een langere
tijd volgens zijn berekening
dan de tijdrekening van de
aarde waarop gij staat.

8 En waar deze twee feiten
bestaan, zal er daarboven nog
een feit zijn, namelijk, er zal
nog een planeet bestaan waar-
van de tijdrekening nog langer
zal zijn;

9 en aldus zal er de tijdreke-
ning zijn van de ene planeet
boven de andere, totdat gij
dichtbij Kolob komt, welke
Kolob volgens de berekening
van de tijd van de Heer is;
welke Kolob dichtbij de troon
van God is gesteld om al die
planeten te besturen die beho-
ren tot dezelfde aorde als die
waarop gij staat.

10 En het wordt u gegeven de
gezette tijd te kennen van alle
sterren die gesteld zijn om licht
te geven, totdat gij dicht bij de
troon van God komt.

11 Aldus asprak ik, Abraham,
met de Heer, van aangezicht
tot aangezicht, zoals de ene
mens met de andere spreekt;
en Hij vertelde mij van de
werken die zijn handen ge-
maakt hadden;

12 en Hij zeide tot mij: Mijn
zoon, mijn zoon (en zijn hand
was uitgestrekt), zie, Ik zal u al
deze laten zien. En Hij legde
zijn hand op mijn ogen en ik
zag die dingen die zijn handen
hadden gemaakt, die vele wa-
ren; en ze vermenigvuldigden
zich voor mijn ogen en ik kon
het einde ervan niet zien.

13 En Hij zeide tot mij: Dit
is Shinehah, wat de zon is. En
Hij zeide tot mij: Kokob, wat
ster is. En Hij zeide tot mij:
Olea, wat de maan is. En Hij
zeide tot mij: Kokabim, wat
sterren betekent, ofwel alle gro-
te lichten die in het uitspansel
des hemels waren.

6a Abr. 3:16–19.
9a LV 88:37–44.

11a Gen. 17:1;
Num. 12:5–8.
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VERKLARING
Afb. 1: Kolob, wat de eerste schepping betekent, het dichtst bij de celestiale,

ofwel de woonplaats van God. De eerste in de bestuurlijke orde, de laatste wat de
tijdmaat betreft. De maat volgens celestiale tijd, welke celestiale tijd één dag op
een el inhoudt. Eén dag op Kolob is gelijk aan duizend jaar volgens de tijdmaat
van deze aarde, die door de Egyptenaren Dzja-o-eh wordt genoemd.

Afb. 2: Bevindt zich naast Kolob en wordt door de Egyptenaren Oliblish
genoemd, die de volgende grote besturende schepping is nabij de celestiale,
ofwel de plaats waar God woont; die ook de sleutel van macht bezit met
betrekking tot andere planeten; zoals door God aan Abraham geopenbaard, toen
hij een offer bracht op een altaar dat hij voor de Heer gebouwd had.

Afb. 3: Is gemaakt om God voor te stellen, gezeten op zijn troon, bekleed met
macht en gezag, met een kroon van eeuwig licht op zijn hoofd; stelt tevens de
grote wachtwoorden van het heilig priesterschap voor, zoals die aan Adam in de
hof van Eden geopenbaard werden, alsmede aan Set, Noach, Melchizedek, Abraham
en allen aan wie het priesterschap geopenbaard werd.

Afb. 4: Komt overeen met het Hebreeuwse woord Rakiang, dat uitspansel of
firmament van de hemelen betekent; tevens een getalsaanduiding die in het
Egyptisch duizend weergeeft; dit komt overeen met de tijdmaat van Oliblish, die
gelijk is aan Kolob in zijn omwenteling en in zijn tijdmaat.

Afb. 5: Heet in het Egyptisch Enish-go-on-dosh; dit is ook een van de
besturende planeten, die volgens de Egyptenaren de zon is, die haar licht
ontleent aan Kolob door middel van Ke-i-vanrash, die de grote sleutel is, ofwel,
met andere woorden, de bestuursmacht, die vijftien andere vaste planeten of
sterren bestuurt, evenals Flo-isi ofwel de maan, de aarde en de zon in hun
jaarlijkse omwentelingen. Deze planeet ontvangt haar macht door middel van
Kli-flos-is-es, ofwel Ha-ko-ka-bim, de sterren die door de nummers 22 en 23
worden voorgesteld, en die licht ontvangen van de omwentelingen van Kolob.

Afb. 6: Stelt deze aarde voor met haar vier hoeken.
Afb. 7: Stelt God voor, gezeten op zijn troon, die door de hemelen heen de grote

wachtwoorden van het priesterschap openbaart; evenals het teken van de Heilige
Geest aan Abraham, in de gedaante van een duif.

Afb. 8: Bevat geschriften die niet aan de wereld geopenbaard kunnen worden;
maar in de heilige tempel van God te verkrijgen zijn.

Afb. 9: Dient thans niet geopenbaard te worden.
Afb. 10: Evenmin.
Afb. 11: Evenmin. Indien de wereld deze getallen kan ontcijferen, zo zij het.

Amen.
Afb. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 zullen in de door de Heer bestemde tijd

gegeven worden.
De bovenstaande vertaling is gegeven voor zover wij daar op dit moment enig

recht toe hebben.
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14 En het was in de nacht toen
de Heer deze woorden tot mij
sprak: Ik zal u atalrijk maken, en
uw bzaad na u, gelijk deze; en
indien gij het caantal zandkor-
rels kunt tellen, zo zal het aantal
van uw nakomelingen zijn.

15 En de Heer zeide tot mij:
Abraham, Ik toon u deze dingen
alvorens gij Egypte binnentrekt,
opdat gij al deze woorden kunt
verkondigen.

16 Als er twee dingen bestaan
en het ene boven het andere is,
zullen er daarboven nog grote-
re dingen zijn; welnu, aKolob is
de grootste van alle Kokabim
die gij hebt gezien, omdat die
het dichtst bij Mij is.
17 Welnu, als er twee dingen

zijn, het ene boven het andere,
en de maan boven de aarde
is, dan kan het zijn dat er een
planeet of een ster daarboven
bestaat; en er is niets wat de
Heer, uw God, in zijn hart zal
voornemen om te doen, of Hij
zal het adoen.
18 Hoe het ook zij, Hij heeft

de grotere ster gemaakt; zo ook,
als er twee geesten zijn, en de
ene intelligenter is dan de an-
dere, hebben deze twee gees-
ten, niettegenstaande de ene
intelligenter is dan de andere,
toch geen begin; zij bestonden
voorheen, zij zullen geen einde
hebben, zij zullen daarna be-

staan, want ze zijn agnolam,
ofwel eeuwig.

19 En de Heer zeide tot mij:
Deze twee feiten bestaan, dat
waar er twee geesten zijn, de
ene intelligenter dan de ande-
re, er dan een andere zal zijn,
nog intelligenter dan zij; Ik ben
de Heer, uw God, Ik ben aintel-
ligenter dan zij allen.

20 De Heer, uw God, zond zijn
engel om u te abevrijden uit
de handen van de priester van
Elkenah.

21 Ik woon te midden van hen
allen; welnu, daarom ben Ik tot
u afgedaald om u de awerken te
verkondigen die mijn handen
hebben gemaakt, waarin mijn
bwijsheid hen allen overtreft,
want ik heers boven in de he-
melen en beneden op de aarde,
in alle wijsheid en overleg,
over alle intelligenties die uw
ogen vanaf het begin hebben
gezien; Ik ben in het begin
afgedaald te midden van alle
intelligenties die gij hebt gezien.

22 De Heer nu had mij, Abra-
ham, de aintelligenties getoond
die waren georganiseerd beer de
wereld was; en onder al dezen
waren er velen van de cedelen
en groten;

23 en God zag deze zielen, dat
zij goed waren; en Hij stond te
midden van hen en Hij zeide:
Dezen zal Ik tot mijn heersers

14a Abr. 2:9.
b Gen. 13:16;

LV 132:30.
c Gen. 22:17; Hos. 1:10.

16a Abr. 3:3.
17a Job 9:4–12.
18a Gnolam is een

transliteratie van een

Hebreeuws woord
dat eeuwig betekent.

19a Jes. 55:8–9.
gs Alwetend.

20a Abr. 1:15.
21a LV 88:45–47;

Moz. 1:27–29.
b gs Wijsheid.

22a gs Intelligentie,
intelligenties.

b gs Raadsvergadering
in de hemel;
Voorsterfelijk leven.

c LV 138:55.
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maken; want Hij stond te mid-
den van hen die geesten waren,
en Hij zag dat zij goed waren;
en Hij zeide tot mij: Abraham,
gij zijt een van hen; gij waart
agekozen eer gij geboren waart.
24 En er stond aEen in hun

midden die gelijk God was, en
Hij zeide tot hen die bij Hem
waren: Wij zullen naar beneden
gaan, want er is ruimte daar,
en wij zullen van deze stoffen
nemen en bwij zullen een caar-
de maken waarop dezen kun-
nen wonen;

25 en wij zullen hen hiermee
abeproeven om te zien of zij alles
zullen bdoen wat de Heer, hun
God, hun ook zal gebieden;

26 en aan hen die hun aeerste
staat behouden, zal worden toe-
gevoegd; en zij die hun eerste
staat niet behouden, zullen geen
heerlijkheid hebben in hetzelf-
de koninkrijk met hen die hun
eerste staat behouden; en zij
die hun btweede staat behou-
den, op hun hoofd zal cheerlijk-
heid worden toegevoegd voor
eeuwig en altijd.

27 En de aHeer zeide: Wie zal
Ik zenden? En Een, gelijk de
bZoon des Mensen, antwoord-
de: Hier ben Ik, zend Mij. En
een c ander antwoordde en

zeide: Hier ben ik, zend mij. En
de Heer zeide: Ik zal de eerste
zenden.

28 En de atweede was ver-
toornd en behield zijn eerste
staat niet; en te dien dage volg-
den bvelen hem na.

HOOFDSTUK 4

De Goden maken een plan voor de
schepping van de aarde en alle
leven daarop — Hun plannen
voor de zes scheppingsdagen wor-
den uiteengezet.

En toen zeide de Heer: Laten
Wij naar beneden gaan. En Zij
gingen in het abegin naar bene-
den en Zij, dat wil zeggen
de Goden, borganiseerden en
vormden de hemelen en de
aarde.

2 En de aarde was, nadat zij
was gevormd, ledig en woest,
omdat Zij niets anders gevormd
hadden dan de aarde; en duis-
ternis heerste over het opper-
vlak van het diep en de Geest
der Goden abroedde op het
oppervlak der wateren.

3 En Zij (de Goden) zeiden:
Laat er licht zijn; en er was licht.

4 En Zij (de Goden) door-
grondden het licht, want het

23a Jes. 49:1–5; Jer. 1:5.
gs Kiezen, koos,
gekozen.;
Voorsterfelijke
ordening.

24a gs Eerstgeborene.
b gs Scheppen,

schepping.
c gs Aarde—

Geschapen voor
de mens.

25a LV 98:12–14; 124:55.

gs Keuzevrijheid;
Verlossingsplan.

b gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

26a Judas 1:6.
b gs Sterfelijk,

sterfelijkheid.
c Titus 1:2.

gs Heerlijkheid.
27a gs God, Godheid—

God de Vader.

b gs Jezus Christus;
Zoon des mensen.

c Moz. 4:1–2.
28a gs Duivel.

b gs Zonen des
verderfs.

4 1a Gen. 1:1;
Moz. 2:1.

b gs Scheppen,
schepping.

2a Gen. 1:2;
Moz. 2:2.
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was helder; en Zij scheidden
het licht, of deden het van de
duisternis gescheiden worden.
5 En de Goden noemden het

l icht dag en de duisternis
noemden Zij nacht. En het ge-
schiedde dat Zij van de avond
tot de morgen nacht noem-
den; en van de morgen tot de
avond noemden Zij dag; en dat
was het eerste, of het begin,
van hetgeen Zij dag en nacht
noemden.
6 En de Goden zeiden ook:

Laat er een aruimte te midden
van de wateren zijn en die zal
de wateren van de wateren
scheiden.

7 En de Goden gaven de ruim-
te bevel, zodat zij de wateren
die onder de ruimte waren,
scheidde van de wateren die
boven de ruimte waren; en het
was zoals Zij bevolen hadden.

8 En de Goden noemden de
ruimte ahemel. En het geschied-
de dat het van de avond tot de
morgen was dat Zij nacht noem-
den; en het geschiedde dat het
van de morgen tot de avond
was dat Zij dag noemden; en
dit was de tweede bperiode die
Zij nacht en dag noemden.

9 En de Goden gaven bevel,
zeggende: Laten de awateren
onder de hemel in béén plaats
samengebracht worden en laat
de aarde droog tevoorschijn
komen; en het was zoals Zij
bevolen hadden;
10 en de Goden noemden het

droge land Aarde; en het sa-

menbrengen van de wateren
noemden Zij aGrote Wateren.
En de Goden zagen dat Zij wer-
den gehoorzaamd.

11 En de Goden zeiden: Laten
Wij de aarde gereedmaken
om agras voort te brengen; het
gewas zaadgevend; de vrucht-
boom vruchtgevend naar zijn
aard, waarvan het zaad van-
uit zichzelf zijn eigen gelijke-
nis op de aarde voortbrengt;
en het was zoals Zij bevolen
hadden.

12 En de Goden organiseer-
den de aarde om gras voort
te brengen uit zijn eigen zaad;
en het gewas om gewas voort
te brengen uit zijn eigen zaad,
zaadgevend naar zijn aard; en
de aarde om de boom voort te
brengen uit zijn eigen zaad,
vruchtgevend, waarvan het
zaad vanuit zichzelf alleen het-
zelfde kon voortbrengen naar
zijn aard; en de Goden zagen
dat Zij werden gehoorzaamd.

13 En het geschiedde dat Zij
de dagen telden; van de avond
tot de morgen noemden Zij
nacht; en het geschiedde dat Zij
van de morgen tot de avond
dag noemden; en het was de
derde periode.

14 En de Goden organiseer-
den de alichten in de ruimte
van de hemel en deden ze de
dag van de nacht scheiden; en
organiseerden ze als tekens en
als seizoenen en als dagen en
als jaren;

15 en organiseerden ze als lich-

6a Gen. 1:4–6; Moz. 2:4.
8a gs Hemel.

b Gen. 1:8.

9a Amos 9:6; Moz. 2:7.
b Gen. 1:9.

10a Gen. 1:10; Abr. 4:22.

11a Gen. 1:11–12;
Moz. 2:11–12.

14a LV 88:7–11.
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ten in de ruimte van de hemel
om licht te geven op de aarde;
en het was alzo.
16 En de Goden organiseer-

den de twee grote lichten, het
agrotere licht om te heersen
over de dag, en het kleinere
licht om te heersen over de
nacht; met het kleinere licht
stelden Zij ook de sterren;

17 en de Goden stelden ze
in de ruimte van de hemelen
om licht te geven op de aarde
en om te heersen over de
dag en over de nacht en om het
licht van de duisternis te doen
scheiden.

18 En de Goden sloegen de
dingen die Zij bevolen hadden
gade, totdat zij gehoorzaamden.

19 En het geschiedde dat het
van de avond tot de morgen
nacht was; en het geschiedde
dat het van de morgen tot de
avond dag was; en het was de
vierde periode.

20 En de Goden zeiden: Laten
Wij de wateren gereedmaken
om overvloedig de wemelende
schepselen voort te brengen
die leven hebben; en de vogels,
opdat ze boven de aarde zullen
vliegen in de weidse ruimte
van de hemel.

21 En de Goden maakten de
wateren gereed, opdat zij grote
awalvissen zouden voortbren-
gen en elk levend schepsel dat
beweegt, die de wateren over-
vloedig zouden voortbrengen
naar hun aard; en iedere ge-
vleugelde vogel naar zijn aard.

En de Goden zagen dat Zij
gehoorzaamd zouden worden
en dat hun plan goed was.

22 En de Goden zeiden: Wij
zullen hen zegenen en hen
vruchtbaar en talrijk doen zijn
en hen de wateren in de zeeën
of agrote wateren doen vullen,
en het gevogelte zich doen ver-
menigvuldigen op de aarde.

23 En het geschiedde dat het
van de avond tot de morgen
was dat Zij nacht noemden; en
het geschiedde dat het van de
morgen tot de avond was dat
Zij dag noemden; en het was de
vijfde periode.

24 En de aGoden maakten de
aarde gereed om het levende
schepsel voort te brengen naar
zijn aard, vee en kruipende
beesten en dieren der aarde,
naar hun aard; en het was zoals
Zij gezegd hadden.

25 En de Goden organiseer-
den de aarde om de dieren
voort te brengen naar hun aard
en vee naar hun aard en alles
wat op de aarde kruipt naar
zijn aard. En de Goden zagen
dat zij zouden gehoorzamen.

26 En de Goden aberaadslaag-
den met elkaar en zeiden: Laten
Wij naar beneden gaan en de
mens bvormen naar ons cbeeld,
naar onze gelijkenis; en Wij
zullen hun heerschappij geven
over de vissen van de zee en
over de vogels van de lucht en
over het vee en over de gehele
aarde en over al het kruipende
dat op de aarde kruipt.

16a Gen. 1:16.
21a Gen. 1:21; Moz. 2:21.
22a Abr. 4:10.

24a gs God, Godheid.
26a gs (Aan)raden, raad

geven.

b gs Mens.
c Moz. 6:8–10.
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27 Aldus gingen de aGoden
naar beneden om de mens naar
hun eigen beeld te organiseren,
om hem naar het beeld van de
Goden te vormen, om hen man-
nelijk en vrouwelijk te vormen.
28 En de Goden zeiden: Wij

zullen hen zegenen. En de
Goden zeiden: Wij zullen hen
vruchtbaar doen zijn en zich
doen vermenigvuldigen en de
aarde doen vervullen en haar
doen onderwerpen en hen heer-
schappij doen hebben over de
vissen van de zee en over de
vogels van de lucht en over
al het levende dat zich op de
aarde beweegt.

29 En de Goden zeiden: Zie,
Wij zullen hun al het zaaddra-
gend gewas geven dat op de
gehele aardbodem komen zal
en iedere boom die daarop
vrucht dragen zal, ja, de vruch-
ten van de zaadgevende boom
zullen Wij hun geven; het zal
hun tot avoedsel zijn.
30 En zie, aan alle dieren van

de aarde en aan alle vogels van
de lucht en aan alles wat op
de aarde kruipt, zie, Wij zullen
leven aan hen geven; en ook
zullen Wij hun al het groene
gewas tot voedsel geven; en al
deze dingen zullen aldus wor-
den georganiseerd.

31 En de Goden zeiden: Wij
zullen alles doen wat Wij heb-
ben gezegd en ze organiseren;
en zie, zij zullen zeer gehoor-
zaam zijn. En het geschiedde dat
het van de avond tot de morgen

was dat Zij nacht noemden; en
het geschiedde dat het van de
morgen tot de avond was dat
Zij dag noemden; en Zij telden
de azesde periode.

HOOFDSTUK 5

De Goden voltooien hun plan voor
de schepping van alle dingen —
Zij voeren de schepping uit volgens
hun plannen — Adam geeft elk
levend schepsel een naam.

En aldus zullen Wij de heme-
len en de aarde voltooien, en al
hun heer.

2 En de Goden zeiden onder
elkaar: In de azevende periode
zullen Wij ons werk waarover
Wij hebben beraadslaagd, beëin-
digen; en in de zevende perio-
de zullen Wij uitrusten van al
ons werk waarover Wij hebben
beraadslaagd.

3 En de Goden beëindigden
het in de zevende periode, om-
dat Zij in de zevende periode
zouden arusten van al hun wer-
ken, over de vorming waarvan
Zij (de Goden) hadden beraad-
slaagd; en Zij bheiligden die. En
aldus waren hun besluiten ten
tijde dat Zij met elkaar beraad-
slaagden over de vorming van
de hemelen en de aarde.

4 En de Goden kwamen naar
beneden en vormden deze, de
fasen van de hemelen en de
aarde, toen ze werden gevormd
ten dage dat de Goden de
hemelen en de aarde vormden,

27a Gen. 1:26–27;
Abr. 5:7.

29a Gen. 1:29–30.

31a Ex. 31:17.
5 2a gs Sabbatdag.

3a Ex. 20:8–11;

Mos. 13:16–19.
b LV 77:12.



EEN FACSIMILE UIT HET BOEK ABRAHAM
nr. 3

VERKLARING

Afb. 1: Abraham gezeten op Farao’s troon, dankzij de hoffelijkheid van de
koning, met een kroon op zijn hoofd, voorstellend het priesterschap, het grote
presidium in de hemel symboliserend, met de scepter van gerechtigheid en
oordeel in zijn hand.

Afb. 2: Koning Farao, wiens naam wordt vermeld in de schrifttekens boven
zijn hoofd.

Afb. 3: Betekent Abraham in Egypte, zoals ook in afb. 10 van facsimile nr. 1 is
weergegeven.

Afb. 4: Prins van Farao, koning van Egypte, zoals boven de hand geschreven
staat.

Afb. 5: Shulem, een van de voornaamste dienaren van de koning, zoals voor-
gesteld door de schrifttekens boven zijn hand.

Afb. 6: Olimlah, een slaaf die de prins toebehoort.
Abraham redenerend over de beginselen van de astronomie aan het hof van

de koning.



Abraham 5:5–17 52

5 overeenkomstig alles wat Zij
hadden gezegd over iedere
plant van het veld, aeer deze in
de aarde was, en ieder gewas
van het veld, eer het uitsproot;
want de Goden hadden het niet
doen regenen op de aarde, toen
Zij erover beraadslaagden ze
te maken, en hadden geen
mens gevormd om de grond te
bebouwen.

6 Maar er steeg een mist op uit
de aarde en die bevochtigde
het gehele oppervlak van de
grond.

7 En de aGoden vormden de
mens uit het bstof der aarde en
namen zijn cgeest (dat wil zeg-
gen, de geest van de mens) en
brachten die in hem; en Zij blie-
zen de levensadem in zijn
neusgaten en de mens werd
een levende dziel.

8 En de Goden plantten een
hof in aEden, naar het oosten,
en daarin plaatsten Zij de mens
wiens geest Zij in het lichaam
hadden gebracht dat Zij had-
den gevormd.

9 En uit de grond deden de
Goden iedere boom groeien
die aangenaam is voor het
oog en goed om van te eten;
alsmede de aboom des levens
in het midden van de hof en
de boom der kennis van goed
en kwaad.

10 Er was een rivier die uit
Eden stroomde om de hof te
bevloeien en vandaar splitste

zij zich en vormde vier vertak-
kingen.

11 En de Goden namen de
mens en plaatsten hem in de
hof van Eden om die te bewer-
ken en te onderhouden.

12 En de Goden geboden de
mens, zeggende: Van iedere
boom in de hof moogt gij naar
believen eten,

13 maar van de boom der ken-
nis van goed en kwaad, daarvan
zult gij niet eten; want ten tijde
dat gij daarvan eet, zult gij zeker
sterven. Nu bemerkte ik, Abra-
ham, dat het volgens de atijd
van de Heer was, wat volgens
de tijd van bKolob was; want de
Goden hadden Adam nog niet
zijn tijdrekening gegeven.

14 En de Goden zeiden: Laten
Wij een passende hulp maken
voor de man, want het is niet
goed dat de man alleen is;
daarom zullen Wij een passen-
de hulp voor hem vormen.

15 En de Goden lieten een die-
pe slaap op aAdam vallen; en
hij sliep, en Zij namen een van
zijn ribben en sloten het vlees
op die plaats toe;

16 en van de rib die de Goden
uit de man hadden genomen,
vormden Zij een avrouw en Zij
brachten haar bij de man.

17 En Adam zei: Dit was been
van mijn gebeente en vlees van
mijn vlees; nu zal zij ‘mannin’
worden genoemd, omdat zij uit
de man genomen werd;

5a gs Geestelijke
schepping.

7a Abr. 4:26–31.
b Moz. 4:25; 6:59.
c Gen. 2:7; LV 93:33.

gs Geest;
Voorsterfelijk leven.

d gs Ziel.
8a gs Eden.
9a gs Boom des Levens.

13a 2 Pet. 3:8.
b Abr. 3:2–4.

gs Kolob.
15a gs Adam.
16a gs Eva.
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18 daarom zal een man zijn
vader en zijn moeder verlaten
en zijn vrouw aaanhangen; en
zij zullen béén vlees zijn.

19 En zij waren beiden naakt,
de man en zi jn vrouw, en
schaamden zich niet.

20 En uit de grond vormden
de Goden ieder dier van het
veld en iedere vogel van de

lucht en brachten ze bij Adam
om te zien hoe hi j ze zou
noemen; en zoals Adam ieder
levend schepsel noemde, zo
zou de naam daarvan zijn.

21 En Adam gaf een naam aan
al het vee, aan de vogels van de
lucht, aan ieder dier van het
veld; en voor Adam werd een
passende hulp gevonden.

18a LV 42:22; 49:15–16. b gs Huwelijk, huwen.



Matteüs naar Joseph Smith

Een extract uit de bijbelvertaling die in 1831 aan de profeet Joseph
Smith werd geopenbaard: Matteüs 23:39 en hoofdstuk 24.

Jezus voorspelt de op handen zijn-
de verwoesting van Jeruzalem —
Hij spreekt ook over de wederkomst
van de Zoon des Mensen en de
vernietiging van de goddelozen.

WANT Ik zeg u, dat gij Mij
van nu aan niet meer zult

zien en niet zult weten dat Ik
het ben over wie de profeten
geschreven hebben, totdat gij
zult zeggen: Gezegend is Hij
die akomt in de naam van de
Heer, op de wolken des he-
mels, en al de heilige engelen
met Hem. Toen begrepen zijn
discipelen dat Hij wederom op
aarde komen zou, nadat Hij
was verheerlijkt en gekroond
ter rechterhand bGods.

2 En Jezus ging heen en ver-
trok uit de tempel; en zijn
discipelen kwamen tot Hem
om naar Hem te luisteren, en
zeiden: Meester, verklaar ons
aangaande de gebouwen van
de tempel, zoals Gij hebt ge-
zegd: Ze zullen afgebroken en
u woest gelaten worden.
3 En Jezus zeide tot hen: Ziet

gij al deze dingen niet, en ver-
staat gij ze niet? Voorwaar, Ik
zeg u: Er zal hier, aan deze tem-
pel, geen asteen op de andere

gelaten worden, die niet zal
worden afgebroken.

4 En Jezus verliet hen en ging
de aOlijfberg op. En toen Hij
op de Olijfberg gezeten was,
kwamen de discipelen alleen
tot Hem en zeiden: Zeg ons,
wanneer zullen die dingen ge-
schieden die Gij gezegd hebt
aangaande de verwoesting van
de tempel, en de Joden; en wat
is het bteken van uw ckomst
en van het deinde der wereld,
ofwel de vernietiging der egod-
delozen, hetgeen het einde der
wereld is?

5 En Jezus antwoordde en zei-
de tot hen: Ziet toe dat niemand
u misleide!

6 Want velen zullen komen
in mijn naam en zeggen: Ik
ben Christus, en zullen velen
misleiden.

7 Dan zullen zij u overleveren
om averdrukt te worden en zij
zullen u doden en gij zult door
alle volken bgehaat worden
omwille van mijn naam.

8 En dan zullen velen ten val
komen en elkander verraden
en elkander haten.

9 En vele valse profeten zul-
len opstaan en zullen velen
misleiden.

1 1a Matt. 26:64;
Hand. 1:11.

b gs God, Godheid.
3a Luc. 19:44.
4a gs Olijfberg.

b Luc. 21:7–36;
LV 45:16–75.

gs Laatste dagen;
Tekenen der tijden.

c gs Wederkomst van
Jezus Christus.

d gs Wereld—Einde
van de wereld.

e Mal. 4:1;

LV 133:64–74.
gs Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.

7a 1 Pet. 4:12–14.
b gs Vervolgen,

vervolging.
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10 En omdat ongerechtigheid
overvloedig zal zijn, zal de
aliefde van velen verkillen.
11 Maar wie standvastig blijft

en niet overwonnen wordt, die
zal behouden worden.

12 Wanneer gij dan de agruwel
der verwoesting ziet, waarvan
door de profeet bDaniël in
verband met de vernietiging
van cJeruzalem gesproken is,
dan moet gij staan op de dheili-
ge plaats; wie leest, laat hij
begrijpen.
13 Laten dan wie in Judea zijn,

vluchten naar de abergen.
14 Laat wie op het dak is,

vluchten en niet terugkeren om
iets uit zijn huis mede te nemen,

15 laat evenmin wie in het
veld is, terugkeren om zijn kle-
deren mede te nemen;

16 en wee hun die in die da-
gen azwanger zijn en hun die
zogende zijn.

17 Daarom, bidt de Heer dat
uw vlucht niet in de winter zal
zijn, noch op de sabbatdag.

18 Want dan, in die dagen, zal
er een grote verdrukking van
de aJoden zijn en van de inwo-
ners van bJeruzalem, zoals er
door God niet eerder op Israël
gezonden is sinds het begin
van hun koninkrijk tot nu toe;
nee, noch ooit weer op Israël
gezonden zal worden.

19 Alle dingen die hun zijn
overkomen, zijn nog maar het
begin van de smarten die over
hen zullen komen.

20 En tenzij die dagen verkort
zouden worden, zou niemand
van hun vlees behouden wor-
den; doch ter wille van de
uitverkorenen, volgens het
verbond, zullen die dagen wor-
den verkort.

21 Zie, deze dingen heb Ik tot u
gesproken aangaande de Joden;
en voorts, indien na de verdruk-
king van die dagen die over
Jeruzalem komen zal, iemand
tot u zegt: Zie, hier is Christus,
of daar, gelooft hem niet.

22 Want in die dagen zullen er
ook valse christussen en valse
profeten opstaan, en grote teke-
nen en wonderen tentoonsprei-
den, zodat zij zo mogelijk zelfs
de uitverkorenen zullen mis-
leiden, die volgens het verbond
de uitverkorenen zijn.

23 Zie, Ik zeg u deze dingen
ter wille van de auitverkore-
nen; en gij zult ook horen van
boorlogen en van geruchten
van oorlogen; ziet toe dat gij
niet verontrust zijt, want alles
wat Ik u heb gezegd, moet
geschieden; maar het einde is
het nog niet.

24 Zie, Ik heb het u reeds
gezegd;

25 daarom, indien zij tot u
zeggen: Zie, Hij is in de woes-
tijn, gaat er niet heen; zie, Hij is
in de binnenkamers, gelooft
het niet;

26 want gelijk het morgenlicht
uit het aoosten komt en schijnt
tot het westen en de gehele aar-

10a LV 45:27.
12a Dan. 12:11.

b gs Daniël.
c gs Jeruzalem.

d LV 101:22–25.
13a LV 133:13.
16a Luc. 23:29–30.
18a gs Jezus.

b Zach. 12; 14:1–5.
23a gs Uitverkoren.

b LV 45:26.
26a Ez. 43:2.
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de omgeeft, zo zal ook de komst
van de Zoon des Mensen zijn.
27 En nu toon Ik u een gelijke-

nis. Zie, waar het kadaver is,
daar zullen de arenden verza-
meld zijn; zo zullen ook mijn
ui tverkorenen ui t de vier
hoeken der aarde avergaderd
worden.

28 En zij zullen horen van
oorlogen en geruchten van oor-
logen.

29 Zie, Ik spreek ter wille
van mijn uitverkorenen; want
volk zal opstaan tegen volk en
koninkrijk tegen koninkrijk; er
zullen op verschillende plaat-
sen ahongersnoden en pestilen-
tiën en aardbevingen zijn.

30 En voorts, omdat de onge-
rechtigheid overvloedig zal zijn,
zal de liefde van de mensen
verkillen; maar wie niet over-
wonnen wordt, die zal behou-
den worden.

31 En voorts, dit evangelie
van het Koninkrijk zal in de
gehele awereld gepredikt wor-
den als een getuigenis voor alle
volken, en dan zal het einde
komen, ofwel de vernietiging
der goddelozen.
32 En wederom zal de gruwel

der verwoesting waarvan ge-
sproken is door de profeet
Daniël, worden vervuld.

33 En terstond na de verdruk-
king van die dagen, zal de azon
verduisterd worden en de

maan zal haar licht niet geven
en de sterren zullen van de
hemel vallen en de machten
der hemelen zullen wankelen.

34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit
geslacht, waarin deze dingen
zullen worden getoond, zal niet
voorbijgaan totdat alles wat Ik
u heb gezegd, vervuld is.

35 Hoewel de dagen zullen
komen dat de hemel en de
aarde voorbijgaan, zullen mijn
awoorden geenszins voorbij-
gaan, maar zullen alle worden
vervuld.

36 En, zoals Ik reeds gezegd
heb, na de averdrukking van
die dagen, en wanneer de
machten der hemelen zullen
wankelen, dan zal het teken
van de Zoon des Mensen bver-
schijnen aan de hemel en dan
zullen alle stammen der aarde
weeklagen; en zij zullen de
Zoon des Mensen zien komen
te midden van de wolken des
hemels, met macht en grote
heerlijkheid;

37 en wie mijn awoord als een
schat verzamelt, zal niet wor-
den verleid, want de Zoon des
Mensen zal komen en Hij zal
zijn bengelen voor Zich uit zen-
den met luid bazuingeschal, en
zij zullen de overigen van zijn
uitverkorenen cbijeenbrengen
uit de vier windstreken, van
het ene einde des hemels tot
het andere.

27a gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

29a LV 43:24–25.
31a Matt. 28:19–20.
33a Joël 2:10;

LV 29:14.
35a LV 1:38.
36a MJS 1:18.

b gs Wederkomst van
Jezus Christus.

37a gs Schriften,

Schriftuur.
b LV 29:11–15.
c gs Israël—De

verstrooiing van
Israël.



57 Matteüs naar Joseph Smith 1:38–55

38 Welnu, leert van de avij-
genboom deze les: Wanneer
zijn takken nog teer zijn en hij
bladeren begint te krijgen, weet
gij dat de zomer nabij is.

39 Zo zullen ook mijn uitver-
korenen, wanneer zij al deze
dingen zien, weten dat Hij na-
bij is, ja, voor de deur.

40 Doch van die dag en ure
aweet niemand; neen, zelfs niet
de engelen Gods in de hemel,
maar mijn Vader alleen.
41 Want zoals het was in de

dagen van aNoach, zo zal het
ook zijn bij de komst van de
Zoon des Mensen.
42 Want het zal met hen zijn

zoals het was in de dagen vóór
de awatervloed; want tot de
dag dat Noach de ark binnen-
ging, waren zij etende en drin-
kende, huwende en ten huwelijk
gevende;

43 en zij bemerkten niets, tot-
dat de watervloed kwam en
hen allen wegnam; zo zal ook
de komst van de Zoon des
Mensen zijn.

44 Dan zal vervuld worden
wat geschreven staat, dat er in
de alaatste dagen twee in het
veld zullen zijn, de ene zal
weggenomen worden en de
andere bachtergelaten;

45 twee zullen aan het malen
zijn bij de molen, de ene zal
weggenomen worden en de
andere achtergelaten.

46 En wat Ik tot één zeg, zeg Ik

tot alle mensen; awaakt daarom,
want gij weet niet op welke ure
uw Heer komt.

47 Maar weet dit: Als de heer
des huizes geweten had in
welke nachtwake de dief zou
komen, zou hij gewaakt heb-
ben en in zijn huis niet hebben
laten inbreken, maar bereid
geweest zijn.

48 Daarom, weest ook gij
bereid, want op een uur dat gij
het niet verwacht, komt de
Zoon des Mensen.

49 Wie is dan een atrouwe
en verstandige slaaf, die zijn
heer tot heerser heeft gesteld
over zijn huishouden, om hun
te rechter tijd hun voedsel te
geven?

50 Gezegend die slaaf die zijn
heer bij zijn komst zo bezig zal
vinden; en voorwaar, Ik zeg u,
hij zal hem tot heerser stellen
over al zijn bezit.

51 Maar als een slechte slaaf in
zijn hart zegt: Mijn heer astelt
zijn komst uit,

52 en hij begint zijn medesla-
ven te slaan en te eten en te
drinken met de dronkaards,

53 dan zal de heer van die
slaaf komen op een dag dat hij
hem niet verwacht en op een ure
waarvan hij zich niet bewust is,

54 en hij zal hem afsnijden en
hem zijn deel toewijzen onder
de huichelaars; daar zal geween
zijn en atandengeknars.

55 En zo komt het aeinde der

38a LV 35:16.
40a LV 39:20–21; 49:7.
41a Gen. 6:5.
42a gs Watervloed ten

tijde van Noach.

44a gs Laatste dagen.
b Zach. 13:8.

46a gs Waken, wachters.
49a gs Vertrouwen.
51a LV 45:26.

54a Matt. 8:12.
55a 2 Ne. 30:10;

LV 1:9–10; 29:17.
gs Wereld—Einde
van de wereld.
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goddelozen, volgens de profetie
van Mozes, luidende: Zij zullen
uit het midden van het volk

worden afgesneden; maar het
einde der aarde is nog niet
daar, maar komt spoedig.



De Geschiedenis van Joseph Smith

GEDEELTEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE PROFEET JOSEPH SMITH

History of the Church , deel 1, hoofdstuk 1–5

Joseph Smith vertelt over zijn
voorouders, de leden van zijn
familie, en waar zij vroeger woon-
den — Er heerst een ongebrui-
kelijke godsdienstige opwinding
in het westen van de staat New
York — Hij besluit wijsheid te
zoeken volgens de aanwijzingen
van Jakobus — De Vader en de
Zoon verschijnen en Joseph wordt
geroepen tot zijn profetische be-
diening. (Verzen 1–20.)

TEN gevolge van de vele
geruchten die door boos-

aardige en arglistige mensen in
omloop zijn gebracht in verband
met het aontstaan en de ontwik-
keling van De bKerk van Jezus
Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, en die alle door
hun verspreiders zijn bedoeld
om aan haar karakter als kerk
en aan haar vooruitgang in de
wereld afbreuk te doen — ben
ik ertoe gebracht deze geschie-
denis te schrijven, teneinde de
publieke opinie recht te zetten
en allen die waarheid zoeken
de feiten voor te leggen, zoals
die plaats hebben gevonden,
zowel met betrekking tot mij-
zelf als tot de kerk, voor zover
ik over zulke feiten beschik.

2 In deze geschiedenis zal ik
de verschillende gebeurtenissen
die verband houden met deze
kerk in alle waarheid en recht-
schapenheid voorleggen zoals
zij hebben plaatsgevonden, of
zoals die nu [1838], en wel in het
achtste jaar na de aorganisatie
van de genoemde kerk, bestaan.

3 aIk ben geboren in het jaar
des Heren duizend achthonderd-
envijf, op de drieëntwintigste
dag van december, in de plaats
Sharon, gelegen in Windsor
County, in de staat Vermont (...).
Mijn vader, bJoseph Smith sr.,
verliet de staat Vermont en
verhuisde naar Palmyra in
Ontario County (nu Wayne
County) in de staat New York
toen ik in mijn tiende jaar was,
of daaromtrent. Omstreeks vier
jaar na mijn vaders aankomst
in Palmyra, verhuisde hij met
zijn gezin naar Manchester,
eveneens in Ontario County —

4 Zijn gezin bestond uit elf
zielen, namelijk mijn vader,
aJoseph Smith; mijn bmoeder,
Lucy Smith (voor haar huwelijk
heette zij Mack, zij is een doch-
ter van Solomon Mack); mijn
broers, cAlvin (die gestorven
is op 19 november 1823 in zijn

1 1a gs Herstelling van
het evangelie.

b gs Kerk van Jezus
Christus van de

Heiligen der Laatste
Dagen, De.

2a LV 20:1.
3a gs Smith jr., Joseph.

b 2 Ne. 3:15.
4a gs Smith sr., Joseph.

b gs Smith, Lucy Mack.
c LV 137:5–6.
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zesentwintigste levensjaar),
dHyrum, mijzelf, eSamuel Har-
rison, William, Don Carlos;
en mijn zusters, Sophronia,
Catherine en Lucy.

5 In de loop van het tweede
jaar na onze verhuizing naar
Manchester ontstond er in de
plaats waar wij woonden een
ongebruikelijke opwinding over
godsdienst. Het begon onder de
methodisten, maar verspreidde
zich al snel onder alle sekten in
die landstreek. Het hele gebied
leek er wel door aangetast en
grote menigten sloten zich aan
bij de verschillende godsdiens-
tige groeperingen, wat onder
de mensen de nodige opschud-
ding en verdeeldheid veroor-
zaakte, want sommigen riepen:
a’Zie hier!’ en anderen: ‘Zie
daar!’ Sommigen streden voor
het methodistische, anderen
voor het presbyteriaanse, en
weer anderen voor het baptisti-
sche geloof.
6 Want ondanks de grote lief-

de die de bekeerlingen tot deze
verschillende geloven ten tijde
van hun bekering hadden geuit
en de grote ijver die aan de dag
werd gelegd door de respectie-
velijke geestelijken, die zich in-
spanden om deze opmerkelijke
vertoning van godsdienstige
gevoelens aan te wakkeren
en te bevorderen, opdat allen
bekeerd zouden worden, zoals
zij het beliefden te noemen,
ongeacht bij welke sekte zij
zich wilden aansluiten; echter

toen de bekeerlingen zich be-
gonnen op te splitsen, sommi-
gen naar de ene groepering en
anderen naar een andere, bleek
dat de schijnbare sympathie
van zowel de priesters als de
bekeerlingen eerder voorge-
wend dan echt was; want er
volgde een toneel van grote ver-
warring en antipathie, waarbij
priester tegen priester streed
en bekeerling tegen bekeer-
ling, zodat al hun sympathie
voor elkaar, zo zij die ooit
hadden bezeten, volledig ver-
loren ging in awoordenstrijd en
meningsverschillen.

7 Ik was destijds in mijn vijf-
tiende levensjaar. Het gezin van
mijn vader werd tot het pres-
byteriaanse geloof bekeerd en
vier gezinsleden sloten zich bij
die kerk aan, namelijk mijn
moeder, Lucy, mijn broers
Hyrum en Samuel Harrison, en
mijn zuster Sophronia.

8 In deze tijd van grote opwin-
ding werd mijn gemoed tot ern-
stige bezinning en grote onrust
aangezet; maar ofschoon mijn
gevoelens diep en dikwijls
aangrijpend waren, hield ik mij
toch afzijdig van al die groepe-
ringen, hoewel ik hun verschil-
lende bijeenkomsten bijwoonde
zo dikwijls de omstandigheden
het toelieten. Na verloop van
tijd begon ik iets te voelen voor
de methodistische sekte en
kreeg ik een zeker verlangen
mij daarbij aan te sluiten; maar
zo groot waren de verwarring

4d gs Smith, Hyrum.
e gs Smith, Samuel H.

5a Matt. 24:23.
6a gs Twist.
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en de twist tussen de verschil-
lende gezindten dat het onmo-
gelijk was voor iemand van
mijn jeugdige leeftijd, en zo
weinig bekend met mensen en
zaken, om met enige zekerheid
uit te maken wie er gelijk had
en wie ongelijk.
9 Mijn gemoed was soms zeer

opgewonden, zo hevig en onop-
houdelijk waren het geschreeuw
en de opschudding. De presby-
terianen waren zeer uitgespro-
ken tegen de baptisten en
methodisten, en bedienden zich
van alle mogelijke logica en
spitsvondigheid om hun dwa-
lingen te bewijzen, of althans
het volk te laten geloven dat ze
dwaalden. Aan de andere kant
waren de baptisten en metho-
disten op hun beurt even ijverig
in hun pogingen om hun eigen
dogma’s te onderbouwen en
alle andere te weerleggen.

10 Te midden van deze woor-
denstrijd en botsende menin-
gen vroeg ik me vaak af: Wat
staat mij te doen? Welke van al
deze groeperingen heeft agelijk,
of hebben ze allemaal ongelijk?
Als er één gelijk heeft, welke is
dat dan en hoe kom ik dat te
weten?
11 In de tijd dat de buitenge-

wone moeilijkheden die veroor-
zaakt werden door de twisten
tussen deze groeperingen gods-
dienstijveraars, op mij drukten,
las ik op zekere dag de zend-
brief van Jakobus, hoofdstuk 1
vers 5, dat luidt: Indien echter

iemand van u in wijsheid tekort-
schiet, dan bidde hij God daarom,
die aan allen geeft, mildelijk en
zonder verwijt; en zij zal hem
gegeven worden .

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

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

14 Aldus, in overeenstemming
hiermee, namelijk mijn besluit
om het aan God te vragen, trok

10a gs Waarheid.
12a 1 Kor. 2:10–16.

b gs Bijbel.
13a gs Gebed.



Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–19 62

ik mij terug in het bos om de
poging te wagen. Het was op
de morgen van een mooie, hel-
dere dag, vroeg in het voorjaar
van achttienhonderdtwintig.
Het was de eerste maal van
mijn leven dat ik een dergelijke
poging deed, want ondanks
mijn bezorgdheid had ik nog
nooit eerder een poging gedaan
om hardop te abidden.

15 Toen ik mij had begeven
naar de plek die ik eerder had
gekozen en om mij heen had
gekeken en had vastgesteld dat
ik alleen was, knielde ik neer
en begon de verlangens van
mijn hart tot God op te zenden.
Nauwelijks had ik dat gedaan,
of ik werd aangegrepen door
een of andere kracht die mij
geheel overmande en zo’n ver-
bazingwekkende invloed op
mij had, dat mijn tong gebon-
den werd, zodat ik niet kon
spreken. Dikke duisternis om-
hulde mij en enige tijd had ik
het gevoel dat ik tot plotselinge
verdelging was gedoemd.

16 Maar, al mijn krachten aan-
wendend om God aan te aroe-
pen om mij te bevrijden uit de
macht van deze vijand die mij
had aangegrepen, en op het
moment dat ik op het punt
stond in wanhoop te verzinken
en mij aan verdelging over te
geven — niet aan een denk-
beeldige ondergang, maar aan
de macht van een bestaand we-

zen uit de onzichtbare wereld
dat zo’n verbazingwekkende
kracht bezat als ik nog nooit in
enig wezen had gevoeld — pre-
cies op dat moment van grote
ontsteltenis zag ik recht boven
mijn hoofd een blichtkolom, de
helderheid van de czon overtref-
fend, die geleidelijk neerdaal-
de tot zij op mij viel.

17 Zodra die verscheen, voel-
de ik mij bevrijd van de vijand
die mij gebonden hield. Toen
het licht op mij rustte, azag
ik btwee Personen, wier glans
en cheerlijkheid elke beschrij-
ving tarten, boven mij in de
lucht staan. Een van Hen sprak
tot mij, mij bij de naam noe-
mend, en zei, wijzend op de
ander: Dit is mijn d gel ie fde
eZoon. Hoor Hem!
18 Mijn bedoeling toen ik ana-

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

19 Ik kreeg het antwoord dat
ik mij bij geen daarvan moest
aansluiten, want ze hadden

14a gs Gebed.
16a Moz. 1:20.

b Hand. 26:13.
c Op. 1:16.

17a gs Visioen.

b Hand. 7:55–56;
Kol. 3:1.
gs God, Godheid.

c gs Heerlijkheid.
d Matt. 3:17; 17:5;

3 Ne. 11:7.
e gs Jezus Christus.

18a LV 6:11; 46:7.
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alle aongelijk; en de Persoon
die mij aansprak, zei dat al hun
geloofsbelijdenissen een gru-
wel in zijn ogen waren; dat die
belijders allen verdorven waren:
‘Zi j b naderen Mij met hun
lippen, maar hun chart is verre
van Mij; zij verkondigen als
leerstellingen dgeboden van
mensen en hebben een eschijn
van godsvrucht, maar verloo-
chenen de kracht daarvan.’
20 Hij verbood mij andermaal

mij bij welke dan ook aan te
sluiten; en vele andere dingen
zei Hij mij, die ik nu niet kan
opschrijven. Toen ik weer tot
mijzelf kwam, bemerkte ik dat
ik op mijn rug lag en naar de
hemel keek. Toen het licht was
heengegaan, had ik geen kracht
meer; maar aangezien ik spoe-
dig enigermate herstelde, ging
ik naar huis. Toen ik tegen de
schoorsteenmantel aangeleund
stond, vroeg moeder wat eraan
scheelde. Ik antwoordde: ‘Maak
u maar niet ongerust, alles is in
orde — het gaat mij redelijk
goed.’ Vervolgens zei ik tegen
mijn moeder: ‘Ik ben nu zelf te
weten gekomen dat het presby-
teriaanse geloof niet waar is.’
Het was alsof de ategenstander
al in een zeer vroeg stadium
van mijn leven besefte dat ik
voor zijn rijk een verstoorder
en een bron van ergernis zou
blijken te zijn; waarom zouden

de machten van duisternis an-
ders tegen mij samenspannen?
Waarom de btegenkanting en
vervolging die tegen mij ont-
stonden, toen ik nagenoeg in
mijn kinderjaren was?

Sommige predikanten en andere
geloofsbelijders verwerpen het
relaas van het eerste visioen —
Joseph Smith wordt met vervol-
ging overladen — Hij getuigt van
de echtheid van het visioen. (Ver-
zen 21–26.)

21 Enkele dagen nadat ik dit
avisioen had ontvangen, bevond
ik mij toevallig in het gezelschap
van een der methodistische pre-
dikanten, die zeer actief was bij
de eerder genoemde godsdiens-
tige opwinding; al sprekend met
hem over het onderwerp gods-
dienst, nam ik de gelegenheid
te baat om hem te vertellen van
het visioen dat ik had ontvan-
gen. Ik was zeer verbaasd over
zijn optreden; hij nam hetgeen
ik vertelde niet alleen lichtvaar-
dig op, maar zelfs met grote
minachting, zeggende dat het
allemaal van de duivel kwam,
dat zaken als bvisioenen of
copenbaringen tegenwoordig
niet bestonden; dat al dergelij-
ke dingen met de apostelen
waren opgehouden en dat die
er nooit meer zouden zijn.

22 Ik bemerkte echter spoedig
dat het vertellen van mijn

19a Ps. 14.
gs Afval—Afval van
de vroegchristelijke
kerk.

b Jes. 29:13–14;
Ez. 33:30–31.

c gs Afval—Algemene
afval.

d Titus 1:14;
LV 45:29.

e 2 Tim. 3:5.
20a gs Duivel.

b 2 Ne. 2:11;
LV 58:2–4.
gs Tegenspoed.

21a gs Eerste Visioen.
b gs Visioen.
c gs Openbaring.
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verhaal onder geloofsbelijders
veel vooroordeel tegen mij had
opgewekt en de oorzaak was
van hevige avervolging, die
steeds toenam; en hoewel ik
een onbekende jongen was, nog
maar veertien à vijftien jaar
oud, en mijn levensomstandig-
heden van dien aard waren dat
ze mij tot een bonbetekenende
jongeman in deze wereld maak-
ten, sloegen vooraanstaande
mannen toch voldoende acht
op mij om de openbare mening
tegen mij te doen keren en een
bittere vervolging te ontkete-
nen; en dat was het geval onder
alle sekten — alle verenigden
zich om mij te vervolgen.

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

24 Hoe dan ook, het was toch
een feit dat ik een visioen had
gezien. Ik heb sindsdien ge-

dacht dat ik mij ongeveer zoals
aPaulus voelde toen hij zich
voor koning Agrippa bverde-
digde en zijn verhaal deed van
het visioen dat hij had gehad,
toen hij een licht zag en een
stem hoorde; maar toch waren
er slechts weinigen die hem ge-
loofden; sommigen zeiden dat
hij een leugenaar was, anderen
zeiden dat hij waanzinnig was;
en hi j werd bespot en be-
schimpt. Maar dat alles deed
aan de werkelijkheid van zijn
visioen niets af. Hij had een vi-
sioen gezien, en hij wist het, en
alle vervolging onder de hemel
kon dat niet veranderen; en al
vervolgden zij hem ten dode
toe, toch wist hij, en zou dat
weten tot zijn laatste ademtocht,
dat hij zowel een licht had ge-
zien als een stem tot zich had
horen spreken, en de gehele
wereld kon hem niet anders
doen denken of geloven.

25 Zo was het ook met mij. Ik
had werkelijk een licht gezien,
en te midden van dat licht had
ik twee aPersonen gezien, en
Zij hadden werkelijk tot mij ge-
sproken; en al werd ik gehaat
en vervolgd omdat ik zei dat
ik een visioen had gezien, het
was toch waar; en terwijl zij mij
vervolgden, smaadden en lie-
gende allerlei kwaad van mij
spraken omdat ik dat zei, werd
ik ertoe gebracht mijzelf af te
vragen: Waarom mij vervolgen
voor het spreken van de waar-
heid? Ik heb echt een visioen

22a Jak. 5:10–11.
gs Vervolgen,
vervolging.

b 1 Sam. 16:7;
Alma 37:35.

24a gs Paulus.

b Hand. 26:1–32.
25a GJS 1:17.
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gezien, en wie ben ik, dat ik
God kan weerstaan, of waarom
denkt de wereld mij te kunnen
doen loochenen wat ik werkelijk
heb gezien? Want ik had een
visioen gezien; ik wist het, en
ik wist dat God het wist, en ik
kon het niet bloochenen, noch
durfde ik dat; in ieder geval
wist ik dat ik God daarmee
aanstoot zou geven en onder
veroordeling zou komen.

26 Ik was nu tevredengesteld
met betrekking tot de sektari-
sche wereld — dat het niet
mijn plicht was mij bij welke
dan ook aan te sluiten, maar
om op dezelfde manier door te
gaan totdat ik verdere aanwij-
zingen kreeg. Ik had bevonden
dat het agetuigenis van Jakobus
waar was — dat wie in wijsheid
tekortschoot, God mocht bidden
en die zou verkrijgen, zonder
dat het hem werd verweten.

Moroni verschijnt aan Joseph
Smith — Josephs naam zal onder
alle volken zowel ten goede als ten
kwade bekend zijn — Moroni
vertelt hem over het Boek van
Mormon en over de komende oor-
delen van de Heer en citeert vele
schriftuurplaatsen — De plek
waar de gouden platen verborgen
liggen, wordt getoond — Moroni
vervolgt zijn instructies aan de
profeet. (Verzen 27–54.)

27 Ik zette mijn normale werk-
zaamheden voort tot de eenen-
twintigste september duizend
achthonderddrieëntwintig, hoe-

wel ik al die tijd hevige vervol-
g ing ondervond onder de
handen van allerlei soorten
mensen, zowel godsdienstige
als ongodsdienstige, omdat ik
bleef volhouden dat ik een visi-
oen had gezien.

28 In de periode tussen het
tijdstip waarop ik het visioen
had ontvangen en het jaar acht-
tienhonderddrieëntwintig —
waarin het mij verboden was
mij bij enige godsdienstige sek-
te van die tijd aan te sluiten, en
waarin ik nog zeer jong was en
vervolgd werd door hen die
mijn vrienden hadden moeten
zijn en mij vriendelijk hadden
moeten behandelen, en die mij,
indien zij dachten dat ik mis-
leid was, op een behoorlijke
en liefdevolle wijze hadden
moeten proberen terug te win-
nen — stond ik aan allerlei
averleidingen bloot; en daar ik
omgang had met gezelschap
van allerlei aard, verviel ik
vaak in vele domme fouten, en
vertoonde ik de zwakheid der
jeugd en de gebreken der men-
selijke natuur, hetgeen mij, het
spijt mij het te moeten zeggen,
in allerlei verzoekingen bracht,
die aanstootgevend in Gods
ogen waren. Bij het afleggen
van deze bekentenis hoeft nie-
mand mij schuldig te achten
aan enige grote of verderfelijke
zonden. De neiging tot het
bedrijven daarvan heeft nooit
in mijn aard gelegen. Maar ik
had mij schuldig gemaakt aan

25b gs Moed, moedig;
Onkreukbaarheid.

26a Jak. 1:5–7.
28a gs Verzoeken,

verzoeking.
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lichtzinnigheid en ging soms
om met joviaal gezelschap
enzovoort, hetgeen niet ver-
enigbaar was met de reputatie
die in stand moet worden ge-
houden door iemand die door
God bgeroepen was, zoals ik.
Maar dat zal niemand erg
vreemd voorkomen die zich
mijn jeugd herinnert en bekend
is met mijn van nature opge-
ruimde aard.
29 Dientengevolge voelde ik

mij dikwijls afgewezen wegens
mijn zwakheid en onvolmaakt-
heden; daarom, op de avond
van de voornoemde eenentwin-
tigste september, nadat ik mij
voor de nacht ter ruste had be-
geven, richtte ik mijn asmeekge-
bed tot de almachtige God om
vergeving voor al mijn zonden
en dwaasheden, en tevens om
een teken aan mij, opdat ik zou
mogen weten wat mijn status
en positie was voor zijn aange-
zicht, want ik had het volste
vertrouwen in het verkrijgen
van een goddelijke manifesta-
tie, omdat ik er al eerder een
had ontvangen.
30 Terwijl ik aldus doende

was God aan te roepen, be-
merkte ik een licht dat in mijn
kamer verscheen en steeds hel-
derder werd, totdat de kamer
lichter was dan op het middag-
uur, waarna er onmiddellijk
een apersoon naast mijn bed
verscheen, staande in de lucht,

want zijn voeten raakten de
vloer niet.

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

32 Niet alleen zijn kleed was
buitengewoon wit, maar zijn
gehele gestalte was onbeschrij-
felijk aheerlijk en zijn gelaat
was waarlijk de bbliksem gelijk.
De kamer was buitengewoon
licht, maar niet zo intens helder
als onmiddellijk om zijn gestal-
te heen. Toen ik voor het eerst
naar hem keek, was ik cbe-
vreesd, maar weldra verliet de
vrees mij.

33 Hij noemde mij bi j de
anaam en zei tot mij dat hij een
boodschapper was, uit Gods
tegenwoordigheid tot mij ge-
zonden, en dat z i jn naam
Moroni was; dat God een werk
voor mij te doen had en dat
mijn naam onder alle natiën,
geslachten en talen zowel ten

28b gs Roepen, roeping,
door God geroepen.

29a gs Gebed.
30a gs Engelen; Moroni,

zoon van Mormon.

31a Hand. 10:30;
1 Ne. 8:5; 3 Ne. 11:8.

32a 3 Ne. 19:25.
gs Heerlijkheid.

b Ex. 34:29–35;

Hel. 5:36; LV 110:3.
c Ex. 3:6;

Ether 3:6–8, 19.
33a Ex. 33:12, 17;

Jes. 45:3–4.
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goede als ten kwade bekend
zou zijn, ofwel dat er onder alle
volken zowel goed als kwaad
over zou worden gesproken.
34 Hij zei dat er een aboek was

verborgen, op bgouden platen
geschreven, dat een verslag gaf
van de vroegere bewoners van
dit werelddeel en van hun
herkomst. Hij zei ook dat het de
cvolheid van het eeuwigdurend
evangelie bevatte, zoals die door
de Heiland aan de vroegere
bewoners was gebracht;
35 tevens dat er twee in zil-

veren bogen gevatte stenen
waren — en dat die stenen, aan
een aborstplaat bevestigd, de
zogenaamde bUrim en Tummim
vormden — die samen met de
platen waren verborgen; en dat
het bezit en gebruik van die
stenen bepalend was voor
c’zieners’ in oude of vroegere
tijden; en dat God ze had toebe-
reid met het doel het boek te
vertalen.
36 Toen hij mij die dingen ver-

teld had, begon hij de profe-
tieën uit het aOude Testament
te citeren. Eerst citeerde hij een
gedeelte uit het derde hoofdstuk
van bMaleachi; en hij citeerde
ook het vierde of laatste hoofd-
stuk van dezelfde profetie, ech-

ter met een kleine afwijking
van de manier waarop het in
onze Bijbel staat. In plaats van
het eerste vers te citeren zoals
het in ons boek staat, haalde hij
het als volgt aan:

37 Want zie, de adag komt die zal
bbranden als een oven, en alle
hoogmoedigen, ja, en allen die
goddeloosheid bedrijven, zullen als
cstoppels verbranden; want zij die
komen, zullen hen verbranden, zegt
de Heer der heerscharen, zodat het
hun wortel noch tak zal overlaten.

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

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

40 Bovendien citeerde hij het
elfde hoofdstuk van Jesaja, zeg-
gende dat het op het punt stond
in vervulling te gaan. Hij ci-
teerde ook het derde hoofdstuk
van Handelingen, het tweeën-
twintigste en drieëntwintigste

34a gs Boek van
Mormon.

b gs Gouden Platen.
c gs Herstelling van

het evangelie.
35a Lev. 8:8.

gs Borstplaten.
b Ex. 28:30.

gs Urim en
Tummim.

c gs Ziener.

36a gs Oude Testament.
b gs Maleachi.

37a gs Wederkomst van
Jezus Christus.

b 3 Ne. 25:1–6;
LV 64:23–24.
gs Aarde—Reiniging
der aarde; Wereld—
Einde van de wereld.

c Nahum 1:8–10;
1 Ne. 22:15, 23;

2 Ne. 26:4–6;
LV 29:9.

38a gs Priesterschap;
Sleutels van het
priesterschap.

b LV 27:9; 110:13–16.
gs Elia.

39a Gal. 3:8, 19.
b gs Genealogie; Heil

voor de doden.
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vers, precies zoals die in ons
Nieuwe Testament staan. Hij
zei dat die aprofeet Christus
was, maar dat de dag nog niet
gekomen was ‘waarop zij die
niet naar zijn stem wilden luis-
teren, uit het volk bverstoten
zouden worden’, maar spoedig
zou komen.

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

42 Voorts zei hij mij dat ik,
wanneer ik die platen waar-
over hij had gesproken, zou
verkrijgen — want de tijd om
ze te verkrijgen was nog niet
vervuld — ze aan niemand
mocht tonen; evenmin de borst-
plaat met de Urim en Tummim,
behalve aan hen wie ik zou
worden geboden ze te tonen;
indien ik het toch deed, zou ik
vernietigd worden. Terwijl hij
met mij sprak over de platen,
werd het visioen aan mijn ageest
geopend, zodat ik de plek kon
zien waar de platen waren
verborgen, en wel zo helder
en duidelijk dat ik de plek her-
kende toen ik die bezocht.
43 Na deze mededeling zag

ik dat het licht in de kamer

zich onmiddellijk rondom de
gestalte van de persoon die tot
mij had gesproken, begon sa-
men te trekken, en dat duurde
voort totdat de kamer weer
donker bleef, behalve vlak om
hem heen; en op dat moment
zag ik hoe er zich als het ware
een doorgang opende recht-
streeks naar de hemel, en hij
steeg op totdat hij geheel ver-
dwenen was en de kamer ach-
terbleef zoals zij was geweest
voordat dit hemelse licht was
verschenen.

44 Terwijl ik lag na te denken
over de uitzonderlijkheid van
het toneel en mij ten zeerste
verwonderde over hetgeen mij
was verteld door deze buiten-
gewone boodschapper, bemerk-
te ik plotseling, te midden van
mijn aoverpeinzing, dat het in
mijn kamer opnieuw licht be-
gon te worden, en als het ware
in een oogwenk stond dezelfde
hemelse boodschapper weer
aan mijn bed.

45 Hij ving aan en vertelde mij
weer precies dezelfde dingen
als bij zijn eerste bezoek, zonder
de geringste afwijking, waarna
hij mij inlichtte over de grote
oordelen die over de aarde
zouden komen, met grote ver-
woestingen door hongersnood,
het zwaard en pestilentie; en
dat deze zware oordelen in dit
geslacht over de aarde zouden
komen. Toen hij deze dingen
had verteld, steeg hij weer op
zoals hij daarvoor had gedaan.

40a Deut. 18:15–19.
b 3 Ne. 20:23; 21:20.

41a Hand. 2:16–21.

b Rom. 11:11–25;
LV 88:84.
gs Andere volken.

42a gs Verstand.
44a gs Overwegen.
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46 Zo diep was intussen de in-
druk die op mijn gemoed was
gemaakt, dat de slaap van mijn
ogen geweken was en ik daar
lag, overweldigd door verba-
zing over hetgeen ik zowel had
gezien als gehoord. Hoe groot
was echter mijn verrassing toen
ik dezelfde boodschapper weer
aan mijn bed zag staan en hem
weer precies dezelfde dingen
als daarvoor tegen mij hoorde
verhalen of herhalen; en hij
voegde er voor mij een waar-
schuwing aan toe, zeggende
dat aSatan zou trachten mij
ertoe te bverleiden (gezien de
armelijke omstandigheden van
het gezin van mijn vader) om
de platen te verkrijgen met het
doel rijk te worden. Dat verbood
hij mij, zeggende dat ik bij het
verkrijgen van de platen geen
ander doel voor ogen moest
hebben dan God te verheerlij-
ken en niet mocht worden
beïnvloed door enige andere
cbeweegreden dan de opbouw
van zijn koninkrijk; anders zou
ik ze niet kunnen verkrijgen.
47 Na dit derde bezoek voer

hij weer op naar de hemel, net
als daarvoor, en weer werd ik
aan mijzelf overgelaten om
na te denken over het vreemde
van hetgeen ik zojuist had er-
varen; toen, bijna onmiddellijk
nadat de hemelse boodschapper
voor de derde keer bij mij van-
daan was opgevaren, kraaide de
haan en merkte ik dat het dag
werd, zodat onze gesprekken

klaarblijkelijk die gehele nacht
in beslag hadden genomen.

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

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

50 Ik gehoorzaamde; ik keer-
de terug naar mijn vader op de
akker en zette de gehele zaak
voor hem uiteen. Hij antwoord-
de mij dat het van God was en
zei mij heen te gaan en te doen
wat de boodschapper had gebo-
den. Ik verliet de akker en begaf

46a gs Duivel.
b gs Verzoeken,

verzoeking.
c LV 121:37.

49a gs Smith sr., Joseph.
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mij naar de plek waar de platen
volgens de boodschapper wa-
ren verborgen; en dankzij de
duidelijkheid van het visioen
dat ik daarover had ontvangen,
herkende ik de plek zodra ik
die bereikte.
51 Niet ver van het dorp

Manchester (Ontario County)
in de staat New York, ligt een
aheuvel van aanzienlijke groot-
te, de hoogste in de omgeving.
Op de westelijke helling van
die heuvel, niet ver van de top,
onder een steen van aanzienlij-
ke grootte, lagen de platen ver-
borgen in een stenen kist. Deze
steen was aan de bovenkant in
het midden dik en enigszins
bol en aan de rand dunner, zo-
dat het middengedeelte boven
de grond zichtbaar was, maar
de rand was rondom met aarde
bedekt.
52 Toen ik de aarde had verwij-

derd, nam ik een hefboom, die
ik onder de rand van de steen
zette, en met een kleine inspan-
ning lichtte ik die op. Ik keek
erin en daar zag ik inderdaad
de aplaten, de bUrim en Tum-
mim en de cborstplaat, zoals de
boodschapper had gezegd. De
kist waarin zij lagen, was ge-
vormd door stenen tegen elkaar
te leggen in een soort cement.
Op de bodem van de kist lagen
twee stenen overdwars, en op
die stenen lagen de platen en
daarbij de andere voorwerpen.

53 Ik deed een poging ze eruit

te nemen, maar de boodschap-
per verbood het mij en weer
kreeg ik te horen dat de tijd om
ze tevoorschijn te halen nog
niet aangebroken was, en ook
niet zou komen totdat er vanaf
dat tijdstip vier jaar verstreken
was. Hij zei mij echter dat ik
over precies een jaar vanaf dat
tijdstip naar die plek terug
moest komen en dat hij mij
daar zou ontmoeten, en dat ik
dat moest blijven doen totdat
de tijd was gekomen om de
platen te verkrijgen.

54 Dienovereenkomstig ging
ik er, zoals mij was geboden,
steeds na een jaar heen, en
telkens trof ik daar dezelfde
boodschapper aan en tijdens
elk van onze gesprekken ont-
ving ik van hem aanwijzingen
en kennis over hetgeen de Heer
ging doen, en hoe en op welke
wijze zijn akoninkrijk in de
laatste dagen moest worden
bestuurd.

Joseph Smith huwt Emma Hale —
Hij ontvangt de gouden platen
van Moroni en vertaalt enige
schrifttekens — Martin Harris
laat de schrifttekens en de verta-
ling aan professor Anthon zien,
die zegt: ‘Een verzegeld boek kan
ik niet lezen.’ (Verzen 55–65.)

55 Daar de aardse omstandig-
heden van mijn vader zeer
beperkt waren, waren wij ge-
noodzaakt met onze handen te
werken door onszelf als daglo-

51a gs Cumorah, de
heuvel.

52a Mrm. 6:6.
gs Gouden Platen.

b gs Urim en
Tummim.

c gs Borstplaten.
54a gs Koninkrijk van

God of Koninkrijk
van de hemel.
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ner of anderszins te verhuren,
naargelang de gelegenheid zich
voordeed. Soms waren wij
thuis en soms elders, en door
voortdurend te werken, waren
wij in staat in een behoorlijk
levensonderhoud te voorzien.
56 In het jaar 1823 werd het

gezin van mijn vader door groot
verdriet getroffen wegens de
dood van mijn oudste broer,
aAlvin. In de maand oktober
1825 werd ik ingehuurd door
een bejaarde heer, Josiah Stoal,
die in Chenango County (New
York) woonde. Hij had iets
gehoord over een zilvermijn,
die door de Spanjaarden in
Harmony, Susquehanna Coun-
ty (Pennsylvania) in exploitatie
zou zijn gebracht en was, voor-
dat ik mij aan hem had ver-
huurd, aan het graven geslagen
om die mijn zo mogelijk te ont-
dekken. Nadat ik bij hem was
gaan wonen, liet hij mij samen
met zijn andere werkkrachten
naar de zilvermijn graven, het-
geen ik bijna een maand lang
vruchteloos deed, en ten slotte
gelukte het mij de bejaarde
heer ertoe te bewegen het gra-
ven ernaar te staken. Hierdoor
ontstond het algemeen verbrei-
de verhaal dat ik schatgraver
zou zijn geweest.

57 In de tijd dat ik aldus werk-
zaam was, werd ik in de kost
gedaan bij ene Isaac Hale uit
diezelfde plaats. Daar zag ik
voor het eerst mijn vrouw (zijn

dochter), aEmma Hale. Wij zijn
op 18 januari 1827 gehuwd,
toen ik nog in dienst was van
de heer Stoal.

58 Omdat ik bleef beweren
dat ik een visioen had gezien,
duurde de avervolging voort
en was de familie van de vader
van mijn vrouw zeer sterk te-
gen ons huwelijk gekant. Daar-
door was ik genoodzaakt haar
ergens anders heen te brengen;
aldus vertrokken wij en huw-
den ten huize van vrederechter
Tarbill te South Bainbridge in
Chenango County (New York).
Onmiddellijk na mijn huwelijk
nam ik ontslag bij de heer Stoal
en keerde terug naar mijn vader
om dat seizoen samen met hem
op het land te werken.

59 Ten slotte brak de tijd aan
om de platen, de Urim en Tum-
mim en de borstplaat te verkrij-
gen. Op de tweeëntwintigste
dag van september duizend
achthonderdzevenentwintig,
nadat ik mij, zoals gewoonlijk
aan het einde van weer een
jaar, naar de plek had begeven
waar ze verborgen lagen, droeg
dezelfde hemelse boodschapper
ze aan mij over met deze ver-
maning: dat ik ervoor verant-
woordelijk zou zijn; dat als ik
ze door achteloosheid of door
enige analatigheid mijnerzijds
kwijtraakte, ik zou worden af-
gesneden; maar dat als ik alles
in het werk stelde om ze bveilig
te bewaren totdat hij, de bood-

56a LV 137:5–8.
57a gs Smith, Emma

Hale.
58a gs Vervolgen,

vervolging.
59a GJS 1:42.

b gs Schriften,
Schriftuur — De

Schriften moeten
worden bewaard.
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schapper, ze kwam ophalen, ze
beschermd zouden worden.
60 Ik ontdekte weldra waar-

om ik zulke strenge vermanin-
gen had ontvangen om ze
veilig te bewaren en waarom
de boodschapper had gezegd
dat hij ze zou ophalen wanneer
ik had gedaan wat er van mijn
hand was verlangd. Want nau-
welijks was het bekend dat ik
ze had, of er werden uiterste
pogingen gedaan om ze mij te
ontnemen. Iedere list die maar
kon worden bedacht, werd voor
dat doel aangewend. De vervol-
ging werd bitterder en heviger
dan ooit tevoren en tallozen
lagen voortdurend op de loer
om ze mij zo mogelijk te ontne-
men. Maar dankzij Gods wijs-
heid bleven ze veilig in mijn
handen, totdat ik ermee had vol-
bracht wat er van mijn hand was
verlangd. Toen de boodschap-
per ze volgens afspraak kwam
ophalen, droeg ik ze aan hem
over; en hij heeft ze tot op he-
den, zijnde de tweede dag van
mei duizend achthonderdacht-
endertig, onder zijn hoede.

61 De opwinding bleef echter
voortduren en van het gerucht
met zijn duizend tongen werd
voortdurend gebruik gemaakt
om leugens over het gezin van
mijn vader en over mijzelf te
verspreiden. Als ik een duizend-
ste deel daarvan zou verhalen,
zou het boekdelen vullen. De
vervolging werd echter zo on-
draaglijk, dat ik genoodzaakt

was Manchester te verlaten en
met mijn vrouw naar Susque-
hanna County in de staat Penn-
sylvania te gaan. Terwijl wij ons
voor het vertrek gereedmaakten
(arm als wij waren en onder
een zo hevige vervolging, dat
er geen kans was dat het ooit
anders zou worden), vonden
wij, te midden van onze nood,
een vriend in de heer aMartin
Harris, die naar ons toe kwam
en mij vijftig dollar gaf als bij-
drage aan onze reis. De heer
Harris was een ingezetene van
de plaats Palmyra in Wayne
County, in de staat New York,
en was een boer van aanzien.

62 Met deze hulp, die op het
juiste tijdstip kwam, was ik in
staat de plaats van mijn be-
stemming in Pennsylvania te
bereiken; en onmiddellijk na
mijn aankomst daar begon ik
de schrifttekens van de platen
over te nemen. Ik nam een
behoorlijk aantal over en door
middel van de aUrim en Tum-
mim vertaalde ik enige daarvan,
hetgeen ik deed tussen de tijd
dat ik ten huize van de vader
van mijn vrouw aankwam, in
de maand december, en febru-
ari van het jaar daarop.

63 In de loop van die maand
februari kwam de voornoemde
heer Martin Harris naar onze
woning, nam de schrifttekens
die ik van de platen had over-
genomen in ontvangst, en begaf
zich daarmee naar de stad New
York. Voor hetgeen hem en de

61a LV 5:1.
gs Harris, Martin.

62a gs Urim en
Tummim.
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schrifttekens overkwam, citeer
ik uit zijn eigen relaas, dat hij
mij na zijn terugkeer gaf en dat
luidt als volgt:
64 ‘Ik ging naar de stad New

York en legde de schrifttekens
die vertaald waren, samen met
de vertaling, voor aan professor
Charles Anthon, een man die
bekendstond om zijn literaire
prestaties. Professor Anthon
verklaarde dat de vertaling
juist was, juister zelfs dan eni-
ge vertaling uit het Egyptisch
die hij ooit gezien had. Ik liet
hem vervolgens de schrifttekens
zien die nog niet vertaald
waren en hij zei dat het Egypti-
sche, Chaldeeuwse, Assyrische
en Arabische schrifttekens wa-
ren, en hij zei dat ze echt waren.
Hij gaf mij een schriftelijke ver-
klaring waarin hij tot de inwo-
ners van Palmyra getuigde dat
het echte schrifttekens waren en
dat de vertaling van die schrift-
tekens die vertaald waren, ook
juist was. Ik nam de verklaring
in ontvangst, stak ze in mijn zak,
en stond op punt het huis te
verlaten, toen de heer Anthon
mij terugriep en vroeg hoe de
jongeman te weten was geko-
men dat er gouden platen waren
op de plek waar hij ze had ge-
vonden. Ik antwoordde dat een
engel van God het aan hem had
geopenbaard.

65 ‘Daarop zei hij tegen mij:
“Laat mij die verklaring zien.”
Ik haalde deze dus uit mijn zak
en gaf ze aan hem, waarop hij

ze aanpakte, in stukken scheur-
de, en zei dat zoiets als bedie-
ning van aengelen tegenwoordig
niet bestond, en dat als ik hem
de platen bracht, hij ze zou ver-
talen. Ik deelde hem mee dat
een gedeelte van de platen
bverzegeld was en dat het mij
verboden was ze mee te bren-
gen. Hij antwoordde: “Een ver-
zegeld boek kan ik niet lezen.”
Ik ging bij hem weg en zocht
dr. Mitchell op, die bevestigde
wat professor Anthon over de
schrifttekens en de vertaling
gezegd had.’

� � � �

Oliver Cowdery fungeert als schrij-
ver bij de vertaling van het Boek
van Mormon — Joseph en Oliver
ontvangen het Aäronisch priester-
schap van Johannes de Doper —
Zij worden gedoopt, geordend en
ontvangen de geest van profetie.
(Verzen 66–75.)

66 Op de vijfde dag van april
1829 kwam aOliver Cowdery
naar mijn huis. Ik had hem nog
nooit eerder gezien. Hij vertel-
de mij dat hij, aangezien hij les
had gegeven aan een school in
de omgeving waar mijn vader
woonde en mijn vader een van
de mensen was die zijn kinde-
ren naar die school stuurde,
enige tijd bij hem thuis in de
kost was geweest; terwijl hij
daar was, vertelde de familie
hem de bijzonderheden van
mijn ontvangst van de platen,

65a gs Engelen.
b Jes. 29:11–12;

2 Ne. 27:10;
Ether 4:4–7.

66a gs Cowdery, Oliver.
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en zodoende was hij gekomen
om bij mij navraag te doen.
67 Twee dagen na de aankomst

van de heer Cowdery (dat was
7 april) begon ik het Boek van
Mormon te vertalen en begon
hij voor mij te schrijven.

� � � �
68 Wij waren nog steeds bezig

met het vertaalwerk, toen wij
in de volgende maand (mei
1829) op zekere dag het bos
ingingen om te bidden en bij de
Heer navraag te doen over de
adoop tot bvergeving van zon-
den, die wij bij het vertalen van
de platen vermeld vonden. Toen
wij in gebed verzonken waren
en de Heer aanriepen, kwam er
in een c wolk van l icht een
dboodschapper uit de hemel
naar beneden, die ons, nadat hij
ons zijn ehanden had opgelegd,
fordende met de woorden:
69 Aan u, mijn mededienst-

knechten, verleen ik in de naam
van de Messias het apriesterschap
van Aäron, dat de sleutels omvat

van de bediening van engelen en
van het evangelie van bekering en
van de doop door onderdompeling
tot vergeving van zonden; en dit
zal nooit meer van de aarde wor-
den weggenomen, totdat de zonen
van bLevi de Heer wederom een
offer offeren in gerechtigheid.

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

71 Dienovereenkomstig gingen
wij heen en lieten ons dopen. Ik
doopte hem eerst en daarna
doopte hij mij — waarna ik mijn
handen op zijn hoofd legde en
hem ordende tot het Aäronisch
priesterschap, en daarna legde
hij mij de handen op en ordende
mij tot hetzelfde priesterschap,
want zo was het ons geboden.*

*Oliver Cowdery beschrijft deze gebeurtenissen als volgt: ‘Dit waren dagen
om nooit te vergeten — te zitten onder het geluid van een stem die door inspira-
tie uit de hemel werd bevolen te spreken, wekte de allergrootste dankbaarheid
op van dit hart! Dag in dag uit ging ik zonder onderbreking verder om de
woorden uit zijn mond op te schrijven, terwijl hij met de Urim en Tummim of,
zoals de Nephieten zouden hebben gezegd, de “uitleggers”, de geschiedenis of
kroniek vertaalde die het “Boek van Mormon” heet.

’Een vermelding, zelfs met enkele woorden, van het interessante verslag, gege-
ven door Mormon en zijn trouwe zoon Moroni, van een volk dat eens door de
hemel werd bemind en begunstigd, zou voorbijgaan aan mijn huidige bedoeling;

68a gs Doop, dopen.
b gs Vergeving van

zonden.
c gs Johannes

de Doper.
d Num. 11:25;

Ether 2:4–5, 14;

LV 34:7.
e Art. 5.

gs Handoplegging.
f gs Gezag; Ordenen,

ordening.
69a gs Aäronisch

priesterschap.

b Deut. 10:8;
LV 13; 124:39.
gs Levi—De
stam Levi.

70a gs Gave van de
Heilige Geest.
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72 De boodschapper die ons
bij deze gelegenheid bezocht
en dit priesterschap aan ons
verleende, zei dat zijn naam
Johannes was, dezelfde die in
het Nieuwe Testament aJohan-
nes de Doper wordt genoemd,
en dat hij handelde in opdracht
van bPetrus, cJakobus en dJohan-
nes, die de esleutels droegen
van het priesterschap van fMel-
chizedek, welk priesterschap,
zei hij, te zijner tijd aan ons zou
worden verleend, en dat ik de
eerste gouderling van de kerk
zou worden genoemd en hij
(Oliver Cowdery) de tweede.
Het was op de vijftiende dag
van mei 1829 dat wij onder de
handen van deze boodschap-
per werden geordend en ons
lieten dopen.
73 Onmiddellijk toen wij uit

het water opkwamen, nadat wij
waren gedoopt, ervoeren wij
grote en heerlijke zegeningen
van onze hemelse Vader. Nau-
welijks had ik Oliver Cowdery
gedoopt, of de aHeilige Geest

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

74 Daar onze geest nu verlicht
was, werden de Schriften ge-
opend voor ons abegrip en wer-
den de bware betekenis en be-
doeling van de meer verborgen
passages ons geopenbaard op
een wijze die voordien nooit
binnen ons bereik had gelegen
en ook nooit eerder bij ons was
opgekomen. Intussen waren
wij gedwongen het feit dat wij
het priesterschap hadden ont-
vangen en gedoopt waren, ge-
heim te houden vanwege een
geest van vervolging die zich

ik zal dat dus tot een later tijdstip uitstellen en, zoals ik in de inleiding heb
gezegd, gelijk overgaan naar een paar voorvallen die nauw verband houden
met het ontstaan van deze kerk, hetgeen interessant kan zijn voor enkele dui-
zenden, die te midden van de fronsende blikken van dwepers en de laster
van huichelaars naar voren zijn getreden en het evangelie van Christus hebben
omhelsd.

’Geen mens die bij zinnen is, zou de aanwijzingen kunnen vertalen en opschrij-
ven die de Nephieten uit de mond van de Heiland waren gegeven over de juiste
wijze waarop de mensen zijn kerk moesten opbouwen, en zeker nu ontaarding
onzekerheid had verbreid over alle vormen en stelsels die onder de mensen in
gebruik waren, zonder te verlangen naar het voorrecht de bereidwilligheid van

72a gs Johannes
de Doper.

b LV 27:12–13.
gs Petrus.

c gs Jakobus, zoon van
Zebedeüs.

d gs Johannes, de zoon
van Zebedeüs.

e gs Sleutels van het
priesterschap.

f gs Melchizedeks
priesterschap.

g gs Ouderling.
73a gs Heilige Geest.

b gs Profeteren,
profetie.

74a gs Begrijpen, begrip.
b Joh. 16:13.
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reeds in de omgeving kenbaar
had gemaakt.
75 Van tijd tot tijd werden wij

bedreigd met aanvallen door
benden en ook zelfs door ge-
loofsbelijders. En hun voorne-
mens om ons aan te vallen
werden (onder Gods voorzie-
nige hand) slechts verijdeld
onder de invloed van de fami-
l ie van de vader van mi jn

vrouw, die zich heel vriendelijk
jegens mij was gaan opstellen
en tegen benden gekant was en
wilde dat het mij zou worden
toegestaan het vertaalwerk
zonder onderbreking voort te
zetten; en ons bijgevolg tegen
alle onwettige handelingen
bescherming bood en beloofde,
voor zover dat in hun vermo-
gen lag.

het hart te mogen tonen door zich in het watergraf te laten begraven, ten teken
van “een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus.”

’Na het schrijven van het verslag dat gegeven is van de bediening van de
Heiland aan het overblijfsel van het nageslacht van Jakob op dit continent, was
het gemakkelijk te zien, zoals de profeet had gezegd dat het zou zijn, dat duisternis
de aarde bedekte en dichte duisternis het verstand der mensen. Bij verder nadenken
was het even gemakkelijk te zien dat te midden van het grote geharrewar en het
rumoer over godsdienst, niemand het gezag van God had om de verordeningen
van het evangelie te bedienen. Want de vraag kan worden gesteld of mensen die
openbaringen verloochenen, gezag hebben om in de naam van Christus te handelen,
wanneer een getuigenis van Hem niets minder is dan de geest van profetie, en
zijn godsdienst in alle tijdperken van de wereld waarin Hij een volk op aarde
heeft gehad, door directe openbaring werd gegrondvest, opgebouwd en geschraagd.
Ook al waren deze feiten begraven en zorgvuldig verborgen gehouden door
personen wier nering in gevaar zou zijn gekomen, als die werd toegestaan in het
gezicht der mensen te schijnen, voor ons waren ze dat niet langer, en wij wachtten
slechts totdat het gebod zou worden gegeven: “Sta op en laat u dopen!”

’Het duurde niet lang alvorens die wens werd verwezenlijkt. Het behaagde de
Heer, die rijk is aan barmhartigheid en steeds bereid het aanhoudende gebed van
de nederigen te verhoren, zijn wil aan ons te openbaren, nadat wij Hem op vurige
wijze hadden aangeroepen, ver van de woningen der mensen. Plotseling, als uit
het midden der eeuwigheid, schonk de stem van de Verlosser ons vrede in ons
gemoed, terwijl de sluier werd geopend en de engel Gods, met heerlijkheid
bekleed, naar beneden kwam en de boodschap bracht waarnaar wij zo verlangend
hadden uitgezien, alsmede de sleutels van het evangelie van bekering. Welk een
vreugde! Welk een wonder! Welk een verbazing! Terwijl de wereld gekweld en
verbijsterd was — terwijl miljoenen als blinden naar de muur tastten en terwijl
het hele mensdom, als geheel genomen, op onzekerheid steunde, zagen onze
ogen en hoorden onze oren, als op klaarlichte dag; ja, meer nog — helderder dan
de schittering van de meizon, die toen haar glans over het aangezicht der natuur
uitstortte! Vervolgens drong zijn stem, ofschoon zacht, tot in het binnenste door, en
zijn woorden, “ik ben uw mededienstknecht”, verdreven alle vrees. Wij luisterden,
wij aanschouwden, wij bewonderden! Het was de stem van een engel uit de
heerlijkheid, het was een boodschap van de Allerhoogste! En onder het luisteren
verheugden we ons, terwijl zijn liefde onze ziel in gloed zette en wij opgingen in
het visioen van de Almachtige! Waar was ruimte voor twijfel? Nergens; onzekerheid
was gevloden, twijfel was verzonken om niet meer te verrijzen, terwijl verdichtsel en
misleiding voor altijd gevloden waren!
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’Maar, geliefde broeder, denk verder, denk u voor een ogenblik in welk een
vreugde ons hart vervulde en met welk een verbazing wij ons moeten hebben
gebogen (want wie zou de knie niet hebben gebogen voor zulk een zegen?), toen
wij onder zijn hand het heilig priesterschap ontvingen en hij zei: “Aan u, mijn
mededienstknechten, verleen ik, in de naam van de Messias, dit priesterschap en
dit gezag, dat op de aarde zal blijven, zodat de zonen van Levi de Heer alsnog een
offer zullen offeren in gerechtigheid!”

‘Ik zal niet proberen u de gevoelens van dit hart af te schilderen, noch de
majesteitelijke schoonheid en heerlijkheid die ons bij die gelegenheid omringden;
maar u moet mij geloven als ik zeg dat aarde, noch mensen, met de welsprekendheid
der eeuwen, zouden weten hun taal op zulk een boeiende en sublieme wijze in te
kleden als die heilige persoon. Neen; evenmin heeft deze aarde de macht om de
vreugde te geven, de vrede te schenken, of de wijsheid te peilen die opgesloten
lag in iedere zin zoals die door de macht van de Heilige Geest werd uitgesproken!
De mens moge zijn medemens misleiden, bedrog moge op bedrog volgen, en de
kinderen van de boze mogen macht bezitten om de dwazen en de onwetenden te
verleiden, totdat niets anders dan verdichtsel de menigte voedt, en de vrucht van
de leugen de onnozelen in haar stroming ten grave voert; maar één aanraking
met de vinger van zijn liefde, ja, één straal van heerlijkheid uit hoger sferen, of
één woord uit de mond van de Heiland, uit de boezem der eeuwigheid, maakt dat
alles onbetekenend, en wist het voor eeuwig uit de gedachten. De verzekering
dat wij in de tegenwoordigheid van een engel verkeerden, de zekerheid dat wij
de stem van Jezus hoorden, en de zuivere waarheid die toevloeide uit de mond van
een rein wezen, opgedragen door de wil van God, gaan voor mij alle beschrijving
te boven, en zolang het mij vergund wordt hier op aarde te blijven, zal ik deze
uiting van de goedheid van de Heiland steeds met verwondering en dankbaarheid
beschouwen; en in die woningen waar volmaaktheid heerst en de zonde nooit
verschijnt, hoop ik te aanbidden in die dag die nooit zal eindigen.’ — Messenger
and Advocate , deel 1 (oktober 1834), blz. 14–16.



De Geloofsartikelen

VAN DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS
VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

History of the Church , deel 4, blz. 535–541

WIJ ageloven in bGod, de
eeuwige Vader, en in zijn

cZoon, Jezus Christus, en in de
dHeilige Geest.
2 Wij geloven dat de mens zal

worden gestraft voor zijn aeigen
zonden en niet voor Adams
bovertreding.

3 Wij geloven dat door de
averzoening van Christus de
gehele mensheid kan worden
bgered door cgehoorzaamheid
aan de dwetten en everordenin-
gen van het evangelie.

4 Wij geloven dat de eerste
beginselen en averordeningen
van het evangelie zijn: ten eer-
ste, bgeloof in de Heer Jezus
Christus; ten tweede, cbekering;
ten derde, ddoop door onder-

dompeling tot evergeving van
zonden; ten vierde, fhandop-
legging voor de ggave van de
Heilige Geest.

5 Wij geloven dat iemand van
Godswege moet worden age-
roepen, door bprofetie en door
chandoplegging van hen die
daartoe het dgezag bezitten, om
het evangelie te eprediken en
de f verordeningen ervan te
bedienen.

6 Wij geloven in dezelfde
aorganisatie die in de vroeg-
christelijke kerk bestond, na-
melijk: bapostelen, cprofeten,
dherders, leraars, eevangelisten
enzovoort.

7 Wij geloven in de agave van
btalen, cprofetie, dopenbaring,

1a gs Geloof, geloven.
b gs God, Godheid—

God de Vader.
c gs God, Godheid—

God de Zoon; Jezus
Christus.

d gs God, Godheid—
God de Heilige
Geest; Heilige Geest.

2a Deut. 24:16;
Ez. 18:19–20.
gs Keuzevrijheid;
Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

b gs Val van Adam
en Eva.

3a gs Verzoenen,
verzoening.

b Mos. 27:24–26;

Moz. 5:9.
gs Heil.

c gs Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

d gs Wet.
e gs Evangelie.

4a gs Verordeningen.
b gs Geloof, geloven.
c gs Bekeren (zich),

bekering.
d gs Doop, dopen.
e gs Vergeving van

zonden.
f gs Handoplegging.
g gs Gave van de

Heilige Geest.
5a gs Roepen, roeping,

door God geroepen.
b gs Profeteren,

profetie.

c gs Handoplegging.
d gs Gezag;

Priesterschap.
e gs Prediken.
f Alma 13:8–16.

6a gs Kerk, tekenen
van de ware—
Kerkorganisatie.

b gs Apostel.
c gs Profeet.
d gs Bisschop.
e gs Evangelist;

Patriarch,
patriarchaal.

7a gs Gaven van
de Geest.

b gs Tongen, gave van.
c gs Profeteren,

profetie.
d gs Openbaring.
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evisioenen, fgezondmaking, guit-
legging van talen enzovoort.

8 Wij geloven dat de aBijbel
het bwoord van God is, voor
zover die juist is cvertaald; wij
geloven ook dat het dBoek van
Mormon het woord van God is.
9 Wij geloven alles wat God

heeft ageopenbaard, alles wat
Hij nu openbaart, en wij geloven
dat Hij nog vele grote en be-
langrijke dingen aangaande het
koninkrijk Gods zal bopenbaren.

10 Wij geloven in de letterlijke
avergadering van Israël en in de
herstelling van de btien stam-
men; dat cZion (het nieuwe
Jeruzalem) op het Amerikaan-
se continent zal worden ge-
bouwd; dat Christus persoonlijk
op aarde zal dregeren; en dat de
aarde zal worden evernieuwd en
haar fparadijselijke gheerlijkheid
zal ontvangen.
11 Wij eisen het goed arecht de

almachtige God te aanbidden

volgens de bstem van ons eigen
cgeweten, en kennen alle men-
sen hetzelfde goed recht toe:
laat hen daanbidden hoe, waar
of wat zij willen.

12 Wij geloven onderdanig te
moeten zijn aan koningen, pre-
sidenten, heersers en magistra-
ten, door het gehoorzamen,
eerbiedigen en hooghouden
van de awet.

13 Wij geloven aeerlijk te moe-
ten zijn, trouw, bkuis, welwil-
lend, deugdzaam, en cgoed te
moeten doen aan alle mensen;
ja, we mogen zeggen dat we de
daansporing van Paulus volgen:
wij geloven alles, wij ehopen
alles, wij hebben veel verdra-
gen en hopen alles te kunnen
fverdragen. Als er iets gdeugd-
zaam, liefelijk, of eerzaam of
prijzenswaardig is, dan streven
wij dat na.

Joseph Smith.

7 e gs Visioen.
f gs Genezen,

genezingen.
g 1 Kor. 12:10;

Mrm. 9:7–8.
8a gs Bijbel.

b gs Woord van God.
c 1 Ne. 13:20–40;

14:20–26.
d gs Boek van Mormon.

9a gs Openbaring.
b Amos 3:7;

LV 121:26–33.
gs Schriften,
Schriftuur—Het
tevoorschijn komen
van Schriftuur
geprofeteerd.

10a Jes. 49:20–22; 60:4;
1 Ne. 19:16–17.

gs Israël—De
verstrooiing van
Israël.

b gs Israël—De tien
verloren stammen
van Israël.

c Ether 13:2–11;
LV 45:66–67; 84:2–5;
Moz. 7:18.
gs Nieuw-Jeruzalem;
Zion.

d gs Millennium.
e gs Aarde—Reiniging

der aarde.
f i.e. een toestand te

vergelijken met de
hof van Eden;
Jes. 11:6–9; 35:1–10;
51:1–3; 65:17–25;
Ez. 36:35.

gs Paradijs.
g gs Heerlijkheid.

11a LV 134:1–11.
b gs Keuzevrijheid.
c gs Geweten.
d gs Aanbidden,

aanbidding.
12a LV 58:21–23.

gs Wet.
13a gs Eerlijk, eerlijkheid;

Onkreukbaarheid.
b gs Kuisheid.
c gs Dienstbetoon.
d Fil. 4:8.
e gs Hoop.
f gs Volharden.
g gs Deugd,

deugdzaam,
deugdzaamheid;
Ingetogenheid.
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INLEIDING

De Gids bij de Schriften geeft uitleg van geselecteerde leerstellingen, begin-
selen, figuren en plaatsen die voorkomen in de Bijbel, het Boek van

Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde. Tevens worden er
belangrijke tekstverwijzingen verschaft voor uw studie van de onderwerpen. De
Gids kan u tot steun zijn bij zowel uw persoonlijke schriftstudie als schriftstudie
in gezinsverband. Hij kan u van dienst zijn bij de beantwoording van vragen over
het evangelie, bij de bestudering van bepaalde onderwerpen in de Schriften, bij
de voorbereiding van toespraken en lessen, en bij de vergroting van uw kennis en
getuigenis van het evangelie.

De Gids telt drie onderdelen: (1) onderwerpen op alfabet, (2) selecties uit de
Bijbelvertaling van Joseph Smith (BJS), en (3) chronologie, kaarten en foto’s met
betrekking tot de kerkgeschiedenis; en kaarten en foto’s met betrekking tot de
Bijbel.

1. Onderwerpen op alfabet. Dit onderdeel geeft een korte uitleg van ieder
onderwerp en vermeldt de belangrijkste tekstverwijzingen over dat onderwerp.
Iedere tekstverwijzing wordt voorafgegaan door een korte aanhaling of samen-
vatting van de tekst. De tekstverwijzingen staan in de volgende volgorde: Oude
Testament, Nieuwe Testament, Boek van Mormon, Leer en Verbonden en Parel
van grote waarde.

2. Selecties uit de Bijbelvertaling van Joseph Smith. In 1830 droeg de Heer de
profeet Joseph Smith op om te beginnen aan een herziening of vertaling van de
King Jamesbijbel. Het doel van de profeet was de terugplaatsing van een aantal
duidelijke en waardevolle waarheden die uit de oorspronkelijke bijbelteksten
verloren waren gegaan. In juli 1833 had hij het werk grotendeels voltooid. Echter,
tot aan zijn dood in 1844, bleef hij bij het persklaar maken van het manuscript
wijzigingen aanbrengen. Hoewel het boek niet in zijn geheel werd voltooid, noch
officieel door de kerk is aanvaard, bevat de Bijbelvertaling van Joseph Smith
talrijke inzichten in de betekenis van schriftuurplaatsen en vormt een waarde-
volle steun voor een beter begrip van de Bijbel. Een aantal belangrijke correcties
zijn in de Gids bij de Schriften opgenomen. (Zie voor verdere informatie het
trefwoord ‘Bijbelvertaling van Joseph Smith’ in de Gids.)

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gebruikt als
haar officiële Engelstalige vertaling de King Jamesbijbel. Deze heeft een sleutel-
rol gespeeld bij de herstelling van het evangelie en blijft een belangrijke invloed
uitoefenen onder vele natiën in de gehele wereld.

3. Chronologie, kaarten en foto’s met betrekking tot de kerkgeschiedenis; en kaarten
en foto’s met betrekking tot de Bijbel. Geografische kennis van de landen waarover
gesproken wordt in de Schriften, voert tot een beter begrip van schriftuurlijke
gebeurtenissen. De Gids bevat 6 kaarten van landstreken die belangrijk zijn in
de geschiedenis van de kerk, 14 kaarten van bijbelse landen en een wereldkaart.
Bij het zoeken naar een bepaalde plaats verwijst het register u naar de coördina-
ten op de desbetreffende kaart. De 18 foto’s van plaatsen met betrekking tot de
geschiedenis van de kerk en de 32 foto’s van plaatsen uit de Bijbel gaan vergezeld
van beschrijvingen die u een beter inzicht zullen geven in bepaalde schriftuurlij-
ke gebeurtenissen.

De chronologie van de kerkgeschiedenis vermeldt de datums van gebeurtenis-
sen die belangrijk zijn geweest voor de herstelling en groei van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Om u verder van dienst te zijn bij uw schriftstudie, bevat de Gids nog een
aantal hulpmiddelen. Als u, bijvoorbeeld, het trefwoord ‘Jezus Christus’ opzoekt,



zult u een volledige lijst aantreffen van ieder trefwoord in de Gids dat informatie
verschaft die een rechtstreeks verband houdt met de Heiland en zijn bediening.
Dit is het enige trefwoord in de Gids met een dergelijke uitgebreide lijst, hetgeen
het belang van Christus voor de gehele mensheid onderstreept. Tevens worden
onder het trefwoord ‘Chronologie’ een aantal van de belangrijkste gebeurtenissen uit
de Bijbel en het Boek van Mormon genoemd, samen met geschatte jaartallen. Het
trefwoord ‘Evangeliën’ omvat een synopsis van de evangeliën, waarin de leringen
van de Heiland in Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes worden vergeleken met
openbaring uit de laatste dagen.

In de Gids worden de volgende afkortingen gebruikt voor de boeken uit de
Schriften:

Oude Testament
Genesis Gen.
Exodus Ex.
Leviticus Lev.
Numeri Num.
Deuteronomium Deut.
Jozua Jozua.
Richteren Richt.
Ruth Ruth
1 Samuël 1 Sam.
2 Samuël 2 Sam.
1 Koningen 1 Kon.
2 Koningen 2 Kon.
1 Kronieken 1 Kron.
2 Kronieken 2 Kron.
Ezra Ezra
Nehemia Neh.
Ester Ester
Job Job
Psalmen Ps.
Spreuken Spr.
Prediker Pred.
Hooglied Hoogl.
Jesaja Jes.
Jeremia Jer.
Klaagliederen Klaagl.
Ezechiël Ez.
Daniël Dan.
Hosea Hos.
Joël Joël
Amos Amos
Obadja Ob.
Jona Jona
Micha Micha
Nahum Nahum
Habakuk Hab.
Sefanja Sef.
Haggai Hag.
Zacharia Zach.
Maleachi Mal.

Nieuwe Testament
Matteüs Matt.
Marcus Marc.
Lucas Luc.
Johannes Joh.
Handelingen Hand.
Romeinen Rom.
1 Korintiërs 1 Kor.
2 Korintiërs 2 Kor.
Galaten Gal.
Efeziërs Ef.
Filippenzen Fil.
Kolossenzen Kol.
1 Tessalonicenzen 1 Tess.
2 Tessalonicenzen 2 Tess.
1 Timoteüs 1 Tim.
2 Timoteüs 2 Tim.
Titus Titus
Filemon Film.
Hebreeën Hebr.
Jakobus Jak.
1 Petrus 1 Pet.
2 Petrus 2 Pet.
1 Johannes 1 Joh.
2 Johannes 2 Joh.
3 Johannes 3 Joh.
Judas Judas
Openbaring Op.

Boek van Mormon
1 Nephi 1 Ne.
2 Nephi 2 Ne.
Jakob Jakob
Enos Enos
Jarom Jarom
Omni Omni
Woorden van Mormon WvM
Mosiah Mos.
Alma Alma
Helaman Hel.



3 Nephi 3 Ne.
4 Nephi 4 Ne.
Mormon Mrm.
Ether Ether
Moroni Mro.

Leer en Verbonden LV
Officiële Verklaring 1 OV 1
Officiële Verklaring 2 OV 2

Parel van grote waarde
Mozes Moz.
Abraham Abr.
Matteüs naar Joseph Smith MJS
Geschiedenis van

Joseph Smith GJS
Geloofsartikelen Art.

Bijbelvertaling van
Joseph Smith BJS



ONDERWERPEN OP ALFABET

Gebruik. De Gids bij de Schriften is een lijst evangelie-onderwerpen op alfabet.
Hij geeft een korte uitleg van ieder onderwerp en vermeldt de belangrijkste
tekstverwijzingen over dat onderwerp. Iedere tekstverwijzing wordt voorafge-
gaan door een korte aanhaling of samenvatting van de tekst. De tekstverwijzin-
gen staan in de volgende volgorde: Oude Testament, Nieuwe Testament, Boek
van Mormon, Leer en Verbonden en Parel van grote waarde. Het volgende
voorbeeld zet de werkwijze uiteen:

AARDE. Zie ook Scheppen,
schepping; Wereld

De planeet waarop wij wonen, door
God geschapen door middel van Jezus
Christus om door de mens te worden
gebruikt gedurende zijn sterfelijke
proeftijd. Haar uiteindelijke bestem-
ming is om te worden verheerlijkt en
verhoogd (LV 77:1–2; 130:8–9). De
aarde zal het eeuwige erfgoed worden
van hen die zo hebben geleefd dat zij
een celestiale heerlijkheid waardig
zijn (LV 88:14–26). Zij zullen de tegen-
woordigheid van de Vader en de Zoon
genieten (LV 76:62).

Geschapen voor de mens: God heeft de
mens heerschappij over de aarde ge-
geven, Gen. 1:28 (Moz 2:28). De aarde
behoort de Here toe, Ex. 9:29 (Ps 24:1).
Door de macht van zijn woord is de
mens op aarde gekomen, Jakob 4:9.
De armen en zachtmoedigen zullen de
aarde beërven, LV 88:17 (Matt 5:5;
3 Ne 12:5). Wij zullen een aarde ma-
ken, en wij zullen hen beproeven, Abr.
3:24–25.

ABRAM. Zie Abraham

EINDE VAN DE WERELD. Zie
Wereld — Einde van de wereld

Onderwerpen staan
in vetgedrukte
hoofdletters.

Er is een korte
uitleg van elk
onderwerp.

Sommige
onderwerpen hebben
een ondergeschikt
trefwoord. Deze staan
cursief gedrukt.

Verwante
tekstverwijzingen
staan tussen haakjes.

Soms staat de
gewenste informatie
niet onder het
onderwerp dat u hebt
opgeslagen. Het
cursief gedrukte
woord zie verwijst u
naar het onderwerp
waar de informatie te
vinden is.

Soms bevatten andere
onderwerpen in de
Gids informatie die
verband houdt met
het onderwerp dat u
bestudeert. De cursief
gedrukte woorden
zie ook verwijzen u
naar die verwante
onderwerpen.

Tekstverwijzingen ter
verduidelijking van de
definitie staan tussen
haakjes.

Iedere tekstverwijzing
wordt voorafgegaan
door een korte
aanhaling of
samenvatting van die
tekst.

Het cursief gedrukte
woord zie (of zie ook )
gevolgd door deze
streep, geeft aan dat
de informatie te
vinden is onder een
ondergeschikt
trefwoord (‘Einde van
de wereld’) van een
hoofdonderwerp
(‘Wereld’).



1 Aanstoot geven

AALMOES. Zie ook Arm, armen;
Offer, offerande, offeren; Vasten;
Welzijn

Offergave ten behoeve van de armen.

Laat uw aalmoes in het verborgene
zijn, Matt. 6:1–4 (3 Ne. 13:1–4). Deze
arme weduwe heeft het meeste inge-
worpen van allen, Marc. 12:41–44. Het
is zaliger te geven dan te ontvangen,
Hand. 20:33–35. Ik zou willen dat gij
van uw bezit aan de armen geeft, Mos.
4:26. Het volk der kerk moet van zijn
bezit meedelen, eenieder naar hetgeen
hij heeft, Mos. 18:27.

AANBIDDEN, AANBIDDING.
Zie ook God, Godheid

Liefde en eerbied voor God koesteren,
Hem toegewijd zijn en Hem dienen
(LV 20:19). Aanbidding omvat bidden,
vasten, werken in de kerk, deelname
aan evangelieverordeningen, en andere
praktijken die blijk geven van toewij-
ding aan God en liefde voor Hem.

Gij zult geen andere goden voor mijn
aangezicht hebben, Ex. 20:3 (Ex. 32:1–
8, 19–35; Ps. 81:9). Aanbidt de Vader
in geest en in waarheid, Joh. 4:23.
Aanbidt Hem die de hemel en de
aarde gemaakt heeft, Op. 14:7 (LV
133:38–39). Aanbidt Hem met geheel
uw macht, verstand en kracht, 2 Ne.
25:29. Zij geloofden in Christus en
aanbaden de Vader in zijn naam,
Jakob 4:5. Zenos leerde de mensen
dat zij overal moeten bidden en aan-
bidden, Alma 33:3–11. Aanbidt God
in geest en waarheid, waar gij u ook
bevindt, Alma 34:38. Zij vielen aan de
voeten van Jezus neer en aanbaden
Hem, 3 Ne. 11:17. Alle mensen moe-
ten zich bekeren, geloven in Jezus
Christus, en de Vader in zijn naam
aanbidden, LV 20:29. Ik geef u deze
woorden, opdat u zult kunnen begrij-
pen en weten hoe te aanbidden, en
weten wat u aanbidt, LV 93:19. Ik
wil alleen deze ene God aanbidden,
Moz. 1:12–20. Wij eisen het goed
recht de almachtige God te vereren,
Art. 1:11.

(AAN)RADEN, RAAD GEVEN.
Zie ook Raad

Zoals gebruikt in de Schriften, bete-
kent raden: adviseren of instrueren.

Ik raad u aan van Mij te kopen goud,
dat in het vuur gelouterd is, Op. 3:18.
Tracht niet de Heer raad te geven,
Jakob 4:10. Hij geeft met wijsheid raad
over al zijn werken, Alma 37:12. Uw
zonden zijn tot Mij opgestegen, en zijn
niet vergeven, omdat u zich op uw
eigen wegen verlaat, LV 56:14.

AANSTELLEN. Zie ook
Handoplegging; Roepen,
roeping, door God geroepen

Uitgekozen en gewijd voor heilige
doeleinden. Deze aanstelling geldt
voor een bepaalde dienstverlening
binnen de kerkelijke organisatie door
handoplegging van iemand die daar-
toe het juiste gezag bezit. Alleen zij die
de priesterschapsquorums presideren,
ontvangen sleutels bij hun aanstelling.
Zij die worden aangesteld tot andere
functies kunnen wel een priesterschaps-
zegen krijgen, maar deze gaat niet
vergezeld van sleutels.

Zonder Mij nu Barnabas en Saulus
af voor het werk, Hand. 13:2–3. Nog
andere bisschoppen moeten worden
aangesteld, LV 68:14. De bisschop, een
plaatselijke rechter, moet tot deze
bediening worden aangesteld, LV
107:17, 74. Iemand moet van Godswe-
ge worden geroepen door profetie en
door handoplegging, Art. 1:5.

AANSTOOT GEVEN

Een goddelijke wet overtreden, zondi-
gen; ongemak of schade veroorzaken;
ergeren.

Een verongelijkte broeder is ontoegan-
kelijker dan een sterke stad, Spr. 18:19.
Indien uw rechteroog u aanstoot geeft,
ruk het uit, Matt. 5:29. Eenieder die
één dezer kleinen, die in Mij geloven,
aanstoot geeft, het zou beter voor hem
zijn, dat hij verzwolgen was in de
diepte der zee, Matt. 18:6 (LV 121:19–



Aarde 2

22). Indien uw broeder of zuster u
onrecht aandoet en het bekent, zult gij
tot verzoening komen, LV 42:88. In
niets geeft de mens God aanstoot,
behalve wanneer zij zijn hand niet in
alle dingen belijden en zijn geboden
niet gehoorzamen, LV 59:21.

AARDE. Zie ook Scheppen,
schepping; Wereld

De planeet waarop wij wonen, door
God geschapen door middel van Jezus
Christus, bestemd voor het gebruik
door de mens gedurende zijn sterfelijke
proeftijd. Haar uiteindelijke bestem-
ming is verheerlijking en verhoging
(LV 77:1–2; 130:8–9). De aarde zal het
eeuwige erfgoed worden van hen die
zo hebben geleefd dat zij een celestiale
heerlijkheid waardig zijn (LV 88:14–26).
Zij zullen de tegenwoordigheid van de
Vader en de Zoon genieten (LV 76:62).

Geschapen voor de mens: God heeft de
mens heerschappij over de aarde ge-
geven, Gen. 1:28 (Moz. 2:28). De aarde
behoort de Heer toe, Ex. 9:29 (Ps. 24:1).
De Heer heeft de aarde aan de mensen-
kinderen gegeven, Ps. 115:16. Ik heb
de aarde gemaakt en de mens daarop
geschapen, Jes. 45:12. Door de kracht
van zijn woord is de mens op aarde
gekomen, Jakob 4:9. De aarde wordt
gegeven aan hen die de Heilige Geest
tot hun gids hebben genomen, LV
45:56–58 (LV 103:7). Wie gehoorzaam
zijn geweest aan het evangelie, ontvan-
gen als loon het goede der aarde, LV
59:3. De armen en de zachtmoedigen
van de aarde zullen haar beërven, LV
88:17 (Matt. 5:5; 3 Ne. 12:5). Wij zullen
een aarde maken, en wij zullen hen
beproeven, Abr. 3:24–25.

Een levend organisme: De aarde blijft
altoos staan, Pred. 1:4. De glazen zee is
de aarde in haar geheiligde, onster-
felijke en eeuwige staat, LV 77:1. De
aarde moet worden geheiligd en op de
celestiale heerlijkheid voorbereid, LV
88:18–19. De aarde treurde hoorbaar,
Moz. 7:48.

Verdeling der aarde: Dat de wateren

op één plaats samenvloeien, Gen. 1:9.
In de dagen van Peleg werd de aarde
verdeeld, Gen. 10:25. Toen de wateren
waren weggevloeid, werd het een
verkieslijk land, Ether 13:2. De aarde
zal zijn zoals ze was voordat ze werd
verdeeld, LV 133:24.

Reiniging der aarde: Het regende veer-
tig dagen op de aarde, Gen. 7:4. De
aarde is ten vure bewaard tegen de
dag van het oordeel, 2 Pet. 3:7. Want
na het heden komt de verbranding,
LV 64:24. De aarde wil gezuiverd wor-
den van het vuil, Moz. 7:48.

Uiteindelijke staat der aarde: De aarde
zal als een boekrol worden opgerold
en voorbijgaan, 3 Ne. 26:3 (LV 29:23).
Er zullen een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde zijn, Ether 13:9 (LV
29:23). De glazen zee is de aarde in
haar geheiligde, onsterfelijke en eeu-
wige staat, LV 77:1. De aarde moet
worden geheiligd en op de celestiale
heerlijkheid voorbereid, LV 88:18–19.
Deze aarde zal gelijk een kristal wor-
den gemaakt en een Urim en Tummim
zijn, LV 130:8–9. De aarde zal duizend
jaar rusten, Moz. 7:64. De aarde zal
worden vernieuwd, Art. 1:10.

AÄRON, ZOON VAN MOSIAH.
Zie ook Mosiah, zonen van;
Mosiah, zoon van Benjamin

Een zoon van koning Mosiah uit het
Boek van Mormon. Velen bekeren zich
tot Christus mede dankzij Aärons grote
inspanningen tijdens diens zending.

Was eerst een ongelovige die ernaar
streefde de kerk te vernietigen, Mos.
27:8–10, 34. Een engel verschijnt aan
hem en zijn metgezellen, Mos. 27:11.
Bekeert zich en begint het woord Gods
te prediken, Mos. 27:32–28:8. Weigert
de troon om naar het land der Lama-
nieten te kunnen gaan en Gods woord
te prediken, Alma 17:6–9. Vast en bidt
om leiding, Alma 17:8–11. Onderricht
de vader van koning Lamoni, Alma
22:1–26. Predikt tot de Zoramieten,
Alma 31:6–7.



3 Abednego

AÄRON, BROEDER VAN MOZES.
Zie ook Aäronisch priesterschap;
Mozes

Een zoon van Amram en Jokebed, uit
het Oude Testament, van de stam van
Levi (Ex. 6:16–20); de oudere broer
van Mozes (Ex. 7:7).

Door de Heer aangewezen om met
Mozes de kinderen van Israël uit Egypte
te voeren en om zijn woordvoerder te
zijn, Ex. 4:10–16, 27–31; 5:1 t/m 12:51.
Mozes ontvangt op de berg Sinai aan-
wijzingen over de verlening van het
Aäronisch priesterschap aan Aäron en
zijn vier zonen, Ex. 28:1–4. Vervaardigt
op verzoek van het volk een gouden
kalf, Ex. 32:1–6, 21, 24, 35. Sterft op de
berg Hor op 123-jarige leeftijd, Num.
20:22–29 (Num. 33:38–39). De Heer
bevestigde ook een priesterschap op
Aäron en zijn nakomelingen, LV 84:18,
26–27, 30. Wie hun roeping in het
priesterschap grootmaken, worden de
zonen van Mozes en van Aäron, LV
84:33–34. De Heer zal de rechtschapen
handelingen rechtvaardigen van hen
die, zoals Aäron, door de Vader geroe-
pen zijn, LV 132:59.

AÄRONISCH PRIESTERSCHAP.
Zie ook Aäron, broeder van Mozes;
Priesterschap; Wet van Mozes

Het lagere priesterschap (Hebr. 7:11–
12; LV 107:13–14). De ambten daarvan
zijn: bisschop, priester, leraar en dia-
ken (LV 84:30; 107:10, 14–15, 87–88).
Vroeger, onder de wet van Mozes,
waren er hogepriesters, priesters en
Levieten. Het Aäronisch priesterschap
is aan Mozes geopenbaard omdat het
oude Israël tegen God was opgestaan.
Zij wilden zich niet laten heiligen en
weigerden het Melchizedeks priester-
schap en de verordeningen daarvan te
ontvangen (LV 84:23–25). Het Aäro-
nisch priesterschap gaat over de stof-
felijke en uiterlijke verordeningen van
de wet en het evangelie (1 Kron.
23:27–32; LV 84:26–27; 107:20). Het
omvat de sleutels van engelenbedie-
ning, van het evangelie van bekering,

en van de doop (LV 13). Het Aäronisch
priesterschap is in deze bedeling op
15 mei 1829 op aarde teruggebracht.
Johannes de Doper verleent het aan
Joseph Smith en Oliver Cowdery aan
de oever van de Susquehanna bij
Harmony (Pennsylvania) (LV 13; GJS
1:68–73).

En hij zal het verbond bezitten van
een altoosdurend priesterschap, Num.
25:13. De Heer zal de zonen van Levi
reinigen en hen louteren, Mal. 3:3
(3 Ne. 24:3). Niemand mag zichzelf die
waardigheid aanmatigen, Hebr. 5:4.
Volmaking is niet mogelijk onder het
Levitisch priesterschap, Hebr. 7:11.
Dit priesterschap zal nooit van de
aarde worden weggenomen, totdat de
zonen van Levi een offerande bren-
gen, LV 13:1. Joseph Smith en Oliver
Cowdery worden geordend tot het
Aäronisch priesterschap, LV 27:8. Het
lagere priesterschap omvat de sleutel
van engelenbediening, LV 84:26 (LV
13:1). Er zijn twee priesterschappen,
namelijk het Melchizedeks en het
Aäronisch, LV 107:1. Het tweede pries-
terschap heet het priesterschap van
Aäron, LV 107:13.

AARTSENGEL. Zie ook Adam;
Michaël

Michaël, of Adam, is de aartsengel of
hoofdengel.

De Heer zal op een teken neerdalen
uit de hemel, wanneer de stem van
de aartsengel weerklinkt, 1 Tess. 4:16.
Michaël is de aartsengel, Judas 1:9
(LV 29:26; 88:112; 128:20–21).

AARTSVADER. Zie Patriarch,
patriarchaal

ABEDNEGO. Zie ook Daniël

Sadrak, Mesak en Abednego uit het
Oude Testament, zijn drie Israëlitische
jongemannen die samen met Daniël
naar het paleis van Nebukadnessar,
de koning van Babel, worden gebracht.
De Hebreeuwse naam van Abednego is
Azarja. De vier jongemannen weigeren
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zich te verontreinigen door te nemen
van de spijs en drank van de koning
(Dan. 1). De koning laat Sadrak, Mesak
en Abednego in een brandende oven
werpen, maar zij worden behouden
door de Zoon van God (Dan. 3).

ABEL. Zie ook Adam; Kaïn

Een zoon van Adam en Eva uit het
Oude Testament.

Brengt God een beter offer dan zijn
broeder Kaïn, Gen. 4:4–5 (Hebr. 11:4;
Moz. 5:16–21). Wordt door Kaïn ver-
moord, Gen. 4:8 (Moz. 5:32). Ont-
vangt het priesterschap van Adam,
LV 84:16. Satan spant met Kaïn samen
om Abel te vermoorden, Moz. 5:28–31
(Hel. 6:27).

ABINADI. Zie ook Martelaar,
Martelaarschap

Een Nephitische profeet uit het Boek
van Mormon.

Profeteert dat God het volk van de
goddeloze koning Noach zal straffen,
tenzij het zich bekeert, Mos. 11:20–25.
Wordt gevangengezet omdat hij de
vernietiging van koning Noach en zijn
volk profeteert, Mos. 12:1–7. Leert
koning Noachs goddeloze priesters de
wet van Mozes en van Christus, Mos.
12–16. Alma de oude gelooft zijn
woorden en schrijft ze op, Mos. 17:2–
4. Wordt door koning Noach tot de
vuurdood veroordeeld, Mos. 17:20.

ABRAHAM. Zie ook Abraham,
verbond van

Een zoon van Terach, geboren in Ur
der Chaldeeën (Gen. 11:26, 31; 17:5).
Een profeet van de Heer met wie Hij
eeuwige verbonden gesloten heeft,
waardoor alle volken van de aarde
gezegend zijn. Abraham heette eerst
Abram.

Trekt weg naar Haran, waar Terach
sterft, Gen. 11:31–32 (Abr. 2:1–5).
Wordt door God geroepen om naar
Kanaän te reizen en een goddelijk ver-
bond te ontvangen, Gen. 12:1–8 (Abr.
2:4, 15–17). Reist naar Egypte, Gen.

12:9–20 (Abr. 2:21–25). Vestigt zich in
Hebron, Gen. 13:18. Redt Lot, Gen.
14:1–16. Heeft een ontmoeting met
Melchizedek, Gen. 14:18–20. Hagar
baart zijn zoon Ismaël, Gen. 16:15–16.
Zijn naam wordt veranderd in Abra-
ham, Gen. 17:5. De Heer vertelt Abra-
ham en Sara dat zij een zoon zullen
krijgen, Gen. 17:15–22; 18:1–14. Sara
baart zijn zoon Isaak, Gen. 21:2–3.
Wordt geboden Isaak te offeren, Gen.
22:1–18. Dood en begrafenis van Sara,
Gen. 23:1–2, 19. Dood en begrafenis
van Abraham, Gen. 25:8–10. Abra-
hams bereidheid om Isaak te offeren is
een zinnebeeld van God en zijn enig-
geboren Zoon, Jakob 4:5. Betaalde
tiende aan Melchizedek, Alma 13:15.
Voorzag en getuigde van Christus’
komst, Hel. 8:16–17. Ontving het
priesterschap van Melchizedek, LV
84:14. De getrouwen worden het nage-
slacht van Abraham, LV 84:33–34
(Gal. 3:27–29). Ontving alles door
openbaring, LV 132:29. Is zijn verho-
ging ingegaan, LV 132:29. Streeft naar
de zegeningen van de vaderen en naar
ordening tot het priesterschap, Abr.
1:1–4. Wordt vervolgd door de valse
priesters van Chaldea, Abr. 1:5–15.
Wordt gered door de Heer, Abr. 1:16–
20. Verkrijgt kennis van de zon, maan
en sterren, Abr. 3:1–14. Verkrijgt
kennis van het vooraardse leven en
de schepping, Abr. 3:22–28.
Het boek Abraham: Oude kronieken
geschreven door Abraham, die in 1835
in het bezit van de kerk zijn gekomen.
Deze kronieken en een aantal mummies
waren in een Egyptische catacombe
ontdekt door Antonio Lebolo, die ze
naliet aan Michael Chandler. Chand-
ler stelde ze in 1835 ten toon in de
Verenigde Staten. Vrienden van Joseph
Smith kochten ze van Chandler en
schonken ze aan de profeet, die de
kronieken vertaalde. Een aantal van
die kronieken is nu te vinden in de
Parel van grote waarde.

In hoofdstuk 1 worden Abrahams
ervaringen in Ur der Chaldeeën ver-
meld, waar goddeloze priesters een
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poging doen hem te offeren. In hoofd-
stuk 2 wordt zijn reis naar Kanaän
beschreven. De Heer verschijnt aan hem
en sluit verbonden met hem. In hoofd-
stuk 3 staat dat Abraham het heelal
aanschouwt en tot het begrip komt
van het verband tussen de hemellicha-
men. De hoofdstukken 4 en 5 zijn een
beschrijving van de schepping.

Het nageslacht van Abraham: Mensen
die, door gehoorzaamheid aan de wet-
ten en verordeningen van het evange-
lie van Jezus Christus de beloften en
verbonden ontvangen die ook Abraham
van God heeft ontvangen. Mensen
kunnen die zegeningen ontvangen als
zij rechtstreeks van Abraham afstam-
men of als zij tot zijn nageslacht wor-
den gerekend door het evangelie te
omhelzen en zich te laten dopen (Gal.
3:26–29; 4:1–7; LV 84:33–34; 103:17;
132:30–32; Abr. 2:9–11). Rechtstreekse
afstammelingen van Abraham kunnen
hun zegeningen verspelen door onge-
hoorzaamheid (Rom. 4:13; 9:6–8).

ABRAHAM, VERBOND VAN.
Zie ook Abraham; Besnijdenis;
Verbond

Abraham heeft het evangelie ontvan-
gen en is tot het hogere priesterschap
geordend (LV 84:14; Abr. 2:11); hij
heeft een celestiaal huwelijk aangegaan,
dat het verbond van de verhoging
is (LV 131:1–4; 132:19, 29). Abraham
heeft de belofte ontvangen dat alle
zegeningen van die verbonden aan
zijn sterfelijk nageslacht zouden wor-
den aangeboden (LV 132:29–31; Abr.
2:6–11). Tezamen worden deze ver-
bonden en beloften het verbond van
Abraham genoemd. De herstelling
van dit verbond was de herstelling
van het evangelie in de laatste dagen,
want daardoor worden alle volken
van de aarde gezegend (Gal. 3:8–9, 29;
LV 110:12; 124:58; Abr. 2:10–11).

ABRAM. Zie Abraham

ACHAB. Zie ook Izebel

Een van de onrechtvaardigste en mach-

tigste koningen uit het Oude Testament
die heerste over het noordelijke ko-
ninkrijk Israël. Hij trouwt met Izebel,
een Fenicische prinses uit Sidon. Door
haar invloed komt de aanbidding van
Baäl en Astarte in Israël tot stand
(1 Kon. 16:29–33; 2 Kon. 3:2) en wordt
er een poging gedaan om de profeten
en de aanbidding van Jehova uit te
bannen (1 Kon. 18:13).

Regeert vanuit Samaria 22 jaar over
Israël, 1 Kon. 16:29 (1 Kon. 16–22).
Doet meer dan al zijn voorgangers wat
kwaad is in de ogen van de Heer,
1 Kon. 16:30. Gedood in de strijd,
1 Kon. 22:29–40.

ACHTEN. Zie ook Eren; Eerbied

Iemand of iets als waardevol beschou-
wen, in het bijzonder in een evangeli-
sche context.

Hij was veracht en wij hebben hem
niet geacht, Jes. 53:3–4. Want wat
hoog is bij mensen, is een gruwel voor
God, Luc. 16:15. De een achte de ander
uitnemender dan zichzelf, Fil. 2:3. De
Heer acht alle vlees gelijk, 1 Ne. 17:35.
Iedereen moet zijn naaste achten als
zichzelf, Mos. 27:4 (LV 38:24–25). Ten
dage van hun vrede vatten zij mijn
raad lichtvaardig op, LV 101:8.

ACHTERKLAP. Zie Kwaadsprekerij

ADAM. Zie ook Aartsengel; Adam-
ondi-Ahman; Eden; Eva; Michaël;
Val van Adam en Eva

De eers te mens die op aarde is
geschapen.

Adam is de vader en patriarch van
de mensheid op aarde. Zijn overtre-
ding in de hof van Eden (Gen. 3; LV
29:40–42; Moz. 4) veroorzaakte dat hij
‘viel’ en sterfelijk werd, een stap die
noodzakelijk was voor de vooruitgang
van de mensheid op deze aarde (2 Ne.
2:14–29; Alma 12:21–26). Om deze
reden verdienen Adam en Eva eer
voor hun aandeel in het mogelijk ma-
ken van onze eeuwige groei. Adam is
de oude van dagen en staat tevens
bekend als Michaël (Dan. 7; LV 27:11;
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107:53–54; 116; 138:38). Hij is de aarts-
engel en zal terugkeren naar de aarde
als de patriarch van de mensheid,
voorafgaand aan de wederkomst van
Jezus Christus (LV 29:26).

God schept de mens naar zijn eigen
beeld, Gen. 1:26–28 (Moz. 2:26–28; Abr.
4:26–28). God geeft de mens heerschap-
pij over alles en gebiedt hem talrijk te
worden en de aarde te vervullen, Gen.
1:28–31 (Moz. 2:28–31; Abr. 4:28–31).
God plaatst Adam en Eva in de hof
van Eden en verbiedt hun te eten van
de boom der kennis van goed en
kwaad, Gen. 2:7–9, 15–17 (Moz. 3:7–9,
15–17; Abr. 5:7–13). Adam geeft ieder
levend wezen een naam, Gen. 2:19–20
(Moz. 3:19–20; Abr. 5:20–21). Adam en
Eva door God in de echt verbonden,
Gen. 2:18–25 (Moz. 3:18–25; Abr. 5:14–
21). Adam en Eva, door Satan verleid,
eten van de verboden vrucht en wor-
den uit de hof van Eden verdreven,
Gen. 3 (Moz. 4). Adam sterft in de leef-
tijd van 930 jaar, Gen. 5:5 (Moz. 6:12).
Adam was de eerste mens, LV 84:16.
Voor zijn dood heeft Adam zijn recht-
vaardige nakomelingen in Adam-
ondi-Ahman bijeengeroepen en hen
gezegend, LV 107:53–57. Adam brengt
offers, Moz. 5:4–8. Adam wordt ge-
doopt, ontvangt de Heilige Geest en
wordt geordend tot het priesterschap,
Moz. 6:51–68.

ADAM-ONDI-AHMAN. Zie ook
Adam

De plaats waar Adam zijn rechtvaar-
dige nakomelingen drie jaar voor zijn
dood heeft gezegend (LV 107:53–56)
en waar hij zal verschijnen vooraf-
gaand aan de wederkomst (LV 116).

ADOPTIE. Zie ook Abraham—het
nageslacht van Abraham; Israël;
Kinderen van Christus; Zonen en
dochters van God

De Schriften spreken van twee soorten
adoptie.

(1) Iemand die niet van Israël is,
wordt lid van de familie van Abraham
en het huis van Israël door te geloven

in Jezus Christus, zich te bekeren, zich
door onderdompeling te laten dopen en
de Heilige Geest te ontvangen (2 Ne.
31:17–18; LV 84:73–74; Abr. 2:6, 11).

(2) Allen die de verlossende veror-
deningen van het evangelie hebben
ontvangen, worden zonen en dochters
van Jezus Christus door gestadige
gehoorzaamheid aan zijn geboden
(Rom. 8:15–17; Gal. 3:24–29; 4:5–7;
Mos. 5:7–8).

AFGODERIJ

De aanbidding van afgoden of een
buitensporige gehechtheid of overga-
ve aan iets of iemand.

Gij zult geen andere goden voor mijn
aangezicht hebben, Ex. 20:3 (Mos. 12:35;
13:12–13). Indien gij andere goden
achterna loopt, zult gij zeker omkomen,
Deut. 8:19. Ongezeglijkheid is afgo-
derij, 1 Sam. 15:23. Want buiten Mij
om hebt gij uw legerstede opgeslagen,
Jes. 57:8. Gij hebt de goden geroemd
van zilver en goud, Dan. 5:23. Gij kunt
niet God dienen én Mammon, Matt.
6:24. Hebzucht is afgoderij, Kol. 3:5.
Kinderkens, wacht u voor de afgoden,
1 Joh. 5:21. Wee hun die afgoden aan-
bidden, 2 Ne. 9:37. De afgoderij van
het volk van Nephi heeft oorlogen en
verwoestingen over hen gebracht,
Alma 50:21. Ieder mens wandelt naar
het beeld van zijn eigen god, LV 1:16.
Laten zij met hun eigen handen arbei-
den, opdat er geen afgoderij bedreven
wordt, LV 52:39. Abrahams vader werd
door afgoderij misleid, Abr. 1:27.

AFGUNST. Zie ook Begeerte, begeren,
begerig; Jaloers, jaloersheid

Volgens de Schriften is het verkeerd
om iets te begeren wat een ander toe-
behoort.

Uit afgunst verkochten de aartsvaders
Jozef naar Egypte, Hand. 7:9. De liefde
is niet afgunstig, 1 Kor. 13:4 (Mro. 7:45).
Afgunst is een gevolg van hoogmoed,
1 Tim. 6:4. Waar afgunst heerst, daar
is wanorde en allerlei kwade praktijk,
Jak. 3:16. De Heer gebood de mensen
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niet afgunstig te zijn, 2 Ne. 26:32. Er
was geen afgunst onder het volk van
Nephi, 4 Ne. 1:15–18. De haat en nijd
van de mensen zijn al mijn levensda-
gen mijn lot geweest, LV 127:2.

AFVAL. Zie ook Herstelling van het
evangelie; Opstand

Een zich afkeren van de waarheid
door personen, de kerk of hele volken.

Algemene afval: Israël moest ervoor
waken dat hun hart zich van de Heer
afwendde, Deut. 29:18. Zonder open-
baring gaat het volk verloren, Spr.
29:18. Zij hebben het eeuwigdurende
verbond verbroken, Jes. 24:5. De win-
den sloegen tegen dat huis, en het viel
in, Matt. 7:27. Het verbaast mij dat gij
u zo schielijk laat afbrengen tot een
ander evangelie, Gal. 1:6. Zij begon-
nen op het juiste pad, maar raakten
hun weg kwijt in de mist, 1 Ne. 8:23
(1 Ne. 12:17). Nadat zij van de vrucht
hadden geproefd, raakten zij op ver-
boden paden, 1 Ne. 8:28. De Nephiti-
sche afval een struikelblok voor
niet-gelovigen, Alma 4:6–12. Vele
leden van de kerk worden hoogmoe-
dig en vervolgen andere leden, Hel.
3:33–34 (Hel. 4:11–13; 5:2–3). Wan-
neer de Heer zijn volk voorspoedig
maakt, verstokken zij soms hun hart
en vergeten Hem, Hel. 12:2; 13:38. De
Nephieten verstokken hun hart en
komen in de macht van Satan, 3 Ne.
2:1–3. Moroni profeteert over de afval
in de laatste dagen, Mrm. 8:28, 31–41.
Afval zal aan de wederkomst vooraf-
gaan, LV 1:13–16.

Afval van de vroegchristelijke kerk: Dit
volk nadert Mij met zijn lippen, Jes.
29:10, 13. Duisternis zal de aarde be-
dekken, Jes. 60:2. De Heer zal een hon-
ger zenden om de woorden des Heren
te horen, Amos 8:11. Er zullen valse
christussen en valse profeten opstaan,
Matt. 24:24. Grimmige wolven zullen
bij u binnenkomen, Hand. 20:29. Het
verbaast mij, dat gij u zo schielijk laat
afbrengen van degene die u door de
genade van Christus geroepen heeft,

Gal. 1:6. Er zal een afval komen vóór
de wederkomst, 2 Tess. 2:3. Sommi-
gen raken het spoor van de waarheid
bijster, 2 Tim. 2:18. Sommigen hebben
een schijn van godsvrucht, maar ver-
loochenen de kracht daarvan, 2 Tim.
3:5. De tijd komt dat zij de gezonde
leer niet zullen verdragen, 2 Tim. 4:3–
4. Er zullen valse profeten en valse
leraars onder het volk zijn, 2 Pet. 2:1.
Zekere mensen slopen binnen en ver-
loochenden de enige Here God, Judas
1:4. Sommigen zeggen apostelen te
zijn, maar zijn het niet, Op. 2:2. Nephi
ziet de oprichting van een grote en
gruwelijke kerk, 1 Ne. 13:26. De ande-
re volken struikelen en bouwen vele
kerken op, 2 Ne. 26:20. Zij zijn van
mijn verordeningen afgedwaald en
hebben mijn eeuwigdurend verbond
geschonden, LV 1:15. Duisternis be-
dekt de aarde en dichte duisternis
het verstand van de mensen, LV
112:23. Joseph kreeg te horen dat alle
kerken ongelijk hadden; hun hart
was ver van God, GJS 1:19.

AGRIPPA. Zie ook Paulus

Zoon van Herodes Agrippa I en broer
van Bernice en Drusilla uit het Nieu-
we Testament. Hij was koning van
Chalcis, dat in Libanon lag. Hij luistert
naar de apostel Paulus en wordt er bij-
na toe gebracht christen te worden
(Hand. 25–26; GJS 1:24).

ALCOHOL. Zie Woord van wijsheid

ALFA EN OMEGA. Zie ook Jezus
Christus

Alfa is de eerste letter van het Griekse
alfabet; omega de laatste. Het is tevens
een naam die voor Jezus Christus
wordt gebruikt als symbool om aan te
duiden dat Christus het begin en het
einde van de gehele schepping is (Op.
1:8; LV 19:1).

ALGEMENE AUTORITEITEN.
Zie Apostel; Eerste Presidium;
Presiderende bisschop; Zeventig
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ALGEMENE INSTEMMING. Zie
ook Kerk van Jezus Christus;
Steunen van kerkleiders

Het beginsel waardoor de kerkleden
hun steun verlenen aan hen die geroe-
pen zijn om in de kerk te werken, alsook
aan andere voorstellen die hun steun
behoeven, hetgeen doorgaans gebeurt
door het opheffen van de rechterhand.

Jezus Christus staat aan het hoofd
van zijn kerk. Door de inspiratie van
de Heilige Geest leidt Hij de kerklei-
ders bij belangrijke handelingen en
beslissingen. Alle kerkleden hebben
echter het recht al dan niet hun steun
te verlenen aan de handelingen en
beslissingen van hun leiders.

Het gehele volk antwoordde eenstem-
mig, Ex. 24:3 (Num. 27:18–19). De
apostelen en ouderlingen komen tot
een eenstemmig besluit, Hand. 15:25.
Niemand mag tot enig ambt in de kerk
worden geordend zonder de stem van
de kerk, LV 20:65–66. Alle dingen in
de kerk moeten worden gedaan met
algemene instemming, LV 26:2 (LV
28:13). Laat alle dingen gebeuren met
eenparige instemming, LV 104:21.

ALMA DE OUDE

Een Nephitische profeet uit het Boek
van Mormon die de kerk heeft georga-
niseerd in de tijd van de goddeloze
koning Noach.

Was een priester van de goddeloze
koning Noach en een afstammeling
van Nephi, Mos. 17:1–2. Hoort en ge-
looft Abinadi en wordt daarom uitge-
worpen door de koning. Hij vlucht,
verschuilt zich en schrijft Abinadi’s
woorden op, Mos. 17:3–4. Bekeert zich
en verkondigt de woorden van Abina-
di, Mos. 18:1. Doopt in de wateren van
Mormon, Mos. 18:12–16. Organiseert
de kerk, Mos. 18:17–29. Komt met zijn
volk in Zarahemla aan, Mos. 24:25.
Ontvangt gezag over de kerk, Mos.
26:8. Oordeelt en leidt de kerk, Mos.
26:34–39. Verleent het ambt van hoge-
priester aan zijn zoon, Alma 4:4 (Mos.
29:42; Alma 5:3).

ALMA, ZOON VAN ALMA. Zie ook
Alma de oude; Amulek; Mosiah,
zonen van

In het Boek van Mormon, de eerste op-
perrechter en profeet onder het
Nephitische volk. In zijn jonge jaren
tracht hij de kerk te vernietigen (Mos.
27:8–10). Er verschijnt hem echter een
engel en hij wordt tot het evangelie
bekeerd (Mos. 27:8–24; Alma 36:6–27).
Later treedt hij af als opperrechter
om het volk te onderrichten (Alma
4:11–20).

Het boek Alma: Een afzonderlijk boek
in het Boek van Mormon dat een samen-
vatting bevat van de kronieken van de
profeten Alma, de zoon van Alma, en
zijn zoon Helaman. De beschreven
gebeurtenissen in dit boek hebben
plaatsgevonden tussen circa 91 en 52
v.C. Het boek telt 63 hoofdstukken. In
de hoofdstukken 1–4 wordt de opstand
beschreven van de volgelingen van
Nehor en Amlici tegen de Nephieten.
De daaruit voortvloeiende oorlogen
kunnen gerangschikt worden onder
de meest verwoestende die tot op dat
punt in de Nephitische geschiedenis
waren voorgekomen. In de hoofdstuk-
ken 5–16 worden Alma’s vroege zen-
dingsreizen beschreven, met inbegrip
van zijn rede over de goede herder
(Alma 5) en zijn prediking samen met
Amulek in de stad Ammonihah. De
hoofdstukken 17–27 bevatten de kro-
niek van de zonen van Mosiah en hun
bediening onder de Lamanieten. De
hoofdstukken 28–44 bevatten een aan-
tal van Alma’s belangrijkste redevoe-
ringen. In hoofdstuk 32 vergelijkt
Alma het woord met een zaadje; in
hoofdstuk 36 vertelt hij zijn bekerings-
verhaal aan zijn zoon Helaman. De
hoofdstukken 39–42 bevatten Alma’s
raad aan zijn zoon Corianton, die een
zedelijke overtreding heeft begaan; in
deze belangrijke rede zet hij gerech-
tigheid, barmhartigheid, de opstanding
en de verzoening uiteen. De hoofd-
stukken 45–63 geven een beschrijving
van de Nephitische oorlogen van die
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periode en de volksverhuizingen on-
der Hagot. Door moedig en op het
juiste moment op te treden, dragen
grote leiders zoals opperbevelhebber
Moroni, Teancum en Lehi ertoe bij dat
de Nephieten behouden blijven.

ALMACHTIG. Zie ook God, Godheid

De goddelijke eigenschap van het
bezitten van alle macht (Gen. 18:14;
Alma 26:35; LV 19:1–3).

ALOMTEGENWOORDIG. Zie ook
God, Godheid

Gods vermogen om door zijn Geest
overal tegenwoordig te zijn (Ps. 139:7–
12; LV 88:7–13, 41).

ALTAAR. Zie ook Offer, offerande,
offeren

Een bouwsel dat gebruikt wordt voor
offers en aanbidding.

Noach bouwt een altaar voor de Heer
en brengt brandoffers, Gen. 8:20.
Abraham bouwt een altaar voor de
Heer, Gen. 12:7–8. Abraham bindt zijn
zoon Isaak op het altaar, Gen. 22:9
(Gen. 22:1–13). Jakob bouwt een altaar
en noemt die plaats El-Betel, Gen.
35:6–7. Elia bouwt een altaar en daagt
de priesters van Baäl uit, 1 Kon. 18:17–
40. Verzoen u met uw broeder eer gij
uw gave naar het altaar brengt, Matt.
5:23–24. Onder het altaar zag ik de zie-
len van hen die geslacht waren om het
woord van God, Op. 6:9 (LV 135:7).
Lehi bouwt een altaar van stenen en
dankt de Heer, 1 Ne. 2:7. Abraham
gered van de dood op een altaar van
Elkenah, Abr. 1:8–20.

ALWETEND. Zie ook God, Godheid

De goddelijke eigenschap van het
bezitten van alle kennis (Matt. 6:8;
2 Ne. 2:24).

AMALEKIETEN (BOEK VAN
MORMON)

Een groep Nephitische afvalligen die
de Lamanieten tegen de Nephieten ten
strijde voerde (Alma 21–24, 43).

AMALEKIETEN (OUDE
TESTAMENT)

Een Arabische stam die leefde in de
woestijn Paran tussen Bet-Araba en de
Middellandse Zee. Vanaf de tijd van
Mozes (Ex. 17:8) tot aan die van Saul
en David (1 Sam. 15; 27:8; 30; 2 Sam.
8:11–12) zijn zij voortdurend in oorlog
met de Hebreeërs.

AMALICKIAH

In het Boek van Mormon, een Nephiti-
sche verrader die macht verwerft on-
der de Lamanieten en hen aanvoert
tegen de Nephieten (Alma 46–51).

AMBT, AMBTSDRAGER. Zie ook
Ordenen, ordening; Priesterschap

Positie van gezag of verantwoordelijk-
heid in een organisatie. In de Schriften
betekent het vaak een positie met
priesterschapsgezag. Het kan ook
slaan op de taken die gepaard gaan
met die positie of de persoon die de
positie bekleedt.

Alle leden hebben niet dezelfde werk-
zaamheden, Rom. 12:4. Wij maakten
ons ambt groot voor de Heer, Jakob
1:19. Melchizedek ontving het ambt
van het hoge priesterschap, Alma
13:18. De taak van de bediening van
engelen is mensen tot bekering te
roepen, Mro. 7:31. Niemand mag tot
enig ambt in deze kerk worden geor-
dend, zonder de stem van die kerkge-
meente, LV 20:65. Laat eenieder zijn
eigen functie uitoefenen, LV 84:109.
Presidenten, of presiderende ambts-
dragers, komen voort uit hen die geor-
dend zijn tot de verschillende ambten
in deze twee priesterschappen, of ze
worden uit hun midden benoemd, LV
107:21. De plichten van hen die de
ambten van de priesterschapsquo-
rums presideren worden beschreven,
LV 107:85–98. Laat eenieder zijn
plicht leren kennen, en het ambt waar-
toe hij is benoemd, leren uitoefenen,
LV 107:99–100. Ik geef u nu de ambts-
dragers die tot mijn priesterschap
behoren, LV 124:123.
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AMEN. Zie ook Gebed

Betekent ‘moge het zo zijn’ of ‘het zij
zo’. Amen wordt gezegd als blijk van
oprechte of plechtige aanvaarding of
instemming (Deut. 27:14–26) of waar-
achtigheid (1 Kon. 1:36). Tegenwoordig
zeggen de toehoorders aan het eind
van een gebed, getuigenis of toespraak
een hoorbaar amen als blijk van hun
instemming en aanvaarding.

In de tijd van het Oude Testament
moest iemand die een eed aflegde
amen zeggen (1 Kron. 16:7, 35–36; Neh.
5:13; 8:3–7). Christus wordt genoemd
‘de Amen, de getrouwe en waarachti-
ge getuige’ (Op. 3:14). Amen diende
ook ten teken van een verbond in de
school der profeten (LV 88:133–135).

AMLICI, AMLICIETEN

Een man uit het Boek van Mormon die
aan het hoofd stond van een groep
Nephieten die in de periode van de
regering der rechters een koning ver-
langde. Deze Nephieten, Amlicieten
geheten, kwamen in openlijke opstand
tegen God, waarvoor zij vervloekt
werden (Alma 2–3).

AMMON, EEN AFSTAMMELING
VAN ZARAHEMLA. Zie ook
Limhi

Een sterk en machtig man uit het Boek
van Mormon die vanuit Zarahemla
een expeditie leidde naar het land
Lehi-Nephi (Mos. 7:1–16). Er worden
hem oude kronieken getoond en hij
legt uit wat een ziener is (Mos. 8:5–18).
Later helpt hij koning Limhi en zijn
volk zich te bevrijden van de Lamanie-
ten en terug te keren naar Zarahemla
(Mos. 22).

AMMON, ZOON VAN MOSIAH.
Zie ook Anti-Nephi-Lehieten;
Mosiah, zoon van Benjamin;
Mosiah, zonen van

Een zoon van koning Mosiah, uit het
Boek van Mormon. Ammons toege-
wijde inspanningen als zendeling

voeren tot de bekering van vele zielen
tot Christus.

Een ongelovige die ernaar streeft
de kerk te vernietigen, Mos. 27:8–10,
34. Een engel verschijnt aan hem en
zijn metgezellen, Mos. 27:11. Bekeert
zich en begint het woord Gods te pre-
diken, Mos. 27:32–28:8. Weigert het
koningschap en gaat naar het land
der Lamanieten om het woord van
God te prediken, Alma 17:6–9. Vast en
bidt om leiding, Alma 17:8–11. Wordt
gebonden voor koning Lamoni ge-
bracht, Alma 17:20–21. Redt Lamoni’s
kudden, Alma 17:26–39. Predikt tot
Lamoni, Alma 18:1 – 19:13. Dankt
God en wordt door vreugde overwel-
digd, Alma 19:14. Zijn bekeerlingen
zijn nooit afvallig geworden, Alma
23:6. Verheugt zich erover een instru-
ment in Gods handen te zijn om dui-
zenden tot de waarheid te brengen,
Alma 26:1–8 (Alma 26:1–37). Brengt
het volk van Anti-Nephi-Lehi in vei-
ligheid, Alma 27. Is buitengewoon
verheugd om zijn broeders te ontmoe-
ten, Alma 27:16–18.

AMOS

Een profeet uit het Oude Testament
die profeteerde tussen ongeveer 792
en 740 v.C., in de dagen van Uzzia,
koning van Juda, en Jerobeam, koning
van Israël.

Het boek Amos . Een boek in het Oude
Testament. Veel van Amos’ profetieën
zijn een waarschuwing voor Israël
en zijn buurlanden om tot rechtscha-
penheid terug te keren.

In de hoofdstukken 1–5 worden
Israël en zijn buurlanden opgeroepen
zich te bekeren. In hoofdstuk 3 wordt
uitgelegd dat de Heer zijn verborgen-
heden aan de profeten openbaart en
dat Israël wegens overtreding vernieti-
ging door een tegenstander te wachten
staat. In de hoofdstukken 6–8 wordt,
vele jaren voor de Assyrische inval, de
val van Israël geprofeteerd. In hoofd-
stuk 9 staat de profetie dat Israël tot zijn
eigen land zal worden teruggebracht.
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AMULEK. Zie ook Alma, zoon van
Alma

Een zendingscollega van Alma, zoon
van Alma, uit het Boek van Mormon.

Ontvangt bezoek van een engel, Alma
8:20; 10:7. Ontvangt Alma bij zich thuis,
Alma 8:21–27. Predikt met kracht tot
het volk van Ammonihah, Alma 8:29–
32; 10:1–11. Is een afstammeling van
Nephi, Lehi en Manasse, Alma 10:2–3.
Getuigt van de waarheid, Alma 10:4–
11. Roept de mensen bekering toe en
wordt verworpen, Alma 10:12–32. Re-
detwist met Zeëzrom, Alma 11:20–40.
Leert over de opstanding, het oordeel
en de herstelling, Alma 11:41–45. Wil
de martelaarsdood van de gelovigen
tegenhouden, Alma 14:9–10. Samen met
Alma gevangengezet, Alma 14:14–23.
Verbreekt door geloof de touwen
waarmee hij in de gevangenis gebon-
den is, Alma 14:24–29. Getuigt van de
verzoening, barmhartigheid en gerech-
tigheid, Alma 34:8–16. Leert de mensen
over het gebed, Alma 34:17–28. Spoort
de mensen aan hun bekering niet uit te
stellen, Alma 34:30–41. Het geloof van
Alma en Amulek doet de gevangenis-
muren instorten, Ether 12:13.

ANANIAS VAN DAMASCUS.
Zie ook Paulus

Een discipel in Damascus door wie
Paulus zich liet dopen (Hand. 9:10–18;
22:12).

ANANIAS VAN JERUZALEM

Ananias en zijn vrouw Saffira, uit het
Nieuwe Testament, vertellen de Heer
een leugen door een geldbedrag, dat
zij Hem hadden toegezegd, achter te
houden. Wanneer Petrus hen ermee
confronteert, vallen beiden neer en
sterven (Hand. 5:1–11).

ANDERE VOLKEN

In het Oude Testament wordt gespro-
ken over ‘volken’ of ‘natiën’, in het
Nieuwe Testament over ‘heidenen’ en
soms ‘Grieken’, en in het Boek van
Mormon en de Leer en Verbonden

over ‘de andere volken’ of ook wel ‘de
anderen’, ter aanduiding van volken
die niet van het huis van Israël zijn,
mensen die niet Joods zijn, of soms
volken die — hoewel er wat van het
bloed van Israël onder hen te vinden
is — het evangelie niet hebben. In
het Boek van Mormon en de Leer en
Verbonden gaat het vooral om deze
laatste categorie.

De Israëlieten wordt verboden in het
huwelijk te treden met mensen die
niet van Israël (de andere volken)
afstammen, Deut. 7:1–3. De Heer zou
komen om een licht der natiën te zijn,
Jes. 42:6. Petrus geboden om ook de
heidenen het evangelie te brengen,
Hand. 10:9–48. God heeft ook de
heidenen bekering geschonken, Hand.
11:18. Wij worden allen tot één lichaam
gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken,
1 Kor. 12:13. De heidenen zijn medeërf-
genamen van de belofte in Christus
door het evangelie, Ef. 3:6. Het Boek
van Mormon is ook gericht tot de
andere volken, Titelblad Boek van
Mormon (Mrm. 3:17). Een man onder
de andere volken reisde op de vele
wateren, 1 Ne. 13:12. Andere boeken
kwamen van de andere volken, 1 Ne.
13:39. De volheid van het evangelie
zal tot de andere volken komen, 1 Ne.
15:13 (3 Ne. 16:7; LV 20:9). Dit land zal
voor de andere volken een land van
vrijheid zijn, 2 Ne. 10:11. De andere
volken vergeleken met een wilde olijf-
boom, Jakob 5. Het evangelie zal in
de tijden van de andere volken ver-
schijnen, LV 45:28 (LV 19:27). Het
woord zal uitgaan tot de einden van
de aarde, eerst tot de andere volken
en dan tot de Joden, LV 90:8–10. De
Zeventig moeten bijzondere getuigen
zijn voor de andere volken, LV 107:25.
Zend de ouderlingen van mijn kerk uit
om zich tot alle volken te wenden,
eerst tot de andere volken en dan tot
de Joden, LV 133:8.

ANDREAS

Een broer van Simon Petrus, uit het
Nieuwe Testament, en een van de
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twaalf die door Jezus tijdens zijn aard-
se bediening worden geroepen (Matt.
4:18–19; Marc. 1:16–18, 29).

ANNAS. Zie ook Kajafas

Een invloedrijk man uit het Nieuwe
Testament die lid was van het Sanhe-
drin. Na zijn gevangenneming wordt
Jezus eerst voor Annas gebracht (Joh.
18:13); hij speelt ook een belangrijke
rol bij het verhoor van de apostelen
(Hand. 4:3–6).

ANTI-NEPHI-LEHIETEN. Zie ook
Ammon, zoon van Mosiah;
Helaman, zonen van; Mosiah,
zonen van

In het Boek van Mormon de naam
gegeven aan de Lamanieten die zich
door toedoen van de zonen van Mosi-
ah bekeerden. Na hun bekering ble-
ven deze mensen, die ook wel het volk
van Ammon werden genoemd, hun
leven lang trouw (Alma 23:4–7, 16–17;
27:20–27).

Zi j nemen de naam Anti-Nephi-
Lehieten aan, Alma 23:16–17; 24:1. Zij
weigeren bloed te vergieten en begra-
ven hun wapens, Alma 24:6–19. Hun
zonen bereiden zich voor op oorlog en
kiezen Helaman als hun leider, Alma
53:16–19; 56–58 (deze zonen staan
ook bekend als de tweeduizend jonge
soldaten).

ANTICHRIST. Zie ook Duivel

Iemand die, of iets wat, het ware heils-
plan vervalst en openlijk of heimelijk
Christus bestrijdt. Johannes de Open-
baarder beschrijft de antichrist als een
misleider (1 Joh. 2:18–22; 4:3–6; 2 Joh.
1:7). De grote antichrist is Lucifer, maar
hij heeft vele helpers, zowel geestelij-
ke als sterfelijke wezens.

De zoon des verderfs verheft zich tegen
al wat God heet, 2 Tess. 2:1–12. Hij
verleidt hen die op de aarde wonen
door middel van tekenen, Op. 13:13–
17. Sherem verloochent Christus en
verleidt velen, Jakob 7:1–23. Nehor
verkondigt valse leringen, sticht een
kerk en maakt zich als eerste schuldig

aan priesterlisten, Alma 1:2–16. Kori-
hor bespot Christus, de verzoening en
de geest van profetie, Alma 30:6–60.

APOCRIEFEN. Zie ook Bijbel;
Schriften

Heilige boeken van het Joodse volk die
niet zijn opgenomen in de Hebreeuw-
se Bijbel, maar wél voorkomen in de
Bijbel van een aantal christelijke ker-
ken. De waarde van deze boeken ligt
vooral in de verbinding die zij vormen
tussen het Oude en het Nieuwe Testa-
ment. In onze kerk worden zij be-
schouwd als nuttig om te lezen.

De apocriefen zijn grotendeels juist
vertaald, maar met onjuiste tussen-
voegingen, LV 91:1–3. De apocriefen
zijn nuttig voor hen die door de Geest
worden verlicht, LV 91:4–6.

APOKALYPS. Zie ook Openbaring
van Johannes

Een andere naam voor het boek Open-
baring, het laatste boek in het Nieuwe
Testament. Het woord kan ook gebruikt
worden voor elke andere buitengewone
openbaring. Het stamt uit het Grieks en
betekent ‘geopenbaard’ of ‘onthuld’.

APOSTEL. Zie ook Discipel;
Openbaring

In het Grieks betekent apostel ‘iemand
die uitgezonden is’. Het is de titel die
Jezus geeft aan de Twaalf die Hij kiest
en ordent als zijn naaste discipelen en
helpers tijdens zijn aardse bediening
(Luc. 6:13; Joh. 15:16). Hij zendt hen
uit om Hem, na zijn hemelvaart, te
vertegenwoordigen en zijn bediening
voort te zetten. Destijds was, en ook
nu in het Quorum der Twaalf Aposte-
len in de herstelde kerk, is een apostel
een bijzondere getuige van Jezus
Christus voor de gehele wereld, om te
getuigen van zijn goddelijkheid en
van zijn opstanding uit de doden
(Hand. 1:22; LV 107:23).

Christus’ kerk is gebouwd op het fun-
dament van de apostelen en profeten,
Ef. 2:20; 4:11. Lehi en Nephi zien de
twaalf apostelen die Jezus volgen,
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1 Ne. 1:10; 11:34. Apostelen zullen het
huis van Israël oordelen, Mrm. 3:18.
Wie geen acht slaan op de woorden
van de profeten en apostelen, zullen
worden afgesneden, LV 1:14 (3 Ne.
12:1). De roeping en zending van de
Twaalf geopenbaard, LV 18:26–36.
Joseph Smith als apostel geordend, LV
20:2; 21:1. Apostelen zijn bijzondere
getuigen van Christus’ naam en dragen
de sleutels van de bediening, LV 27:12
(LV 112:30–32). De twaalf apostelen
vormen een quorum dat evenveel
gezag heeft als het Eerste Presidium,
LV 107:23–24. De Twaalf vormen een
reizende presiderende hoge raad, LV
107:33. De apostelen dragen de sleutels
van het zendingswerk, LV 107:35. En-
kele plichten van de apostelen om-
schreven, LV 107:58. Ik zeg tot alle
Twaalf: Volgt Mij en weidt mijn scha-
pen, LV 112:14–15. Wij geloven in
apostelen, Art. 1:6.

Selectie van apostelen: Apostelen wor-
den door de Heer uitgekozen (Joh.
6:70; 15:16).

Jezus kiest twaalf apostelen uit zijn
discipelen, Luc. 6:13–16. Mattias als
apostel gekozen, Hand. 1:21–26. Oliver
Cowdery en David Whitmer geboden
de Twaalf uit te zoeken, LV 18:37–39.

ARK. Zie ook Noach, aartsvader uit
de Bijbel; Regenboog;
Watervloed ten tijde van Noach

Het vaartuig, uit het Oude Testament,
dat Noach bouwde om leven te behou-
den tijdens de grote watervloed.

Maak u een ark van goferhout, Gen.
6:14. De ark blijft vastzitten op het
gebergte van Ararat, Gen. 8:4. De
Jareditische vaartuigen zo dicht als de
ark van Noach, Ether 6:7.

ARK VAN HET VERBOND. Zie ook
Tabernakel

De ark der getuigenis, die ook de ark
Gods en de ark (van het verbond) des
Heren wordt genoemd, is een lang-
werpige houten kist, bekleed met
goud. Het is het oudste en heiligste

van alle godsdienstige symbolen van
de Israëlieten. Het verzoendeksel
bovenop de ark wordt beschouwd als
de aardse woonplaats van Jehova (Ex.
25:22). Wanneer de tabernakel klaar
is, wordt de ark in het heilige der heili-
gen geplaatst, de heiligste plek van de
gehele tent (1 Kon. 8:1–8).

Mozes maakt de ark op Gods gebod,
Ex. 25. De kinderen van Levi opgedra-
gen voor de ark te zorgen, Num. 3:15,
31. De ark van het verbond gaat voor
hen uit, Num. 10:33. Neem dit wetboek
en leg het naast de ark van het ver-
bond, Deut. 31:24–26. Het water van
de Jordaan afgesneden vóór de ark
van het verbond, Jozua 3:13–17; 4:1–7.
Priesters nemen de ark van het verbond
mee bij de verovering van Jericho, Jozua
6:6–20. De Filistijnen maken de ark
Gods buit, 1 Sam. 5. De Heer zegent
het huis van Obed-Edom wegens de ark
Gods, 2 Sam. 6:11–12. De Heer doodt
Uzza wanneer hij, tegen het gebod in,
probeert de ark te steunen, 1 Kron.
13:9–12 (LV 85:8). Bouw het heiligdom
van de Here God om de ark van het
verbond onder te brengen, 1 Kron.
22:19. De inhoud van de ark van het
verbond beschreven, Hebr. 9:4.

ARM, ARMEN. Zie ook Aalmoes;
Nederig, nederigheid,
vernederen; Offer, offerande,
offeren; Vasten; Welzijn

In de Schriften kan de armen beteke-
nen (1) mensen wie het ontbreekt aan
stoffelijke zaken zoals voedsel, kleding
en onderdak, of (2) mensen die nede-
rig zijn en gespeend van hoogmoed.

Arm aan stoffelijke zaken: Gij zult uw
hand niet gesloten houden voor uw
arme broeder, Deut. 15:7. Over de
trots van de goddeloze is de ellendige
ontstoken, Ps. 10:2. Wie de arme geeft,
zal geen gebrek lijden, Spr. 28:27.
Breng de arme zwerveling in uw huis,
Jes. 58:6–7. Als gij volmaakt wilt zijn,
geef dan uw bezit aan de armen, Matt.
19:21 (Marc. 10:21; Luc. 18:22). Heeft
God niet de armen naar de wereld uit-
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verkoren? Jak. 2:5. Omdat zij rijk zijn,
verachten zij de armen, 2 Ne. 9:30.
Deel mee van uw bezit aan de armen
om vergeving van uw zonden te be-
houden, Mos. 4:26. Zij deelden mee
van hun bezit aan de armen, Alma 1:27.
Indien gij de behoeftigen wegzendt, is
uw gebed tevergeefs, Alma 34:28. De
Nephieten hadden alle dingen onder
hen gemeenschappelijk; zodoende
waren er geen armen en rijken, 4 Ne.
1:3. Gij zult aan de armen denken, LV
42:30 (LV 52:40). Wee de armen wier
hart niet gebroken is, LV 56:17–18. De
armen zullen naar de bruiloft van het
Lam komen, LV 58:6–11. De bisschop
moet de armen vinden, LV 84:112. De
zorg voor de armen vindt plaats vol-
gens de wet van het evangelie, LV
104:17–18. Er waren geen armen onder
hen, Moz. 7:18.

Arm van geest: Wie zich verootmoedi-
gen zonder daartoe wegens armoede
gedwongen te zijn, zijn méér geze-
gend, Alma 32:4–6, 12–16. Gezegend
de armen van geest die tot Mij komen,
3 Ne. 12:3 (Matt. 5:3). De armen en
zachtmoedigen zullen het evangelie
gepredikt krijgen, LV 35:15.

ASA

De derde koning van Juda, uit het Ou-
de Testament. In de Schriften wordt
vermeld dat zijn ‘hart (...), zolang hij
leefde, de Heer volkomen toegewijd’
was (1 Kon. 15:14). Tijdens zijn be-
wind maakt hij van het leger een effi-
ciënt apparaat, werpt het Ethiopische
juk af, verwijdert de afgoden en nodigt
het volk uit een verbond te sluiten om
Jehova te zoeken (1 Kon. 15–16; 2 Kron.
14–16). Wanneer hij echter een manke-
ment krijgt aan zijn voeten, zoekt hij
de hulp van de Heer niet en sterft
(1 Kon. 15:23–24; 2 Kron. 16:12–13).

ASER. Zie ook Israël; Jakob, zoon
van Isaak

Een zoon van Jakob en Zilpa, de slavin
van Lea, uit het Oude Testament (Gen.
30:12–13).

De stam Aser: Jakob zegent Aser (Gen.
49:20); Mozes zegent de afstammelin-
gen van Aser (Deut. 33:1, 24–29). Deze
afstammelingen worden de ‘dappere
krijgshelden’ genoemd (1 Kron. 7:40).

ASSUR

Een oud koninkrijk dat, samen met
zijn rivaal Babel, over veel van de
koninkrijken en volken van Syrië en
Palestina heerste in de tijd van het
Oude Testament. Hoewel Assur vanaf
het midden van de twaalfde eeuw
voor Christus tot het einde van de ze-
vende eeuw voor Christus een groot-
macht was, is het er nooit in geslaagd
een stabiele politieke structuur te
ontwikkelen. Er werd geheerst door
verschrikking: vijanden werden door
vuur of het zwaard vernietigd, of ver-
zwakt door grote delen van een bevol-
king te deporteren naar andere delen
van het rijk. De onderdanen van Assur
bleven altijd hun vijanden en de hele
geschiedenis van het rijk is getekend
door onophoudelijke opstand. (Zie
2 Kon. 18–19; 2 Kron. 32; Jes. 7:17–20;
10; 19; 37.)

AVONDMAAL DES HEREN. Zie
ook Brood des levens; Doop,
dopen; Jezus Christus; Kruis;
Laatste avondmaal; Levend
water; Offer, offerande, offeren;
Verzoenen, verzoening

Voor de heiligen der laatste dagen be-
tekent het avondmaal de verordening
waarbij zij nemen van het brood en het
water ter gedachtenis van Christus’
zoenoffer. Het gebroken brood stelt
zijn gebroken vlees voor; het water
stelt het bloed voor dat Hij vergoot ter
verzoening van onze zonden (1 Kor.
11:23–25; LV 27:2). Wanneer daartoe
waardige kerkleden van het avond-
maal nemen, beloven zij de naam van
Christus op zich te nemen, Hem altijd
indachtig te zijn en zijn geboden te
onderhouden. Door middel van deze
verordening hernieuwen de leden van
de kerk hun doopverbond.

Tijdens de laatste maaltijd met de
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apostelen weidt Jezus uit over de ver-
ordening van het avondmaal (Matt.
26:17–28; Luc. 22:1–20).

Jezus nam een brood en sprak de
zegen uit; Hij nam een beker en sprak
de dankzegging uit, Matt. 26:26–28
(Marc. 14:22–24; Luc. 22:19–20). Wie
mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven, Joh. 6:54. Wie op
onwaardige wijze eet en drinkt, doet
dat tot zijn eigen oordeel, 1 Kor.
11:27–29 (3 Ne. 18:29). Jezus leert zijn
twaalf Nephitische discipelen wat het
avondmaal betekent, 3 Ne. 18:1–11.
Jezus leert deze discipelen niet toe te
staan dat iemand van het avondmaal
neemt die het onwaardig is, 3 Ne.
18:28–29 (Mrm. 9:29). De avondmaals-
gebeden gegeven, Mro. 4 – 5 (LV
20:75–79). Het avondmaal moet wor-
den bediend door een priester of
ouderling, LV 20:46, 76. Leraren en
diakenen hebben niet het gezag om de
zegen over het avondmaal uit te spre-
ken, LV 20:58. Andere vloeistoffen
dan wijn mogen bij het avondmaal
worden gebruikt, LV 27:1–4.

BAÄL. Zie ook Afgoderij

Een zonnegod die hoofdzakelijk werd
vereerd in Fenicië (1 Kon. 16:31), maar
ook op verschillende manieren in an-
dere plaatsen: door de Moabieten als
Baäl-Peor (Num. 25:1–3), in Sichem als
Baäl-Berit (Richt. 8:33; 9:4), in Ekron
als Baäl-Zebub (2 Kon. 1:2). Baäl zou
dezelfde kunnen zijn als Bel van Babel
en Zeus van de Grieken. Het woord
Baäl omschrijft de verhouding tussen
een meester en zijn slaaf. Het gebrui-
kelijke symbool voor Baäl was de stier.
Astarte was de godin die gewoonlijk
samen met Baäl werd vereerd.

De naam Baäl wordt soms met een
andere naam of ander woord gecom-
bineerd ter aanduiding van een ver-
band met Baäl, zoals een plaats waar
hij vereerd wordt of een persoon met
eigenschappen zoals die van Baäl.
Omdat Baäl later zeer kwalijke beteke-
nissen krijgt, wordt die in de gecombi-

neerde namen vervangen door het
woord Boset , dat ‘schande’ betekent.

BABEL, BABYLON. Zie ook
Nebukadnessar; Wereld

De hoofdstad van Babylonië.
Babel, een van de oudste steden in

het land Mesopotamië of Sinear (Gen.
10:8–10), is gesticht door Nimrod. De
Heer verwart de taal ten tijde van de
torenbouw van Babel (Gen. 11:1–9;
Ether 1:3–5, 33–35). Later is Babel de
hoofdstad van Nebukadnessar. Hij
bouwt een enorme stad, waarvan de
ruïnes nog bestaan. Omdat Babel een
zeer goddeloze stad werd, wordt de
goddeloosheid van de wereld sinds-
dien daarmee gesymboliseerd.

Vlucht uit Babel, Jer. 51:6. Babylon zal
worden gevestigd en Babylon zal val-
len, Op. 17–18. Babylon zal vernietigd
worden, 2 Ne. 25:15. Babylon zal val-
len, LV 1:16. Ik zal niemand sparen die
in Babylon blijft, LV 64:24. Ga weg uit
Babylon, LV 133:5, 7, 14.

BALSEM UIT GILEAD

Een aromatische gom of kruid om
wonden te genezen (Gen. 43:11; Jer.
8:22; 46:11; 51:8). De struik die de hars
afscheidt waarvan deze balsem werd
gemaakt, kwam in de tijd van het
Oude Testament zoveel voor in Gilead
dat de balsem bekend werd als ‘balsem
uit Gilead’ (Gen. 37:25; Ez. 27:17).

BANIER

In de Schriften een vaandel of standaard
waar mensen zich omheen scharen als
uiting van hun gezamenlijke doel of
hun eenheid als volk. In vroegere tij-
den diende de banier in de strijd als
hergroeperingspunt voor de krijgslie-
den. Het Boek van Mormon en de Kerk
van Jezus Christus zijn symbolische
banieren voor alle natiën op aarde.

Hij heft een banier op voor het volk,
Jes. 5:26 (2 Ne. 15:26). De wortel van
Isaï zal staan als een banier, Jes. 11:10
(2 Ne. 21:10; LV 113:6). Heft een vre-
desbanier op, LV 105:39.
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BARABBAS

Naam van de man die vlak voor de
kruisiging in plaats van Jezus werd
vrijgelaten. Barabbas was een oproer-
kraaier, een moordenaar en een rover
(Matt. 27:16–26; Marc. 15:6–15; Luc.
23:18–25; Joh. 18:40).

BARMHARTIG,
BARMHARTIGHEID. Zie ook
Genade; Gerechtigheid; Jezus
Christus; Vergeven; Verzoenen,
verzoening

De geest van erbarmen, tederheid en
vergevensgezindheid. Barmhartigheid
is een van Gods eigenschappen. Jezus
Christus biedt ons barmhartigheid
door zijn zoenoffer.

De Heer is barmhartig en genadig, Ex.
34:6 (Deut. 4:31). Want zijn barmhar-
tigheid is tot in eeuwigheid, 1 Kron.
16:34. Heil en goedertierenheid zullen
mij volgen, Ps. 23:6. Welzalig hij, die
zich ontfermt over de ellendigen, Spr.
14:21. Want in barmhartigheid heb Ik
behagen en niet in slachtoffer, Hos.
6:6. Zalig de barmhartigen, want hun
zal barmhartigheid geschieden, Matt.
5:7 (3 Ne. 12:7). Wee de huichelaars
die tienden betalen en het gewichtig-
ste van de wet verwaarlozen: het oor-
deel en de barmhartigheid en de
trouw, Matt. 23:23. Wees barmhartig,
gelijk uw Vader barmhartig is, Luc.
6:36. Niet om werken der gerechtigheid
heeft Hij ons gered, doch naar zijn ont-
ferming, Titus 3:5. De tedere barmhar-
tigheid van de Heer strekt zich uit
over allen, 1 Ne. 1:20. De barmhartig-
heid kan geen aanspraak maken op
hem die zich niet bekeert, Mos. 2:38–
39. God is barmhartig jegens allen die
in zijn naam geloven, Alma 32:22.
Barmhartigheid kan de eisen van de
gerechtigheid bevredigen, Alma 34:16.
Denkt gij dat de barmhartigheid de
gerechtigheid kan beroven? Alma 42:25
(Alma 42:13–25). Kleine kinderen zijn
allen levend in Christus wegens zijn
barmhartigheid, Mro. 8:19–20 (LV
29:46). Jezus Christus’ arm van barm-

hartigheid heeft uw zonden verzoend,
LV 29:1. Krachtens het bloed dat Ik
vergoten heb, heb Ik bij de Vader gepleit
voor hen die geloven in mijn naam, LV
38:4. Wie het verbond zijn nagekomen,
zullen barmhartigheid verkrijgen, LV
54:6. Ik, de Heer, vergeef zonden en ben
barmhartig jegens hen die hun zonden
met een ootmoedig hart belijden, LV
61:2. Ik, de Heer, bewijs barmhartig-
heid aan alle zachtmoedigen, LV 97:2.
En wie u ontvangt als een klein kind,
verkrijgt mijn koninkrijk, want zij
zullen barmhartigheid ontvangen, LV
99:3. Barmhartigheid zal voor uw
aangezicht uitgaan, Moz. 7:31.

BARNABAS

Bijnaam gegeven aan Jozef, een Leviet
uit Cyprus, die zijn akker verkoopt en
de opbrengst aan de apostelen geeft
(Hand. 4:36–37). Later wordt hij ook
zelf apostel (Hand. 14:4, 14) en neemt
deel aan verschillende zendingsreizen
(Hand. 11:22–30; 12:25; 13–15; 1 Kor.
9:6; Gal. 2:1, 9; Kol. 4:10).

BARTOLOMEÜS. Zie ook Natanaël

Een van de oorspronkelijke twaalf
apostelen van Jezus Christus, uit het
Nieuwe Testament (Matt. 10:2–4).

BATSEBA. Zie ook David

Vrouw van Uria; later vrouw van
David en moeder van Salomo. Koning
David pleegt overspel met haar. Tevens
werkt hij de dood van haar echtgenoot
op het slagveld in de hand (2 Sam. 11).
Deze zonde heeft voor David eeuwige
gevolgen gehad (LV 132:39).

BEDELING. Zie ook Evangelie;
Herstelling van het evangelie;
Priesterschap; Sleutels van het
priesterschap

Een evangeliebedeling is een periode
waarin de Heer minstens één bevoeg-
de dienstknecht op aarde heeft die de
sleutels van het priesterschap draagt.

Adam, Henoch, Noach, Abraham,
Mozes, Jezus Christus, Joseph Smith en
anderen hebben allemaal een nieuwe
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bedeling van het evangelie ingeluid.
Wanneer de Heer een bedeling inluidt,
wordt het evangelie opnieuw geopen-
baard, zodat de mensen van die bede-
ling niet zijn aangewezen op eerdere
bedelingen voor kennis van het heils-
plan. De bedeling die begonnen is
door Joseph Smith staat bekend als de
‘bedeling van de volheid der tijden’.

De God des hemels zal een koninkrijk
oprichten, Dan. 2:44 (LV 65). In de
laatste dagen zal Ik mijn Geest uitstor-
ten op alle vlees, Hand. 2:17 (Joël
2:28). De hemel moest Christus opne-
men tot de tijden van de wederoprich-
ting aller dingen, Hand. 3:21. In de
bedeling van de volheid der tijden zal
God alles onder één hoofd, dat is
Christus, samenvatten, Ef. 1:10. Ik zal
mijn kerk onder hen vestigen, 3 Ne.
21:22. De Heer heeft de sleutels van
zijn koninkrijk en een bedeling van
het evangelie voor de laatste tijden
overgedragen, LV 27:13. De sleutels
van deze bedeling worden in uw han-
den overgedragen, LV 110:12–16. Alle
sleutels van vorige bedelingen zijn in
de bedeling van de volheid der tijden
hersteld, LV 128:18–21.

BEDIENEN. Zie Dienen

BEDROG. Zie ook Misleiden,
misleiding

In de Schriften betekent bedrog mis-
leidende sluwheid.

Welzalig de mens in wiens geest geen
bedrog is, Ps. 32:2 (Ps. 34:13; 1 Pet.
2:1). Natanaël was een Israëliet in wie
geen bedrog was, Joh. 1:47 (LV 41:9–
11). Zuivere kennis verruimt de ziel
die zonder bedrog is, LV 121:42.

BEGEERTE, BEGEREN, BEGERIG.
Zie ook Afgunst

Zoals het in de Schri f ten wordt
gebruikt, betekent begeren afgunstig
op iemand zijn of een ongepast sterk
verlangen naar iets hebben.

Gij zult niet begeren, Ex. 20:17 (Deut.
5:21; Mos. 13:24; LV 19:25). Wie be-

geerte haat, verlengt zijn dagen, Spr.
28:16. Begeren zij akkers, zij roven die,
Micha 2:2. Wacht u voor alle begeerte,
Luc. 12:15. De wet zei: gij zult niet
begeren, Rom. 7:7. In de laatste dagen
zullen de mensen begerig zijn, 2 Tim.
3:1–2. Laban zag onze bezittingen
en begeerde ze, 1 Ne. 3:25. Ik gebied u
uw eigen bezit niet te begeren, LV
19:26. Houd op begerig te zijn, LV
88:123. Begeer niet hetgeen uw broe-
der toebehoort, LV 136:20.

BEGELEIDING. Zie ook Eenheid;
Liefde

Voor een heilige der laatste dagen be-
tekent begeleiding onder andere: an-
deren vriendschap aanbieden en hen
bijstaan, opbouwen en versterken.

Heb uw naaste lief als uzelf, Lev. 19:18
(Matt. 19:19; LV 59:6). Als gij tot beke-
ring gekomen zijt, versterk dan uw
broeders, Luc. 22:32. Gij zijt mijn dis-
cipelen indien gij liefde hebt onder
elkander, Joh. 13:35. Weid mijn scha-
pen, Joh. 21:15–17. Zij vroegen deel te
mogen nemen aan het dienstbetoon
voor de heiligen, 2 Kor. 8:1–5. Onze
gemeenschap is met de Vader en met
zijn Zoon, 1 Joh. 1:3. De Nephieten en
Lamanieten gingen met elkaar om,
Hel. 6:3. Eenieder moet zijn broeder
achten als zichzelf, LV 38:24–25. In-
dien gij niet één zijt, zijt gij de mijnen
niet, LV 38:27. Ik ontvang u als lidmaat
om uw vriend en broeder te zijn, LV
88:133.

BEGIFTIGING. Zie ook Tempel,
huis des Heren

In algemene zin, een gave van macht
afkomstig van God. Getrouwe leden
van de kerk kunnen een gave van macht
ontvangen door middel van tempelver-
ordeningen, waardoor zij de instructies
en verbonden van het priesterschap
ontvangen die nodig zijn om de ver-
hoging te verkrijgen. De begiftiging
omvat instructie over het heilsplan.

Daar zult gij met macht uit de hemel
worden begiftigd, LV 38:32, 38 (Luc.
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24:49; LV 43:16). Bouw een huis, waar-
in Ik voornemens ben hen die Ik heb
gekozen, te begiftigen met macht uit
de hemel, LV 95:8. Ik heb een grote
begiftiging en zegen bereid, LV 105:12,
18, 33. Velen zullen zich verheugen
dankzij de begiftiging waarmee mijn
dienstknechten begiftigd zijn, LV 110:9.
Heerlijkheid, eer en begiftiging worden
bekrachtigd door de verordening van
mijn heilige huis, LV 124:39. Wie door
mijn Vader wordt geroepen, zoals
Aäron, wordt begiftigd met de sleutels
van het priesterschap, LV 132:59.

BEGIN. Zie ook Jezus Christus;
Scheppen, schepping;
Voorsterfelijk leven

Slaat gewoonlijk op de tijd voor dit
sterfelijk leven, ofwel het voorsterfelijk
leven. Jezus Christus wordt soms ook
het begin genoemd.

In het begin schiep God de hemel en
de aarde, Gen. 1:1 (Moz. 2:1). In het
begin was het Woord, Joh. 1:1. Ik ben
de Alfa en de Omega, het begin en het
einde, 3 Ne. 9:18. Christus is het begin
en het einde, LV 19:1. Het nieuw en
eeuwigdurend verbond heeft bestaan
vanaf het begin, LV 22:1. De mens was
in het begin bij God, LV 93:23, 29. Ede-
le en grote geesten in het begin uitge-
kozen om heersers te zijn, LV 138:55.
Mijn Eniggeborene is vanaf het begin
bij Mij geweest, Moz. 2:26.

BEGINSEL. Zie ook Evangelie

Een fundamentele leerstelling, waar-
heid of wet. De eerste beginselen van
het evangelie zijn geloof in de Heer
Jezus Christus en bekering (Art. 1:4).

Laten wij, met inachtneming van de
beginselen van de leer van Christus,
voortgaan tot volmaking, BJS, Hebr.
6:1, 3. De ouderlingen, priesters en
leraren moeten de beginselen van
mijn evangelie onderrichten die in de
Schriften staan, LV 42:12. Opdat u vol-
lediger kunt worden onderricht in de
beginselen, in de leer, in alle dingen,
LV 88:78 (LV 97:14). Opdat eenieder in
leer en beginsel zal kunnen handelen

volgens de morele keuzevrijheid die
Ik hem heb gegeven, LV 101:78. Welk
grondbeginsel van intelligentie wij
ook verwerven in dit leven, in de
opstanding zal het met ons herrijzen,
LV 130:18–19.

BEGRIJPEN, BEGRIP. Zie ook
Kennis; Waarheid; Wijsheid

Kennis verkrijgen of de betekenis gaan
inzien van een waarheid, met inbegrip
van de toepassing daarvan op het leven.

Steun op uw eigen inzicht niet, Spr.
3:5. Verwerf inzicht bij al wat gij bezit,
Spr. 4:7. Jezus sprak in gelijkenissen
en sommigen begrepen het niet, Matt.
13:12–17. Toen opende Hij hun ver-
stand, Luc. 24:45. Indien gij deze
woorden niet kunt begrijpen, zal het
zijn doordat gij niet vraagt, 2 Ne. 32:4
(3 Ne. 17:3). De kronieken werden
bewaard opdat wij ze zouden kunnen
lezen en begrijpen, Mos. 1:2–5. Wegens
hun ongeloof konden zij het woord
Gods niet begrijpen, Mos. 26:3. Het
waren mannen met een zuiver begrip,
Alma 17:2–3. Het woord begint mijn
verstand te verlichten, Alma 32:28.
Laten wij tezamen redeneren, opdat
gij zult begrijpen, LV 50:10–12, 19–23.
Ouders moeten hun kinderen leren
begrijpen, LV 68:25. De werken en de
verborgenheden van God kunnen al-
leen door de Heilige Geest worden be-
grepen, LV 76:114–116. Satan tracht
het hart van de mensen te verblinden,
zodat zij niet begrijpen, LV 78:10. Het
licht van Christus verlevendigt ons
begrip, LV 88:11.

BEHOUDENIS. Zie Heil

BEKEREN (ZICH), BEKERING. Zie
ook Belijden, belijdenis; Discipel;
Gebroken hart; Jezus Christus;
Vergeven; Vergeving van
zonden; Verzoenen, verzoening;
Wedergeboren, geboren uit God

Een bewust besluit om onze gedachten,
ons hart en ons leven zodanig te ver-
anderen dat ze in overeenstemming
zijn met de wil van God (Hand. 3:19).
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Bekering impliceert dat iemand zich
afwendt van het kwade en zijn hart en
wil tot God wendt, zich voegt naar
Gods geboden en wensen en de zonde
verzaakt om een discipel van Christus
te worden. Ware bekering komt voort
uit liefde voor God en een oprecht ver-
langen om zijn geboden te bewaren.
De doop tot vergeving van zonden,
het ontvangen van de Heilige Geest
door handoplegging en aanhoudend
geloof in de Heer Jezus Christus maken
het bekeringsproces compleet. Allen
die toerekeningsvatbaar zijn, hebben
gezondigd en moeten zich bekeren om
mettertijd het heil te kunnen verkrijgen.
Alleen door de verzoening van Jezus
Christus kan onze bekering van kracht
worden en door God worden aanvaard.
De natuurlijke mens zal worden veran-
derd in een nieuw persoon die geheiligd
en rein is, in Christus wedergeboren
(2 Kor. 5:17; Mos. 3:19).
Doet uw boze daden weg; houdt op
kwaad te doen, Jes. 1:16. Bekeert u en
wendt u af van al uw overtredingen,
Ez. 18:30–31. Bekeert u, want het ko-
ninkrijk der hemelen is nabijgekomen,
Matt. 3:2. Mensen moeten zich beke-
ren en als een kind worden, Matt. 18:3
(Mos. 3:19). Er is blijdschap in de he-
mel over één zondaar die zich bekeert,
Luc. 15:7. Als gij eenmaal tot bekering
gekomen zijt, versterk dan uw broede-
ren, Luc. 22:32. Wie zijn woord aan-
vaardden, lieten zich dopen, Hand.
2:37–41. God gebiedt allen overal om
tot bekering te komen, Hand. 17:30
(2 Ne. 9:23; 3 Ne. 11:31–40; LV 133:16).
De droefheid naar Gods wil brengt
inkeer tot heil, 2 Kor. 7:10. Breng de
zondaar van zijn dwaalweg terug, Jak.
5:20. Enos bekeerd, Enos 1:2–5. De
Geest van de almachtige Heer heeft
een grote verandering in ons hart te-
weeggebracht, waardoor wij niet
meer geneigd zijn om kwaad te doen,
Mos. 5:2 (Alma 5:12–14). Als hij zijn
zonden belijdt en zich bekeert, zult
gij hem vergeven, Mos. 26:29. Het
gehele mensdom moet worden weder-
geboren, ja, geboren uit God, Mos.

27:25. Alma en de zonen van Mosiah
komen tot bekering, Mos. 27:33–35.
Na Alma’s prediking, begonnen velen
zich te bekeren, Alma 14:1. Lamoni’s
vader wordt bekeerd, Alma 22:15–18.
Stel de dag van uw bekering niet uit,
Alma 34:33. Alma getuigt tot Helaman
van zijn bekering, Alma 36 (Mos. 27:8–
32). Bekering kon de mens niet ten
deel vallen tenzij er een straf was,
Alma 42:16. Laten uw zonden u ver-
ontrusten met die onrust die tot beke-
ring voert, Alma 42:29. Door de macht
en het woord van God waren zij tot
de Heer bekeerd, Alma 53:10. Beke-
ring brengt een verandering van hart,
Hel. 15:7. Allen die zich bekeerden,
maakten waarlijk bekend dat zij wa-
ren bezocht door de macht en de Geest
Gods, 3 Ne. 7:21. Wegens hun geloof
in Christus ten tijde van hun bekering
werden zij gedoopt met vuur en met
de Heilige Geest, 3 Ne. 9:20. Gij zult
Mij als offer een gebroken hart en
een verslagen geest brengen, 3 Ne.
9:20. Wie zich bekeert en als een klein
kind tot Mij komt, die zal Ik aanne-
men, 3 Ne. 9:22. Bekeert u, al gij ein-
den der aarde, 3 Ne. 27:20. Zo dikwijls
als zij zich bekeerden, ontvingen zij
vergeving, Mro. 6:8. Spreek enkel
over bekering tot dit geslacht, LV 6:9
(LV 11:9). Hoe groot is zijn vreugde
over de ziel die zich bekeert, LV
18:13. Ieder mens moet zich bekeren
of lijden, LV 19:4. Wie zondigt en
zich niet bekeert, zal uitgeworpen
worden, LV 42:28. Zij zullen uitgaan
en bekering prediken, en velen zullen
worden bekeerd, LV 44:3–4. Wie zijn
zonden belijdt en verzaakt, ontvangt
vergeving, LV 58:42–43. De doden
die zich bekeren, zullen worden ver-
lost, LV 138:58. Wij geloven in beke-
ring, Art. 1:4.

BELIJDEN, BELIJDENIS. Zie ook
Bekeren (zich), bekering; Vergeven

Het woord belijden wordt in de Schriften
op minstens twee manieren gebruikt.
Eén betekenis is openlijk voor een ge-
loofsovertuiging uitkomen, zoals belij-
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den dat Jezus de Christus is (Matt. 10:32;
Rom. 10:9; 1 Joh. 4:1–3; LV 88:104);

Een andere betekenis is schuld of
zonden belijden. Alle mensen moeten
al hun zonden aan de Heer belijden en
zijn vergeving verkrijgen (LV 58:42–
43). Zo nodig moeten zonden worden
beleden aan de persoon of personen
tegen wie de zonde is bedreven. Ern-
stige zonden moeten worden beleden
aan een kerkfunctionaris (in de meeste
gevallen de bisschop).

Hij zal belijden waarin hij gezondigd
heeft, Lev. 5:5. Zij moeten hun onge-
rechtigheid belijden, Lev. 26:40–42.
Geef toch eer aan de Here, de God van
Israël, en doe voor Hem belijdenis,
Jozua 7:19. De mensen lieten zich in de
Jordaan dopen, onder belijdenis van
hun zonden, Matt. 3:5–6. De overtre-
der die zijn zonden belijdt, zal verge-
ving ontvangen, Mos. 26:29. Belijd uw
zonden om de straffen niet te hoeven
ondergaan, LV 19:20. Wie zich be-
keert, zal zijn zonden belijden en
verzaken, LV 58:43. De Heer is barm-
hartig jegens hen die hun zonden
met een ootmoedig hart belijden, LV
61:2. De Heer vergeeft de zonden
van hen die ze belijden en vergeving
vragen, LV 64:7.

BELOOFD LAND

Land dat de Heer als erfgoed belooft
aan zijn getrouwe volgelingen, en vaak
ook aan hun nakomelingen. Er zijn veel
beloofde landen. Het beloofde land
waarover dikwijls gesproken wordt in
het Boek van Mormon, is Amerika.

Aan uw nageslacht zal Ik dit land ge-
ven, Gen. 12:7 (Abr. 2:19). Ik zal het
land Kanaän aan u en aan uw nage-
slacht geven, Gen. 17:8 (Gen. 28:13).
Mozes geeft voor de Israëlieten de
grenzen aan van het land Kanaän, Num.
34:1–12 (Num. 27:12). Gij zult naar een
land van belofte worden geleid, 1 Ne.
2:20 (1 Ne. 5:5). De Heer voert de recht-
vaardigen weg naar kostelijke landen,
1 Ne. 17:38. Indien Lehi’s nakomelingen
Gods geboden onderhouden, zullen

zij voorspoedig zijn in het beloofde
land, 2 Ne. 1:5–9. Israël zal tot de
landen van belofte wederkeren, 2 Ne.
24:1–2 (Jes. 14:1–2). Alle volken die dit
beloofde land zullen bezitten, moeten
God dienen, anders zullen ze worden
weggevaagd, Ether 2:9–12. Dit is het
land van belofte en de plaats voor de
stad Zion, LV 57:2. Juda zal beginnen
terug te keren naar de landen van
Abraham, LV 109:64. Het nieuwe Jeru-
zalem zal op het Amerikaanse conti-
nent worden gebouwd, Art. 1:10.

BELSASSAR. Zie ook Babel, Babylon

De laatste koning van Babel, uit het
Oude Testament, die regeerde voor-
dat Kores (Cyrus) Babel veroverde;
zoon en opvolger van Nebukadnessar
(Dan. 5:1–2).

BENJAMIN, VADER VAN
MOSIAH. Zie ook Mosiah, zoon
van Benjamin

Een profeet en koning uit het Boek van
Mormon (Mosiah 1–6).

Krijgt te maken met ernstige proble-
men bij de vestiging van vrede in het
land, Omni 1:23–25 (WvM 1:12–18).
Onderricht zijn zonen, Mos. 1:1–8.
Draagt het koninkrijk over aan zijn
zoon Mosiah, Mos. 1:9–18. Zijn volk
komt bijeen om zijn laatste rede te
horen, Mos. 2:1–8. Spreekt zijn volk
toe, Mos. 2:9–4:30. Zijn volk sluit een
verbond met de Heer, Mos. 5–6.

BENJAMIN, ZOON VAN JAKOB.
Zie ook Israël; Jakob, zoon van
Isaak

De tweede zoon van Jakob en Rachel uit
het Oude Testament (Gen. 35:16–20).

De stam Benjamin: Jakob heeft Benjamin
een zegen gegeven (Gen. 49:27). De
afstammelingen van Benjamin waren
een oorlogszuchtig volk. Twee be-
langrijke Benjaminieten zijn Saul, de
eerste Israëlitische koning (1 Sam. 9:1–
2) en Paulus, de apostel uit het Nieu-
we Testament (Rom. 11:1).
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BERGREDE. Zie ook Jezus Christus;
Zaligsprekingen

Een verhandeling van de Heer Jezus
Christus voor zijn discipelen die op
het punt stonden op zending te gaan
(Matt. 5–7; Luc. 6:20–49). De Heer sprak
deze leerrede uit kort nadat Hij de
Twaalf had geroepen.

Uit de verduidelijking van de berg-
rede in de Bijbelvertaling van Joseph
Smith en in een soortgelijke toespraak
die opgetekend staat in 3 Nephi 12–14,
blijkt dat er belangrijke punten ont-
breken in het verslag van Matteüs.

BEROUWVOL HART. Zie
Gebroken hart

BESNIJDENIS. Zie ook Abraham,
verbond van

Teken van het verbond van Abraham
voor de mannelijke Israëlieten in de
bedelingen van het Oude Testament
(Gen. 17:10–11, 23–27; BJS, Gen. 17:11).
De besnijdenis hield in het wegsnijden
van ‘het vlees van de voorhuid’ van
alle mannelijke kinderen en volwasse-
nen, waarna de voorrechten en de
verplichtingen van het verbond hun
ten deel vielen. De besnijdenis als
teken van het verbond is met de zen-
ding van Christus opgeheven (Mro.
8:8; LV 74:3–7).

BESTUUR. Zie ook Grondwet

Wanneer Jezus Christus terugkomt, zal
Hij een rechtvaardig bestuur instellen.

Het bestuur rust op zijn schouder, Jes.
9:6 (2 Ne. 19:6). Geef de keizer wat des
keizers is, Matt. 22:21 (LV 63:26). Ieder
mens moet zich onderwerpen aan de
overheden, Rom. 13:1. Bid voor konin-
gen en alle hooggeplaatsten, 1 Tim.
2:1–2. Onderwerp u aan overheid en
gezag en wees gehoorzaam, Titus 3:1.
Onderwerp u aan alle menselijke
instellingen om des Heren wil, 1 Pet.
2:13–14. Jezus Christus zal de uitein-
delijke koning van de aarde zijn, Op.
11:15. Als het mogelijk was altijd
rechtvaardige mannen als koning te
hebben, zou het goed zijn dat gij een

koning hadt, Mos. 23:8. Laat uw aan-
gelegenheden door de stem van het
volk beslissen, Mos. 29:26. Wanneer
Hij komt, zal Christus onze heerser
zijn, LV 41:4. Wie de wetten van God
nakomt, hoeft de wetten van het land
niet te overtreden, LV 58:21. Wanneer
de onrechtvaardigen heersen, treurt
het volk, LV 98:9–10. Overheden zijn
door God ingesteld ten nutte van de
mens, LV 134:1–5. De mensen zijn
verplicht de overheid te steunen en te
handhaven, LV 134:5. Wij geloven
gehoorzaam te moeten zijn aan konin-
gen, presidenten, heersers en magis-
traten, Art. 1:12.

BETANIË

Het dorp waar Jezus Christus de laat-
ste week van zijn leven op aarde ver-
bleef (Matt. 21:17; Marc. 11:11). Lazarus,
Maria en Marta woonden in Betanië,
dat op de zuidoostelijke helling van
de Olijfberg lag (Joh. 11:1–46; 12:1).

BETEL

Betekent in het Hebreeuws ‘huis van
God’. Een van de heiligste plekken in
Israël, gelegen ongeveer 15 kilometer
ten noorden van Jeruzalem. Abraham
bouwde er zijn altaar toen hij voor het
eerst in Kanaän kwam (Gen. 12:8;
13:3). Jakob zag daar in een visioen
een ladder die tot aan de hemel reikte
(Gen. 28:10–19). Het was ook een
heilige plek in de tijd van Samuël
(1 Sam. 7:16; 10:3).

BETLEHEM

Een kleine stad 8 kilometer ten zuiden
van Jeruzalem gelegen. Betekent in het
Hebreeuws ‘huis van brood’; wordt
ook Efrat genoemd, wat ‘vruchtbaar’
betekent. Jezus Christus is in Betlehem
geboren (Micha 5:2; Matt. 2:1–8). Rachel
ligt er begraven (Gen. 35:19; 48:7).

Ruth en Boaz wonen daar, Ruth 1:22.
Samuël zalft David daar, 1 Sam. 16:1–
13; 17:12, 15; 20:6, 28. Herodes laat daar
de kinderen ombrengen, Matt. 2:16.

BEVESTIGING. Zie Handoplegging
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BEVRIJDER. Zie ook Jezus Christus

Jezus Christus is de Bevrijder van de
mensheid omdat Hij allen redt van de
knechtschap van de dood en hen die
zich bekeren van de gevolgen van de
zonde.

De Heer is mijn steenrots en mijn be-
vrijder, 2 Sam. 22:2 (Ps. 18:3; 144:2).
Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, Ps.
40:18 (Ps. 70:6). De Verlosser zal uit
Zion komen, Rom. 11:26. De heiligen
zullen de Zoon van God belijden als
hun Verlosser en Bevrijder, LV 138:23.

BIJBEL. Zie ook Apocriefen; Canon;
Efraïm—Het hout van Efraïm of
Jozef; Juda—Het hout van Juda;
Nieuwe Testament; Oude
Testament; Schriften

Verzameling Hebreeuwse en christelij-
ke geschriften die goddelijke openbarin-
gen bevat. Het woord Bijbel betekent
‘boeken’. De Bijbel is het werk van een
groot aantal profeten en geïnspireerde
schrijvers die gedreven door de Heili-
ge Geest schreven (2 Pet. 1:21).

De christelijke Bijbel is verdeeld in
het Oude en het Nieuwe Testament.
Het Oude Testament bevat de schrif-
tuur die gebruikt werd door de Joden
in Palestina ten tijde van de aardse
bediening van de Heer. Het Nieuwe
Testament, dat geschriften bevat uit
de apostolische periode, wordt als
even heilig en gezaghebbend be-
schouwd als de Joodse Schriftuur. De
boeken van het Oude Testament, die
haast zonder uitzondering in het
Hebreeuws geschreven zijn, zijn ont-
leend aan een nationale literatuur die
vele eeuwen besloeg. De boeken van
het Nieuwe Testament daarentegen
zijn het werk van één geslacht en zijn
grotendeels in het Grieks geschreven.

In de titel ‘Oude Testament’ staat
testament voor het Hebreeuwse woord
dat ‘verbond’ betekent. Het oude ver-
bond is de wet die Mozes ontving toen
Israël de volheid van het evangelie,
die Gods volk vanaf het begin van de
sterfelijkheid had gekend, verwierp.

Het nieuwe verbond is het evangelie
zoals Jezus Christus dat onderwees.

In de Hebreeuwse Bijbel (het Oude
Testament) waren de boeken in drie
groepen verdeeld: de wet, de profeten
en de geschriften. De Bijbel die gebruikt
wordt door de christelijke wereld
deelt de boeken naar onderwerp in,
zoals de historische, dichterlijke en
profetische boeken.

Doorgaans staan de boeken van het
Nieuwe Testament in deze volgorde:
de vier evangeliën en Handelingen; de
zendbrieven van Paulus; de algemene
zendbrieven van Jakobus, Petrus,
Johannes en Judas; en de Openbaring
van Johannes.

De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen eerbiedigt
de Bijbel en verklaart tegelijkertijd
dat de Heer door zijn profeten van de
laatste dagen openbaring blijft geven
die het bijbelse verslag van Gods han-
delingen met de mensheid ondersteunt
en staaft.

Het hout van Juda (de Bijbel) en het
hout van Jozef (het Boek van Mormon)
zullen één worden in de hand van de
Heer, Ez. 37:15–20. De waarheid van
de Bijbel zal komen vast te staan door
Schriftuur uit de laatste dagen, 1 Ne.
13:38–40. De Bijbel en het Boek van
Mormon samen zullen valse leerstel-
lingen weerleggen, 2 Ne. 3:12. Een Bij-
bel! Een Bijbel! Wij hebben een Bijbel,
2 Ne. 29:3–10. Allen die in de Bijbel
geloven, zullen ook in het Boek van
Mormon geloven, Mrm. 7:8–10. De
ouderlingen moeten de beginselen van
mijn evangelie onderrichten die in de
Bijbel en in het Boek van Mormon
staan, LV 42:12. Wij geloven dat de
Bijbel het woord van God is, voor
zover de vertaling juist is, Art. 1:8.

BIJBELVERTALING VAN
JOSEPH SMITH (BJS). Zie ook
Smith jr., Joseph

Een herziening of vertaling van de
King Jamesbijbel, waarmee Joseph
Smith in juni 1830 begon. Hij be-
schouwde dit werk, dat hem door God
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was opgedragen, als onderdeel van
zijn roeping als profeet.

Hoewel Joseph de vertaling in juli
1833 grotendeels had voltooid, bracht
hij tot aan zijn dood in 1844 wijzigin-
gen aan bij het persklaar maken van
het manuscript. Hoewel hij tijdens
zijn leven enkele delen van deze verta-
ling heeft uitgegeven, zou hij mogelij-
kerwijs nog een aantal veranderingen
hebben aangebracht als hij lang genoeg
had geleefd om het hele werk te publi-
ceren. De Gereorganiseerde Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen heeft de eerste editie
van Joseph Smiths geïnspireerde ver-
taling in 1867 uitgegeven. Sindsdien
heeft dit kerkgenootschap nog een
aantal edities gepubliceerd.

De profeet kwam veel te weten tij-
dens het vertalen. Een aantal afdelin-
gen van de Leer en Verbonden werd
als direct gevolg van zijn vertaalwerk
ontvangen (zoals LV 76, 77, 91 en 132).
De Heer gaf Joseph ook concrete in-
structies in verband met de vertaling,
die opgetekend staan in de Leer en
Verbonden (LV 37:1; 45:60–61; 76:15–18;
90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Het boek
Mozes en Matteüs naar Joseph Smith,
die nu opgenomen zijn in de Parel van
grote waarde, zijn rechtstreeks ontleend
aan de Bijbelvertaling van Joseph Smith.

Door de Bijbelvertaling van Joseph
Smith zijn verschillende duidelijke en
waardevolle zaken die uit de Bijbel
verloren waren gegaan, teruggeplaatst
(1 Ne. 13). Hoewel het niet de officiële
Bijbel van de kerk is, biedt deze verta-
ling vele interessante inzichten, waar-
door zij van grote waarde is voor een
beter begrip van de Bijbel. Deze verta-
ling is tevens een getuigenis van de
goddelijke roeping en bediening van
de profeet Joseph Smith.

BILEAM

Een profeet uit het Oude Testament
die Israël tegen een beloning wilde
vervloeken. Hem wordt door de Heer
geboden Israël niet te vervloeken
(Num. 22–24).

Bileams ezelin weigert verder te lopen
omdat een engel de weg versperde,
Num. 22:22–35.

BINNENSTE. Zie Verstand

BISSCHOP. Zie ook Aäronisch
priesterschap

Betekent ‘opziener’, een verantwoor-
delijk ambt. Bisschop is een ambt in
het Aäronisch priesterschap waartoe
men wordt geordend (LV 20:67 ;
107:87–88). De bisschop is een plaat-
selijke rechter in Israël (LV 107:72, 74).

De Heilige Geest heeft u tot opzieners
gesteld, Hand. 20:28. Vereisten waaraan
een bisschop moet voldoen, 1 Tim.
3:1–7 (Titus 1:7). Een bisschop moet
worden geordend, LV 20:67. Edward
Partridge moest bisschop van de kerk
worden, LV 41:9. De bisschop moet
geestelijke gaven onderscheiden, LV
46:27, 29. Een hogepriester mag het
ambt van bisschop bekleden, LV 68:14,
19 (LV 107:17). De bisschop wordt door
de Heer aangewezen, LV 72:1–26. De
bisschop moet voor de armen zorgen,
LV 84:112. De bisschop moet alle we-
reldlijke zaken behandelen, LV 107:68.
De bisschop is president van de Aäro-
nische priesterschap, LV 107:87–88.

BLOED. Zie ook Jezus Christus;
Offer, offerande, offeren;
Verzoenen, verzoening

Door de oude Israëlieten en vele he-
dendaagse culturen beschouwd als de
bron van het leven of de levenskracht
van alle vlees. Ten tijde van het Oude
Testament was het Israël verboden
bloed tot zich te nemen (Lev. 3:17;
7:26–27; 17:10–14).

De verzoenende kracht van een
offer bevond zich in het bloed, omdat
bloed als onmisbaar voor het leven
werd beschouwd. Dierenoffers in het
Oude Testament waren symbolisch
voor het grote offer dat later door
Jezus Christus is gebracht (Lev. 17:11;
Moz. 5:5–7). Het zoenbloed van Jezus
Christus reinigt de boetvaardige ziel
van zonde (1 Joh. 1:7).
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Zijn zweet werd als grote druppels
bloed, Luc. 22:44. Wij zijn geheiligd
door het vergieten van het bloed van
Christus, Hebr. 10:1–22. Er kwam bloed
uit iedere porie, Mos. 3:7 (LV 19:18).
Het bloed van de Heer is vergoten tot
vergeving van zonden, LV 27:2. Jezus
heeft een volmaakte verzoening tot
stand gebracht door zijn bloed te ver-
gieten, LV 76:69. Door het bloed zijt gij
geheiligd, Moz. 6:60.

BOAZ. Zie ook Ruth

Echtgenoot van Ruth (Ruth 4:9–10);
overgrootvader van David, koning
van Israël (Ruth 4:13–17); en voorva-
der van Christus, de Koning der
koningen (Luc. 3:32).

BOEK VAN MORMON. Zie ook
Canon; Efraïm—Het hout van
Efraïm of Jozef; Getuigen van het
Boek van Mormon; Gouden platen;
Mormon, Nephitisch profeet;
Platen; Schriften; Smith jr., Joseph

Eén van de vier boeken die De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen als Schriftuur aan-
vaardt. Het is een samenvatting, ge-
maakt door Mormon, een profeet
vanouds, van de kronieken van vroe-
gere bewoners van Amerika. Het is
geschreven om te getuigen dat Jezus
de Christus is. De profeet Joseph
Smith, die het boek heeft vertaald
door de gave en macht van God, heeft
gezegd: ‘Ik zei tegen de broeders dat
het Boek van Mormon het nauwkeu-
rigste boek op aarde en de sluitsteen
van onze godsdienst is, en dat de mens
dichter bij God komt door zich aan de
voorschriften daarin te houden, dan
door welk ander boek ook’ (zie de
inleiding van het Boek van Mormon).

Het Boek van Mormon is een gods-
dienstig verslag van drie groepen
mensen die van de oude wereld naar
de Amerikaanse continenten zijn ge-
trokken. De groepen werden geleid
door profeten die hun godsdienstige
en wereldlijke geschiedenis op meta-

len platen optekenden. Het Boek van
Mormon doet verslag van het bezoek
van Jezus Christus aan de mensen in
Amerika na zijn opstanding. Dat bezoek
van Christus werd gevolgd door een
periode van tweehonderd jaar vrede.

Moroni, de laatste Nephitische pro-
feet en geschiedschrijver, verzegelde
en verborg de samengevatte kronieken
van deze volken in ongeveer 421 n.C.
In 1823 bezocht de herrezen Moroni
Joseph Smith. Enige tijd later overhan-
digde hij hem die heilige oude kronie-
ken om ze te vertalen en aan de wereld
te geven als nog een testament van
Jezus Christus.
Jozef is een jonge vruchtboom waarvan
de takken boven de muur uitstijgen,
Gen. 49:22–26. Waarheid spruit voort
uit de aarde, Ps. 85:11 (Mrm. 8:16;
Moz. 7:62). De Heer zal voor het volk
een banier opheffen en het tot Zich
fluiten, Jes. 5:26. Een stem zal uit de
grond spreken, Jes. 29:4 (2 Ne. 26:14–
17). Het gezicht van dit alles is gewor-
den als de woorden van een verzegeld
boek, Jes. 29:11 (Jes. 29:9–18; 2 Ne. 27:6–
26). Het hout van Jozef en het hout van
Juda zullen één worden in de hand
van de Heer, Ez. 37:15–20. Nog andere
schapen heb Ik, die niet van deze stal
zijn, Joh. 10:16 (3 Ne. 15:16–24). Het
Boek van Mormon en de Bijbel zullen
samengroeien, 2 Ne. 3:12–21. De woor-
den van de Heer zullen voortsissen tot
aan de einden der aarde, 2 Ne. 29:2. De
Heer sluit een verbond met Enos om
het Boek van Mormon voor de Lama-
nieten tevoorschijn te brengen, Enos
1:15–16. Het Boek van Mormon werd
geschreven met de bedoeling dat wij
in de Bijbel zullen geloven, Mrm. 7:9.
Het Boek van Mormon zal als getuige-
nis tegen de wereld staan, Ether 5:4.
Vraag God of het waar is, Mro. 10:4.
Christus getuigt dat het Boek van
Mormon waar is, LV 17:6. Het Boek
van Mormon bevat het volledige
evangelie van Jezus Christus, LV 20:9
(LV 20:8–12; 42:12). Wij geloven dat
het Boek van Mormon het woord van
God is, Art. 1:8.
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BOEK DES LEVENS. Zie ook
Gedenkboek

Enerzijds is het boek des levens het
totaal van iemands gedachten en da-
den — het verslag van zijn leven. De
Schriften wijzen er echter ook op dat
er van de getrouwen een hemels ver-
slag wordt bijgehouden, met inbegrip
van hun naam en een beschrijving van
hun rechtvaardige daden.

De Heer zal zondaars uit zijn boek del-
gen, Ex. 32:33. Wie overwint, zal niet
uit het boek des levens worden uitge-
wist, Op. 3:5. Nog een ander boek
werd geopend, het boek des levens,
Op. 20:12 (LV 128:6–7). De namen van
de rechtvaardigen zullen in het boek
des levens worden geschreven, Alma
5:58. Uw gebeden zijn opgetekend in
het boek met de namen van de gehei-
ligden, LV 88:2.

BOEK DER GEBODEN. Zie ook
Leer en Verbonden; Openbaring

In 1833 werd een aantal van de open-
baringen die de profeet Joseph Smith
had ontvangen, klaargemaakt om te
worden uitgegeven onder de titel A
Book of Commandments for the Govern-
ment of the Church of Christ (Een boek
met geboden voor het besturen van de
Kerk van Christus). Daar de Heer met
zijn dienstknechten bleef communice-
ren, werd er twee jaar later een vergro-
te bundel openbaringen uitgegeven
onder de titel Doctrine and Covenants
(Leer en Verbonden).

LV 1 is de inleiding van de Heer tot het
boek van zijn geboden, LV 1:6. De Heer
daagt de wijste uit om een openbaring
te schrijven die gelijk zou zijn aan de
geringste openbaring in het Book of
Commandments, LV 67:4–9. Rentmees-
ters werden aangewezen om de open-
baringen uit te geven, LV 70:1–5.

BOOM DES LEVENS. Zie ook Eden

Een boom in de hof van Eden, het
paradijs van God (Gen. 2:9; Op. 2:7). In
Lehi’s droom vertegenwoordigt de
boom des levens de liefde van God die

de grootste van al Gods gaven wordt
genoemd (1 Ne. 8; 11:21–22, 25; 15:36).

Cherubs met een flikkerend zwaard
bewaken de weg tot de boom des le-
vens, Gen. 3:24 (Alma 12:21–23; 42:2–6).
Johannes zag het geboomte des levens,
waarvan de bladeren de volken kon-
den genezen, Op. 22:2. Lehi zag de
boom des levens, 1 Ne. 8:10–35. Nephi
zag de boom die zijn vader ook had
gezien, 1 Ne. 11:8–9. De ijzeren roede
voert naar de boom des levens, 1 Ne.
11:25 (1 Ne. 15:22–24). Een verschrik-
kelijke afgrond scheidt de goddelozen
van de boom des levens, 1 Ne. 15:28,
36. Er moest wel een verboden vrucht
zijn in tegenstelling tot de boom des
levens, 2 Ne. 2:15. Komt tot Mij en
neemt van de vrucht van de boom des
levens, Alma 5:34, 62. Indien onze
eerste ouders hadden genomen van de
boom des levens, zouden zij voor eeu-
wig ellendig zijn geweest, Alma 12:26.
Indien gij het woord niet verzorgt,
zult gij de vrucht van de boom des
levens nooit kunnen plukken, Alma
32:40. De Heer plantte de boom des
levens in het midden van de hof, Moz.
3:9 (Abr. 5:9). God zond Adam weg uit
Eden om te voorkomen dat hij van de
boom des levens zou eten en voor
altijd zou leven, Moz. 4:28–31.

BOOSHEID. Zie Toorn

BORSTPLATEN. Zie ook Urim en
Tummim

In de Schriften wordt melding gemaakt
van twee soorten borstplaten: (1) de
voorkant van de beschermende kle-
ding of wapenrusting van een soldaat.
In symbolische zin moeten de heiligen
een borstplaat van gerechtigheid dra-
gen om zich tegen het kwade te be-
schermen (Jes. 59:17; Ef. 6:14). (2) Een
kledingstuk — het borstschild — ge-
dragen door de hogepriester onder de
wet van Mozes (Ex. 28:13–30; 39:8–21).
Het was van linnen gemaakt en bezet
met 12 edelstenen. Er wordt soms over
gesproken in verband met de Urim en
Tummim (LV 17:1; GJS 1:35, 42, 52).



Boze geest 26

BOZE GEEST. Zie Geest—Boze
geesten

BROEDER. Zie ook Mens; Zuster

Als kinderen van onze hemelse Vader
zijn alle mensen in de geest elkaars
broeders en zusters. In de kerk wor-
den de mannelijke leden en vrienden
van de kerk dikwijls aangesproken
met ‘broeder’.

Als gij eenmaal tot bekering gekomen
zijt, versterk dan uw broeders, Luc.
22:32. Wie zijn broeder niet liefheeft,
verblijft in de dood, 1 Joh. 3:10–17. Acht
uw broeders als uzelf, Jakob 2:17. Eenie-
der moet zijn broeder achten als zich-
zelf, LV 38:24–25. Versterk uw broe-
ders door al uw conversatie, LV 108:7.

BROOD DES LEVENS. Zie ook
Avondmaal des Heren; Jezus
Christus

Jezus Christus is het brood des levens.
Het brood van het avondmaal symbo-
liseert Christus’ lichaam.

Ik ben het brood des levens, Joh. 6:33–
58. Eet en drink van het brood en de
wateren des levens, Alma 5:34. Het
brood dient ter gedachtenis van Chris-
tus’ lichaam, 3 Ne. 18:5–7. Het brood is
een zinnebeeld van Christus’ vlees,
LV 20:40, 77 (Mro. 4:1–3).

BRUIDEGOM. Zie ook Jezus
Christus

Jezus Christus wordt in de Schriften
gesymboliseerd als de bruidegom. De
kerk is zijn symbolische bruid.

Tien maagden trokken uit, de bruide-
gom tegemoet, Matt. 25:1–13. Die de
bruid heeft, is de bruidegom, Joh.
3:27–30. Zalig zij die genodigd zijn tot
het bruiloftsmaal des Lams, Op. 19:5–
10. Zorg ervoor klaar te zijn bij de
komst van de Bruidegom, LV 33:17.
Tref voorbereidselen voor de Bruide-
gom, LV 65:3.

BUITENSTE DUISTERNIS. Zie Hel

CAESAR. Zie Keizer

CALVARIEBERG. Zie Golgota

CANON. Zie ook Bijbel; Boek van
Mormon; Leer en Verbonden;
Parel van grote waarde; Schriften

Een erkende, gezaghebbende verza-
meling heilige boeken. In De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen omvat de canon — de
standaardwerken genoemd — het
Oude en het Nieuwe Testament, het
Boek van Mormon, de Leer en Verbon-
den en de Parel van grote waarde.

CELESTIALE HEERLIJKHEID. Zie
ook Eeuwig leven; Graden van
heerlijkheid; Verhoging

De hoogste van de drie graden van
heerlijkheid die iemand na dit leven
kan bereiken. Daar zullen de recht-
vaardigen wonen in de tegenwoordig-
heid van God de Vader en zijn Zoon,
Jezus Christus.

De glans der hemelse lichamen is an-
ders dan die der aardse, 1 Kor. 15:40
(LV 76:96). Paulus weggevoerd tot in
de derde hemel, 2 Kor. 12:2. De celes-
tiale heerlijkheid in een visioen ge-
toond, LV 76:50–70. Als de heiligen
een plaats in de celestiale wereld ver-
langen, moeten zij zich voorbereiden,
LV 78:7. Wie niet in staat is zich aan de
wet van een celestiaal koninkrijk te
houden, kan geen celestiale heerlijk-
heid verdragen, LV 88:15–22. De
celestiale heerlijkheid omvat drie
hemelen; voorwaarden voor het ver-
krijgen van de hoogste, LV 131:1–2.
Kinderen die sterven eer ze de jaren
van verantwoordelijkheid bereikt heb-
ben, worden behouden in het celestia-
le koninkrijk, LV 137:10.

CELIBAAT. Zie Huwelijk, huwen

CHAM. Zie ook Noach, aartsvader
uit de Bijbel

De derde zoon van Noach uit het
Oude Testament (Gen. 5:32; 6:10; Moz.
8:12, 27).

Noach, zijn zonen en hun gezinnen
gaan in de ark, Gen. 7:13. Kanaän, de
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zoon van Cham, wordt vervloekt, Gen.
9:18–25. De wijze van regeren van
Cham was patriarchaal en gezegend
met betrekking tot aardse zaken en de
wijsheid, maar niet met betrekking tot
het priesterschap, Abr. 1:21–27. Chams
vrouw, Egyptus, die afstamde van
Kaïn, en haar dochter Egyptus vestig-
den zich met haar zoons in Egypte,
Abr. 1:23, 25 (Ps. 105:23; 106:21–22).

CHERUBS

Figuren die hemelse schepselen voor-
stellen, van wie wij het exacte uiterlijk
niet kennen. Cherubs hebben de op-
dracht heilige plaatsen te bewaken.

De Heer stelde de cherubs om de weg
tot de boom des levens te bewaken,
Gen. 3:24 (Alma 12:21–29; 42:2–3; Moz.
4:31). Symbolische voorstellingen van
cherubs werden op het verzoendeksel
geplaatst, Ex. 25:18, 22 (1 Kon. 6:23–28;

Hebr. 9:5). Cherubs worden genoemd in
de visioenen van Ezechiël, Ez. 10; 11:22.

CHRISTENEN. Zie ook Discipel; Hei-
lige

Een naam voor hen die in Jezus Christus
geloven. Hoewel deze term over de hele
wereld wordt gebruikt, heeft de Heer
de ware volgelingen van Christus aan-
geduid als heiligen (Hand. 9:13, 32, 41;
1 Kor. 1:2; LV 115:4).

De discipelen christenen genoemd,
Hand. 11:26. Als iemand als christen
lijdt, dan schame hij zich niet, 1 Pet.
4:16. Wegens het verbond zult gij
de kinderen van Christus worden ge-
noemd, Mos. 5:7. Allen die oprecht in
Christus geloofden, werden christenen
genoemd door hen die niet tot de kerk
behoorden, Alma 46:13–16.

CHRISTUS. Zie Jezus Christus.

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

Het volgende chronologische overzicht, of lijst van gebeurtenissen, is niet
volledig en is slechts bedoeld om de lezer een idee te geven van de volgorde van
de gebeurtenissen in de Bijbel en het Boek van Mormon:

Gebeurtenissen in de tijd van de vroege patriarchen (exacte jaartallen ontbreken
omdat het moeilijk is die te bepalen voor deze gebeurtenissen):

Vóór Christus
4000 Val van Adam.

Bediening van Henoch.
Bediening van Noach; de grote watervloed.
Bouw van de toren van Babel; de Jaredieten reizen naar het

beloofde land.
Bediening van Melchizedek.
Dood van Noach.
Geboorte van Abram (Abraham).
Geboorte van Isaak.
Geboorte van Jakob.
Geboorte van Jozef.
Jozef verkocht naar Egypte.
Jozef verschijnt voor de Farao.
Jakob (Israël) en zijn gezin reizen naar Egypte.
Dood van Jakob (Israël).
Dood van Jozef.
Geboorte van Mozes.
Mozes leidt de kinderen van Israël uit Egypte (de exodus).
Mozes opgenomen.
Dood van Jozua.
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Na de dood van Jozua breekt het tijdperk van de richters aan, met Otniël
als eerste en Samuël als laatste; de volgorde en jaartallen van de
overige richters zijn onzeker.

Saul gezalfd tot koning.

Gebeurtenissen in het verenigde koninkrijk Israël:
1095 Begin van de regering van Saul.
1063 David door Samuël tot koning gezalfd.
1055 David wordt koning in Hebron.
1047 David wordt koning in Jeruzalem; Natan en Gad profeteren.
1015 Salomo wordt koning van heel Israël.
991 De tempel afgebouwd.
975 Dood van Salomo; de tien noordelijke stammen staan op tegen zijn zoon,

Rechabeam; Israël verdeeld.

Gebeurtenissen in
Israël:

975 Jerobeam wordt
koning van Israël.

875 Achab heerst in
Samaria over
Noord-Israël; Elia
profeteert.

851 Elisa verricht grote
wonderen.

792 Amos profeteert.
790 Jona en Hosea

profeteren.

721 Het noordelijke
koninkrijk Israël
vernietigd; de
tien stammen
gevankelijk
weggevoerd;
Micha profeteert.

Gebeurtenissen in Juda:

949 Sisak, koning van
Egypte, plundert
Jeruzalem.

740 Jesaja begint te
profeteren. (Stichting
van Rome; Nabonassar
koning van Babel in
747; Tiglatpileser III
koning van Assur van
747 tot 734.)

728 Hizkia koning van
Juda. (Salmanassar IV
koning van Assur.)

642 Nahum profeteert.
628 Jeremia en Sefanja

profeteren.
609 Obadja profeteert;

Daniël wordt
gevankelijk
weggevoerd naar
Babel. (Val van Nineve
in 606; Nebukadnessar
koning van Babel van
604 tot 561.)

598 Ezechiël profeteert in
Babel; Habakuk
profeteert; Sedekia
koning van Juda.

587 Nebukadnessar neemt
Jeruzalem in.

Gebeurtenissen in het
Boek van Mormon:

600 Lehi trekt weg uit
Jeruzalem.

588 Mulek verlaat
Jeruzalem op weg
naar het beloofde
land.

588 De Nephieten
scheiden zich af
van de Lamanieten
(tussen 588 en 570).
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Gebeurtenissen in de Joodse
geschiedenis:

537 Kores bepaalt dat de Joden
mogen terugkeren uit Babel.

520 Haggaï en Zacharia profeteren.
486 Tijd van Ester.
458 Ezra opgedragen om

hervormingen door te voeren.
444 Nehemia aangesteld als

landvoogd over Judea.
432 Maleachi profeteert.

332 Alexander de Grote verovert
Syrië en Egypte.

323 Dood van Alexander.
277 De Septuaginta, de vertaling van

de joodse Schriftuur in het
Grieks, begonnen.

167 De Makkabeeër Mattatias staat op
tegen Syrië.

166 Judas Makkabeüs wordt de
aanvoerder van de Joden.

165 De tempel gereinigd en opnieuw
ingewijd; het Chanoekafeest
ingesteld.

161 Dood van Judas Makkabeüs.

63 Pompejus verovert Jeruzalem; het
einde van het bewind van de
Makkabeeën in Israël.

51 Cleopatra regeert.
41 Herodes en Fasaël beiden

verheven tot viervorst van Juda.
37 Herodes heerst in Jeruzalem.
31 De slag bij Actium; Augustus

keizer van Rome van 31 v.C. tot
14 n.C.

30 Dood van Cleopatra.
17 Restauratie van de tempel op last

van Herodes.

Gebeurtenissen in het Boek van
Mormon:

400 Jarom ontvangt de platen.
360 Omni ontvangt de platen.

148 Abinadi sterft de
martelaarsdood; Alma vestigt de
kerk opnieuw onder de
Nephieten.

124 Benjamin spreekt voor het laatst
tot de Nephieten.

100 Alma de jonge en de zonen van
Mosiah beginnen hun werk.

91 Begin van de regering der
rechters onder de Nephieten.

6 Samuël de Lamaniet profeteert
over de geboorte van Christus.
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Gebeurtenissen in de christelijke
geschiedenis:

Na Christus
Geboorte van Jezus Christus.

30 Begin van Christus’ bediening.
33 Kruisiging van Jezus Christus.

35 Bekering van Paulus.
45 Eerste zendingsreis van Paulus.
58 Paulus naar Rome gestuurd.
61 Einde van de gebeurtenissen

opgetekend in Handelingen.
62 Rome door brand verwoest;

vervolging van de christenen
onder Nero.

70 Christenen wijken uit naar
Pella; beleg en val van
Jeruzalem.

95 Vervolging van de christenen
onder Domitianus.

Gebeurtenissen in het Boek van
Mormon:

Na Christus

33 of
34 De herrezen Christus verschijnt

in Amerika na zijn opstanding.

385 Ondergang van het Nephitische
volk.

421 Moroni verbergt de platen.

COMMUNIE. Zie Avondmaal des
Heren

CORIANTON. Zie ook Alma, zoon
van Alma

Een zoon van Alma, de zoon van
Alma, uit het Boek van Mormon.

Gaat naar de Zoramieten, Alma 31:7.
Verlaat de bediening voor een lichte-
kooi, Alma 39:3. Alma onderricht hem
aangaande het bestaan na de dood, de
opstanding en de verzoening, Alma 39–
42. Geroepen om opnieuw te prediken,
Alma 42:31. Vaart naar het noordelijke
land, Alma 63:10.

CORIANTUMR. Zie ook Jaredieten

Een koning van de Jaredieten uit het
Boek van Mormon; laatste overleven-
de van het Jareditische volk.

Aangetroffen door het volk van Za-
rahemla, Omni 1:21. Was koning over
het gehele land, Ether 12:1–2. Gevan-
gengenomen door Shared en bevrijd
door zijn zonen, Ether 13:23–24. Levert
slag tegen verschillende vijanden, Ether

13:28–14:31. Bekeert zich, Ether 15:3.
Vecht voor de laatste keer tegen Shiz,
Ether 15:15–32.

CORNELIUS. Zie ook Andere
volken; Hoofdman; Petrus

Een hoofdman in Caesarea die zich
door Petrus liet dopen (Hand. 10).
Vermoedelijk was hij de eerste uit de
andere volken die lid werd van de
kerk zonder zich eerst tot het judaïsme
te bekeren. De doop van Cornelius en
zijn gezin betekende het begin van de
prediking van het evangelie tot de an-
dere volken. Petrus, de hoofdapostel,
die in die tijd de sleutels bezat van
het koninkrijk van God op aarde, gaf
leiding aan die prediking.

COWDERY, OLIVER

De tweede ouderling van de herstelde
kerk en een van de drie getuigen van
de goddelijke oorsprong en waarheid
van het Boek van Mormon. Hij trad op
als schrijver voor Joseph Smith toen
deze het Boek van Mormon vertaalde
van de gouden platen (GJS 1:66–68).
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Ontving een getuigenis van de waar-
heid van de vertaling van het Boek
van Mormon, LV 6:17, 22–24. Werd
geordend door Johannes de Doper, LV
13 (LV 27:8; GJS 1:68–73, zie aanteke-
ning bij vers 71). Wanneer u geloof
hebt verkregen en ze met uw ogen
hebt gezien, zult u getuigen dat u ze
hebt gezien, LV 17:3, 5. Ik heb u door
mijn Geest geopenbaard dat hetgeen u
hebt geschreven waar is, LV 18:2. Was
aangewezen en geordend als een van
de rentmeesters van de openbaringen,
LV 70:3. Ontving de sleutels van het
priesterschap samen met Joseph
Smith, LV 110.

CUMORAH, DE HEUVEL. Zie ook
Boek van Mormon; Moroni, zoon
van Mormon; Smith jr., Joseph

Een kleine heuvel gelegen in het wes-
ten van de staat New York in de Ver-
enigde Staten. De plaats waar een
profeet van weleer, Moroni geheten,
de gouden platen heeft verborgen die
een aantal kronieken van het Nephiti-
sche en het Jareditische volk bevatten.
In 1827 is Joseph Smith door de herre-
zen Moroni naar deze heuvel geleid
om de platen te verkrijgen en een
gedeelte ervan te vertalen. Deze verta-
ling is het Boek van Mormon.

De Nephieten verzamelen zich in
Cumorah, Mrm. 6:2–4. Cumorah lag
in een land met vele wateren, Mrm.
6:4. Mormon verbergt de kronieken in
de heuvel Cumorah, Mrm. 6:6. Op
vierentwintig na zijn alle Nephieten
bij Cumorah gedood, Mrm. 6:11. Blij-
de tijdingen uit Cumorah, LV 128:20.
Joseph Smith haalt de platen uit de
heuvel Cumorah, GJS 1:42, 50–54, 59.

DAG DES HEREN. Zie Oordeel,
laatste; Sabbatdag; Wederkomst
van Jezus Christus

DAG DES HEREN. Zie Sabbatdag

DAMASCUS

Een oude Syrische stad.
Damascus is gesitueerd op een

vruchtbare vlakte aan de rand van de
woestijn en wordt overvloedig van
water voorzien door de rivier de Bara-
da. Damascus wordt veelvuldig in de
Schriften genoemd (voor het eerst in
Gen. 15:2). Paulus was op weg naar
Damascus toen de herrezen Heer aan
hem verscheen (Hand. 9:1–27; 22:5–
16; 26:12–20; 2 Kor. 11:32–33).

DAN. Zie ook Israël; Jakob, zoon van
Isaak

De zoon van Jakob en Bilha, slavin van
Rachel, uit het Oude Testament (Gen.
30:5–6).

De stam Dan: Zie Genesis 49:16–18 voor
Jakobs zegen over Dan. Zie Deutero-
nomium 33:22 voor Mozes’ zegen over
de stam Dan. Toen zij zich in Kanaän
hadden gevestigd, ontving de stam
Dan een klein maar zeer vruchtbaar
stuk land (Jozua 19:40–48). Zij konden
het slechts met grote moeite verdedi-
gen tegen de Amorieten (Richt. 1:34)
en tegen de Filistijnen (Richt. 13:2, 25;
18:1), met het gevolg dat de Danieten
naar een gebied ten noorden van Pa-
lestina trokken (Richt. 18), bij Laïs, en
die stad voortaan Dan noemden. Deze
plaats staat bekend als de noordelijke
grens van Palestina, dat zich uitstrek-
te ‘van Dan tot Berseba’.

DANIËL

De hoofdpersoon van het boek Daniël
in het Oude Testament; een profeet van
God en een man met een groot geloof.

Er is niets bekend van zijn ouders,
maar hij was waarschijnlijk van ko-
ninklijken bloede (Dan. 1:3). Hij werd
gevankelijk weggevoerd naar Babel,
waar hij de naam Beltesassar ontving
(Dan. 1:6–7). Daniël en drie andere ge-
vangenen weigerden het voedsel van
de koning om godsdienstige redenen
(Dan. 1:8–16).

Daniël wint de gunst van Nebukad-
nessar en van Darius door zijn vermo-
gen om dromen uit te leggen (Dan. 2;
4). Ook is hij in staat het schrift op de
wand te lezen en uit te leggen (Dan. 5).
Wanneer zijn vijanden tegen hem
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samenspannen, wordt hij in een leeu-
wenkuil geworpen, maar de Heer
spaart zijn leven (Dan. 6).

Het boek Daniël: Het boek valt in twee
delen uiteen: de hoofdstukken 1–6
bevatten de verhalen over Daniël en
zijn drie metgezellen; de hoofdstuk-
ken 7–12 bevatten de profetische visi-
oenen die Daniël ontving. Uit dit boek
leren wij hoe belangrijk het is om
trouw te blijven aan God en dat de
Heer de getrouwen zegent.

Een belangrijke bijdrage van het
boek is de uitleg van koning Nebukad-
nessars droom. In die droom wordt
het koninkrijk van God in de laatste
dagen voorgesteld als een steen die uit
een berg wordt gehouwen. De steen
zal voortrollen totdat hij de gehele
aarde vult (Dan. 2; zie ook LV 65:2).

DANK, DANKBAAR,
DANKBAARHEID,
DANKZEGGING. Zie ook
Aanbidden, aanbidding; Zegen,
zegenen, zegening

Dankbaarheid voor de zegeningen die
wij van God ontvangen. Het uiten van
onze dankbaarheid is God welgevallig.
Hem danken is een essentieel onderdeel
van ware aanbidding. Wij behoren de
Heer voor alles te danken.

Het is goed de Heer te loven, Ps. 92:1.
Kom met lofzang voor zijn aangezicht,
Ps. 95:1–2. Looft Hem, prijst zijn naam,
Ps. 100:1–5. Ik houd niet op te danken,
Ef. 1:15–16. Wees dankbaar, Kol. 3:15.
De lof en de heerlijkheid en de wijs-
heid en de dankzegging zij onze God,
Op. 7:12. Hoezeer behoort gij uw
hemelse Koning te danken! Mos. 2:19–
21. Leeft met dagelijkse dankbetuiging,
Alma 34:38. Wanneer gij des ochtends
opstaat, laat uw hart dan vol dank-
baarheid zijn jegens God, Alma 37:37.
Doe alle dingen onder gebed en dank-
zegging, LV 46:7. Gij moet God danken,
LV 46:32. Doe deze dingen met dank-
zegging, LV 59:15–21. Ontvang deze
zegen uit de hand van de Heer met een
dankbaar hart, LV 62:7. Wie alle din-

gen met dankbaarheid ontvangt, zal
worden verheerlijkt, LV 78:19. Dankt
bij alles, LV 98:1 (1 Tess. 5:18). Looft
de Heer met een gebed van lofprijzing
en dankzegging, LV 136:28.

DARIUS. Zie ook Babel, Babylon

De koning van de Meden, die in Babel
regeerde na de dood van Belsassar, uit
het Oude Testament (Dan. 5:31; 6:9,
25–28; 9:1; 11:1).

DAVID. Zie ook Batseba; Psalm

Een koning van Israël uit het Oude
Testament.

David was een zoon van Isaï uit de
stam Juda. Hij was een onverschrok-
ken jongeman die een leeuw, een beer
en de Filistijnse reus Goliat, doodde
(1 Sam. 17). David wordt als koning
van Israël gekozen en gezalfd. Evenals
Saul maakt hij zich als volwassen man
schuldig aan ernstige overtredingen,
maar in tegenstelling tot Saul is hij wél
in staat tot ware boetvaardigheid,
waardoor hij vergeving kan krijgen,
behalve voor de moord op Uria (LV
132:39). In zijn leven kunnen vier pe-
riodes onderscheiden worden: (1) de
jaren als herder in Betlehem (1 Sam.
16–17); (2) de tijd aan het hof van
koning Saul (1 Sam. 18–19:18); (3) de
tijd als vluchteling (1 Sam. 19:18–2 Sam.
1:27); (4) zijn koningschap over Juda
in Hebron (2 Sam. 2–4), en later over
heel Israël (2 Sam. 5–1 Kon. 2:11).

Davids overspel met Batseba wordt
gevolgd door een reeks tegenslagen
die een schaduw wierpen op de laatste
20 jaar van zijn leven. Het volk als ge-
heel is voorspoedig onder zijn bewind,
maar David zelf lijdt onder de gevol-
gen van zijn zonden. Er zijn onophou-
delijk familietwisten die, in het geval
van Absalom en Adonia, tot openlijk
verzet voeren. Deze incidenten zijn
een vervulling van de uitspraak die de
profeet Natan deed over David ten ge-
volge van zijn zonde (2 Sam. 12:7–13).

Ondanks die rampen is Davids re-
gering de briljantste uit de hele ge-
schiedenis van Israël omdat hij (1) de
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stammen verenigt tot één volk, (2)
zorgt voor het onbetwiste eigendom
van het land, en (3) het bestuur vestigt
op de grondslag van de ware gods-
dienst, zodat de wil van God tevens de
wet van Israël was. Dientengevolge
wordt Davids regering later beschouwd
als het gouden tijdperk van de natie en
een zinnebeeld van de nog heerlijker
tijd dat de Messias zou komen (Jes.
16:5; Jer. 23:5; Ez. 37:24–28).

Davids leven laat zien hoe noodza-
kelijk het is dat eenieder tot het einde
toe volhardt. Als jongeman werd er
van hem gezegd dat de Heer Zich een
man had uitgezocht ‘naar zijn hart’
(1 Sam. 13:14); als man sprak hij door
de Geest en ontving hij vele openba-
ringen. Hij heeft echter een zware prijs
moeten betalen voor zijn ongehoor-
zaamheid aan Gods geboden (LV
132:39).

DEBORA

Een profetes uit het Oude Testament
die Israël richtte en Barak aanspoorde
om op te trekken tegen de Kanaänie-
ten (Richt. 4). Met het lied van Debora
en Barak wordt Israëls bevrijding uit
de knechtschap gevierd (Richt. 5).

DELILA. Zie ook Filistijnen

Een Filistijnse vrouw uit het Oude
Testament die Simson misleidde en
verraadde (Richt. 16).

DESERET. Zie ook Jaredieten

Een Jareditisch woord uit het Boek
van Mormon dat ‘honingbij’ betekent
(Ether 2:3).

DEUGD, DEUGDZAAM,
DEUGDZAAMHEID. Zie ook
Kuisheid; Macht;
Onkreukbaarheid

Onkreukbaarheid en zedelijke uit-
muntendheid, macht en kracht (Luc.
8:46), of seksuele reinheid (Mro. 9:9).

Gij zijt een deugdzame vrouw, Ruth
3:11. Die rein is van handen en zuiver
van hart zal staan in zijn heilige stede,
Ps. 24:3–4. Een degelijke vrouw is de

kroon van haar man, Spr. 12:4. De
waarde van een degelijke vrouw gaat
robijnen ver te boven, Spr. 31:10–31.
Schraag door uw geloof de deugd,
2 Pet. 1:5 (LV 4:6). Probeer het met de
kracht van het woord Gods, Alma
31:5. Laat deugd onophoudelijk uw
gedachten sieren, LV 121:45. Wij gelo-
ven deugdzaam te moeten zijn, Art.
1:13 (Fil. 4:8).

DEUTERONOMIUM. Zie ook
Pentateuch

Betekent ‘tweede wetgeving’ en is het
vijfde boek van het Oude Testament.

Deuteronomium bevat de laatste
drie redevoeringen van Mozes, die hij
hield op de vlakte van Moab, kort
voordat hij opgenomen werd. De eer-
ste redevoering (de hoofdstukken 1–4)
vormt een inleiding. De tweede rede-
voering (de hoofdstukken 5–26) bestaat
uit twee delen: (1) de hoofdstukken
5–11: de tien geboden en een prakti-
sche uiteenzetting daarvan; en (2) de
hoofdstukken 12–26: een wettenstelsel,
dat de kern van het hele boek vormt.
De derde redevoering (de hoofdstuk-
ken 27–30) bevat een plechtige ver-
nieuwing van het verbond tussen Israël
en de Heer en de bekendmaking van
de zegeningen die volgen op gehoor-
zaamheid en de vervloekingen die
volgen op ongehoorzaamheid. De
hoofdstukken 31–34 bevatten de over-
dracht van de wet aan de Levieten, het
lied van Mozes, zijn laatste zegen en
zijn heengaan.

DIAKEN. Zie ook Aäronisch
priesterschap

Een roeping om in de kerk te dienen in
de tijd van de apostel Paulus (Fil. 1:1;
1 Tim. 3:8–13), en een ambt in het
Aäronisch priesterschap (LV 20:38,
57–59; 84:30, 111; 107:85)

DIENEN. Zie ook Dienstbetoon;
Priesterschap

Het werk van de Heer op aarde
verrichten. Gods uitverkoren dienst-
knechten moeten door God geroepen
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zijn om het evangelie te bedienen.
Wanneer ware dienstknechten de wil
van de Heer doen, vertegenwoordi-
gen zij de Heer in hun officiële werk-
zaamheden, waarbij zij optreden als
zijn gevolmachtigde (LV 64:29). Aldus
verrichten zij het werk dat nodig is
voor de redding van de mensheid. De
Heer heeft apostelen, profeten, evan-
gelisten, hogepriesters, zeventigers,
ouderlingen, bisschoppen, priesters,
leraren, diakenen, hulpkrachten en
besturen gegeven om de heiligen te
vervolmaken en toe te rusten tot dienst-
betoon (Ef. 4:11–16; 1 Kor. 12:12–28;
LV 20; 107).

De Heer heeft hem uitverkoren om
dienst te doen in zijn naam, Deut. 18:5.
Gij zult dienaars van onze God ge-
noemd worden, Jes. 61:6. De Zoon des
Mensen is niet gekomen om Zich te
laten dienen, maar om te dienen, Matt.
20:26–28. Ik ben aan u verschenen om
u aan te wijzen als dienaar en getuige,
Hand. 26:16–18. God is niet onrecht-
vaardig dat Hij uw werk zou vergeten
en de liefde die gij hebt getoond door
de heiligen te dienen, Hebr. 6:10. Als
iemand dient, laat het zijn als uit
kracht door God verleend, 1 Pet. 4:10–
11. En zij leerden en dienden elkaar,
3 Ne. 26:19. Het is de plicht van de
Twaalf evangelisten te ordenen, LV
107:39–40. Een hogepriester kan wor-
den aangesteld voor het bedienen van
stoffelijke zaken, LV 107:71–72. Deze
zeventigen moeten reizende dienaren
zijn, LV 107:93–97. Ouderlingen zijn
geordend als vaste dienaar van mijn
kerk, LV 124:137.

DIENENDE ENGEL. Zie Engelen

DIENSTBETOON. Zie ook Liefde;
Welzijnszorg

Zorg die gegeven wordt of werk dat
wordt verricht voor God en andere
mensen. Wanneer wij anderen dienen,
dienen wij tegelijkertijd God.

Kies dan heden wie gij dienen zult,
Jozua 24:15. In zoverre gij dit aan één

van deze mijn minste broeders hebt
gedaan, hebt gij het Mij gedaan, Matt.
25:35–45. Stel uw lichaam tot een le-
vend offer: dit is uw redelijke ere-
dienst, Rom. 12:1. Dient elkander door
de liefde, Gal. 5:13. Gij zult uw dagen
besteden in dienst van uw God, 2 Ne.
2:3. Wanneer gij in dienst van uw me-
demensen zijt, zijt gij louter in dienst
van uw God, Mos. 2:17. Wie het land
van belofte bezitten, moeten God die-
nen, anders worden zij weggevaagd,
Ether 2:8–12. Wie zich in dienst van
God begeven, moeten Hem met hun
gehele hart dienen, LV 4:2. De Heer
heeft geboden gegeven dat de mensen
Hem moeten liefhebben en dienen, LV
20:18–19. Gij zult God dienen in de
naam van Jezus Christus, LV 59:5. Ik
schep er behagen in hen te eren die Mij
dienen, LV 76:5. Aanbid God, want
Hem alleen zult gij dienen, Moz. 1:15.

DISCIPEL. Zie ook Apostel; Bekeren
(zich), bekering; Christenen; Juk

Een volgeling van Jezus Christus die
diens leringen naleeft (LV 41:5). Het
woord discipel wordt gebruikt ter aan-
duiding van de twaalf apostelen die
Christus riep tijdens zijn bediening op
aarde (Matt. 10:1–4). Het woord discipel
wordt ook gebruikt ter aanduiding van
de twaalf mannen die Jezus koos om
zijn kerk te leiden onder de Nephieten
en Lamanieten (3 Ne. 19:4).

Verzegel de wet onder mijn leerlingen,
Jes. 8:16. Als gij in mijn woord blijft,
zijt gij waarlijk discipelen van Mij,
Joh. 8:31. Mormon was een discipel
van Jezus Christus, 3 Ne. 15:12–13. Gij
zijt mijn discipelen, 3 Ne. 15:12. Drie
discipelen zullen de dood niet smaken,
3 Ne. 28:4–10. De waarschuwende stem
zal komen bij monde van mijn discipe-
len, LV 1:4. Mijn discipelen zullen in
heilige plaatsen staan, LV 45:32. Wie
niet aan de armen, de behoeftigen, de
zieken en de bezochten denkt, is mijn
discipel niet, LV 52:40. Wie niet bereid
is zijn leven voor Mij in te zetten, is
mijn discipel niet, LV 103:27–28.
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DODE ZEE

Het zoutwatermeer in het zuidelijke
deel van het Jordaandal, dat ook de
Zee der Vlakte of de Zoutzee werd
genoemd, waarvan de waterspiegel
395 meter onder die van de Middel-
landse Zee ligt. De steden Sodom, Go-
morra en Soar of Bela bevonden zich
dicht bij de oever van de Zoutzee
(Gen. 14:2–3).

Een vervulling van profetie en een
van de tekenen van de wederkomst
van de Heiland zal zijn dat het water
van de Dode Zee gezond wordt ge-
maakt en dat er weer volop leven in
zal zijn (Ez. 47:8–9).

DODEN, VERLOSSING VAN DE.
Zie Verlossing van de doden

DODEN. Zie Doodstraf; Moord

DOEN. Zie Gehoorzaam,
gehoorzaamheid, gehoorzamen

DOOD, LICHAMELIJKE. Zie ook
Heil; Opstanding; Redding;
Sterfelijk, sterfelijkheid; Val van
Adam en Eva

De scheiding van lichaam en geest.
Door de val kwamen de sterfelijkheid
en de dood op aarde (2 Ne. 2:22;
Moz. 6:48). De verzoening van Jezus
Christus heeft de dood overwonnen,
zodat alle mensen zullen opstaan
(1 Kor. 15:21–23). De opstanding is
een gave aan alle mensen, ongeacht of
zij in dit leven goed of kwaad hebben
gedaan (Alma 11:42–44). Ieder mens
zal slechts één keer de lichamelijke
dood ondergaan, want als ons lichaam
eenmaal is opgestaan, kan het niet
meer sterven (Alma 11:45).

Al wat leeft zal de geest geven, en de
mens zal wederkeren tot stof, Job 34:15.
Kostbaar is in de ogen des Heren de
dood van zijn heiligen, Ps. 116:15. Het
stof keert weder tot de aarde en de
geest tot God, Pred. 12:7. De dood is er
door een mens, 1 Kor. 15:21. De Hei-
land bezit de sleutels van de hel en de
dood, Op. 1:18. De dood zal niet meer

zijn, noch rouw, Op. 21:4. De dood is
over alle mensen gekomen, 2 Ne. 9:6,
11 (Alma 12:24). Nooit beschouwden
zij de dood met angst, Alma 27:28.
Alma legt de staat van de ziel tussen
de dood en de opstanding uit, Alma
40:11. Zij die in Mij sterven, zullen de
dood niet smaken, LV 42:46. Wie niet
aangewezen is om te sterven, zal gene-
zen, LV 42:48. Ik zal u in alles beproe-
ven, ja, tot de dood toe, LV 98:14. Tot
stof zult u wederkeren, Moz. 4:25.
Adam is gevallen, en door zijn val
kwam de dood, Moz. 6:48.

DOOD, GEESTELIJKE. Zie ook
Duivel; Heil; Hel; Val van Adam
en Eva; Verdoemenis; Zonen des
verderfs

Gescheiden worden van God en van
zijn invloed; de dood met betrekking
tot alles wat met rechtvaardigheid te
maken heeft. Lucifer en een derde deel
van de hemelse menigten ondergingen
de geestelijke dood toen zij uit de he-
mel werden geworpen (LV 29:36–37).

De geestelijke dood is in de wereld
gekomen door de val van Adam (Moz.
6:48). Stervelingen met verdorven
gedachten, woorden en werken zijn
geestelijk dood, ook al leven ze nog op
aarde (1 Tim. 5:6). Dankzij de verzoe-
ning van Jezus Christus en door ge-
hoorzaamheid aan de beginselen en
verordeningen van het evangelie,
kunnen mannen en vrouwen rein wor-
den van zonde en de geestelijke dood
overwinnen.

Er is ook sprake van geestelijke
dood na de dood van het sterfelijke
lichaam. Zowel herrezen mensen als
de duivel en zijn engelen zullen wor-
den geoordeeld. Wie zich willens en
wetens hebben verzet tegen het licht
en de waarheid van het evangelie,
zullen de geestelijke dood ondergaan.
Deze dood wordt vaak de tweede
dood genoemd (Alma 12:16; Hel. 14:16–
19; LV 76:36–38).

Boosdoeners worden afgesneden, Ps.
37:9. Want de gezindheid van het
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vlees is de dood, Rom. 8:6 (2 Ne. 9:39).
Begeerten doen de mensen wegzinken
in verderf en ondergang, 1 Tim. 6:9.
Zonde brengt de dood voort, Jak. 1:15.
Wie overwint, zal van de tweede dood
geen schade lijden, Op. 2:11. Over hen
heeft de tweede dood geen macht, Op.
20:6, 12–14. Het deel van de goddelo-
zen zal zijn in de poel, die brandt van
vuur en zwavel: dit is de tweede dood,
Op. 21:8 (LV 63:17–18). De mensen
zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven
te kiezen of gevangenschap en dood,
2 Ne. 2:27 (2 Ne. 10:23; Alma 29:5; Hel.
14:30–31). God heeft een weg bereid
voor onze ontsnapping aan de dood
en de hel, 2 Ne. 9:10. Bevrijd u van de
pijnen der hel, opdat u de tweede
dood niet zult ondergaan, Jakob 3:11.
De natuurlijke mens is een vijand van
God, Mos. 3:19. Moge de Heer u beke-
ring schenken, opdat u niet de tweede
dood ondergaat, Alma 13:30. Alma
was omsloten door de eeuwigdurende
ketenen van de dood, Alma 36:18. De
goddelozen sterven ten opzichte van
zaken die met de gerechtigheid te ma-
ken hebben, Alma 40:26 (Alma 12:16).
De val bracht een geestelijke dood
over het gehele mensdom, Alma 42:9
(Hel. 14:16–18). Toen Adam viel, werd
hij geestelijk dood, LV 29:40–41, 44.

DOOD, TWEEDE. Zie Dood,
geestelijke

DOODSTRAF. Zie ook Moord

Straf met de dood voor een begane
misdaad, in het bijzonder voor moord.

Wie het bloed van een mens vergiet,
zijn bloed zal door de mens vergoten
worden, Gen. 9:6 (BJS, Gen. 9:12–13).
De doodslager zal zeker gedood wor-
den, Num. 35:16. De moordenaar die
met voorbedachten rade doodt, zal
sterven, 2 Ne. 9:35. Gij wordt ter dood
veroordeeld, volgens de wet, Alma
1:13–14. Hij die gemoord had, werd
met de dood gestraft, Alma 1:18. De
wet eist het leven van hem die ge-
moord heeft, Alma 34:12. Wie doodt,
zal sterven, LV 42:19.

DOOP, DOPEN. Zie ook Heilige
Geest; Kinderdoop;
Verordeningen; Wedergeboren,
uit God geboren

De doop door onderdompeling in wa-
ter door iemand die daartoe het gezag
bezit, is de inleidende verordening
van het evangelie die noodzakelijk is
om lid te worden van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen. Om volledig te zijn,
moet de doop worden voorafgegaan
door geloof in Jezus Christus en beke-
ring, en worden gevolgd door het ont-
vangen van de gave van de Heilige
Geest (2 Ne. 31:13–14). De doop door
water en de Geest is onontbeerlijk om
het celestiale koninkrijk te kunnen
binnengaan. Adam werd als eerste
gedoopt (Moz. 6:64–65). Ook Jezus
heeft Zich laten dopen om alle gerech-
tigheid te vervullen en de mensen de
weg te wijzen (Matt. 3:13–17; 2 Ne.
31:5–12).

Omdat niet alle mensen op aarde de
kans krijgen het evangelie tijdens het
sterfelijke leven te aanvaarden, heeft
de Heer opdracht gegeven tot de plaats-
vervangende doop voor de doden. Bij-
gevolg zullen zij die het evangelie in
de geestenwereld aanvaarden eveneens
in aanmerking komen om het celestia-
le koninkrijk binnen te gaan.

Onontbeerlijk: Laat Mij thans geworden
om alle gerechtigheid te vervullen,
Matt. 3:15. Jezus kwam en liet Zich
door Johannes dopen, Marc. 1:9. De
Farizeeën en de wetgeleerden verwier-
pen Gods raad, daar zij niet gedoopt
waren, Luc. 7:30. Tenzij iemand gebo-
ren wordt uit water en Geest, kan hij
het koninkrijk Gods niet binnengaan,
Joh. 3:5. Alle mensen moeten zich be-
keren en zich laten dopen, Hand. 2:38.
Hij gebiedt alle mensen zich in zijn
naam te laten dopen, 2 Ne. 9:23–24. De
mensen moeten Christus volgen, zich
laten dopen, de Heilige Geest ontvan-
gen en tot het einde toe volharden om
gered te worden, 2 Ne. 31. Christus’
leer is dat de mensen moeten geloven
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en zich laten dopen, 3 Ne. 11:20–40.
Wie niet in uw woorden geloven en
zich niet in water laten dopen in mijn
naam, zullen verdoemd worden, LV
84:74. God legde Adam uit waarom
bekering en doop noodzakelijk zijn,
Moz. 6:52–60.

Doop door onderdompeling: Terstond
nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op
uit het water, Matt. 3:16 (Marc. 1:10).
Johannes doopte te Enon omdat daar
veel water was, Joh. 3:23. Filippus en
de kamerling daalden af in het water,
Hand. 8:38. Wij worden met Hem be-
graven door de doop, Rom. 6:4 (Kol.
2:11). Volg uw Heer en Heiland in het
water, 2 Ne. 31:13. Alma, Helam en
anderen werden in het water begra-
ven, Mos. 18:12–16. En dan zult u hen
in het water onderdompelen, 3 Ne.
11:25–26. De juiste manier om de doop
te bedienen, uitgelegd, LV 20:72–74.
Zij hebben zich laten dopen naar de
wijze van zijn begrafenis, doordat zij
in zijn naam in het water werden
begraven, LV 76:50–51. Adam werd
onder het water gelegd en uit het wa-
ter gehaald, Moz. 6:64. Doop is door
onderdompeling tot vergeving van
zonden, Art. 1:4.

Doop tot vergeving van zonden: Sta op,
laat u dopen en uw zonden afwassen,
Hand. 22:16. Na de doop komt de ver-
geving van zonden door vuur en door
de Heilige Geest, 2 Ne. 31:17. Kom en
laat u dopen tot bekering, opdat uw
zonden afgewassen worden, Alma 7:14.
Gezegend zij die zullen geloven en zich
laten dopen, want zij zullen vergeving
van hun zonden ontvangen, 3 Ne. 12:1–
2. Verkondig bekering en geloof in de
Heiland en vergeving van zonden door
de doop, LV 19:31. Wij geloven in de
doop door onderdompeling tot verge-
ving van zonden, Art. 1:4.

Juist gezag: Ga dan heen, maak al de
volken tot mijn discipelen en doop
hen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest, Matt. 28:19
(LV 68:8). Limhi en velen van zijn volk
wilden zich laten dopen; er was echter

niemand in het land die gezag van God
bezat, Mos. 21:33. Ik geef u de macht om
te dopen, 3 Ne. 11:19–21. Het Aäronisch
priesterschap omvat de sleutels van
de doop door onderdompeling tot
vergeving van zonden, LV 13:1. Zij
zijn het die door Mij worden geordend
om in mijn naam te dopen, LV 18:29.
Johannes de Doper verleent Joseph
Smith en Oliver Cowdery het gezag
om te dopen, GJS 1:68–69.

Vereisten voor de doop: Bekeer u en laat
u dopen in de naam van mijn geliefde
Zoon, 2 Ne. 31:11. Gij moet u bekeren
en worden wedergeboren, Alma 7:14.
Zie toe dat u zich niet onwaardig laat
dopen, Mrm. 9:29. Leer de ouders dat
zij zich moeten bekeren en zich moe-
ten laten dopen en zich moeten ver-
ootmoedigen, Mro. 8:10. Vereisten
voor hen die het verlangen hebben
zich te laten dopen uiteengezet, LV
20:37. Kinderen moeten met acht jaar
worden gedoopt tot vergeving van
hun zonden, LV 68:25, 27.

Verbonden gesloten door de doop: Gij hebt
een verbond met Hem gesloten dat gij
Hem zult dienen en zijn geboden on-
derhouden, Mos. 18:8–10, 13. Wie zich
bekeren, de naam van Christus op zich
nemen met het vaste voornemen Hem
te dienen, zullen door de doop in zijn
kerk worden opgenomen, LV 20:37.

Doop voor de doden: Wat zullen zij doen,
die zich voor de doden laten dopen,
1 Kor. 15:29. De doop wordt voor de
doden bediend tot vergeving van zon-
den, LV 124:29; 127:5–9; 128:1; 138:33.

Doop niet voor kleine kinderen: Het is
ernstig spotten voor God om kleine
kinderen te dopen, Mro. 8:4–23. Kin-
deren moeten worden gedoopt wan-
neer zij acht jaar zijn, LV 68:27. Alle
kinderen die sterven eer ze de jaren
van verantwoordelijkheid hebben be-
reikt, zijn behouden in het celestiale
koninkrijk, LV 137:10.

DOPER. Zie Johannes de Doper

DRANK, DRONKEN. Zie Woord van
wijsheid
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DRIE NEPHITISCHE
DISCIPELEN. Zie ook Discipel;
Nephieten; Opgenomen mensen

Drie van Christus’ uitverkoren Nephi-
tische discipelen uit het Boek van
Mormon.

De Heer vergunde deze discipelen
dezelfde zegen als Johannes, de gelief-
de apostel: dat zij tot zijn wederkomst
op aarde mochten blijven om zielen
tot Christus te brengen. Zij ondergingen
een lichamelijke verandering zodat zij
geen pijn zouden kennen en niet zou-
den sterven (3 Ne. 28).

Christus willigt het verlangen in van
de drie discipelen om op aarde te blij-
ven tot zijn wederkomst, 3 Ne. 28:1–9.
Zij zullen de smarten van de dood
nooit ondergaan, noch droefenis ken-
nen, 3 Ne. 28:7–9. Zij zullen een vol-
heid van vreugde hebben, 3 Ne. 28:10.
Zij worden tijdelijk in de hemel opge-
nomen, 3 Ne. 28:13–17. Zij dienen de
mensen en krijgen vervolging te verdu-
ren, 3 Ne. 28:18–23. Zij dienen Mormon,
3 Ne. 28:24–26 (Mrm. 8:10–11). Zij zul-
len de andere volken, de Joden, de
verstrooide stammen en alle natiën
dienen, 3 Ne. 28:27–29. Satan heeft
geen macht over hen, 3 Ne. 28:39.

DRINGEN, DRANG. Zie ook
Heilige Geest

Een sterke aansporing voelen om iets
al dan niet te doen, in het bijzonder
onder de invloed en door de macht
van de Heilige Geest.

De geest in mijn binnenste dringt mij,
Job 32:18. De liefde van Christus dringt
ons, 2 Kor. 5:14. De Geest drong er bij
mij op aan Laban te doden, 1 Ne. 4:10.
De Geest dringt er bij mij op aan, Alma
14:11. Ammaron, daartoe gedrongen
door de Heilige Geest, verbergt de
kronieken, 4 Ne. 1:48. Over hetgeen
van boven komt, moet beteugeld door
de Geest worden gesproken, LV 63:64.

DROOM. Zie ook Openbaring

Eén manier waarop God zijn wil open-
baart aan mannen en vrouwen op aarde.

Niet alle dromen zijn echter openba-
ringen. Geïnspireerde dromen zijn
een vrucht van geloof.

Hij droomde en zag een ladder die tot
aan de hemel reikte, Gen. 28:12. Jozef
had een droom, Gen. 37:5. De Heer zal
met hem spreken in een droom, Num.
12:6. Nebukadnessar had dromen,
Dan. 2:1–3. Uw ouden zullen dromen
dromen, Joël 2:28 (Hand. 2:17). De
engel des Heren verscheen hem in een
droom, Matt. 1:20 (Matt. 2:19). Lehi
schreef vele dingen op die hij in dromen
had gezien, 1 Ne. 1:16. Lehi droomde
een droom, 1 Ne. 8.

DUIF, TEKEN VAN DE. Zie ook
Heilige Geest

Een van tevoren afgesproken teken
w a a r a a n J o h a n n e s d e D o p e r d e
Messias zou herkennen (Joh. 1:32–34).
Joseph Smith onderrichtte dat het te-
ken van de duif reeds voor de schep-
ping van de wereld werd vastgesteld
als een getuigenis van de Heilige
Geest; daarom kan de duivel niet in
het teken van de duif komen.

De Geest van God daalde neer als een
duif, Matt. 3:16. Toen Jezus was
gedoopt, daalde de Heilige Geest op
Hem neer in de gedaante van een duif,
1 Ne. 11:27. Ik, Johannes, getuig: En
zie, de hemelen openden zich en de
Heilige Geest daalde op Hem neer in
de gedaante van een duif, LV 93:15.

DUISTERNIS, BUITENSTE. Zie
Dood, geestelijke; Duivel; Hel;
Zonen des verderfs

DUISTERNIS, GEESTELIJKE. Zie
ook Goddeloos, goddeloosheid

Goddeloosheid of onwetendheid van
geestelijke zaken.

Wee hun die duisternis voorstellen als
licht, Jes. 5:20 (2 Ne. 15:20). Duisternis
zal de aarde bedekken en grote duister-
nis de natiën, Jes. 60:2. Jezus zal hen
beschijnen die gezeten zijn in duisternis,
Luc. 1:79. Het licht schijnt in de duis-
ternis en de duisternis begrijpt het
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niet, Joh. 1:5 (LV 45:7). Leg de werken
der duisternis af en doe de wapenen
des lichts aan, Rom. 13:12. Neem geen
deel aan de onvruchtbare werken der
duisternis, Ef. 5:8–11. Doordat u niet
vraagt, wordt u niet in het licht ge-
bracht, maar moet u in de duisternis
verloren gaan, 2 Ne. 32:4. Satan ver-
spreidt de werken van duisternis, Hel.
6:28–31. De machten van duisternis
heersen op aarde, LV 38:8, 11–12. De
gehele wereld zucht onder de duister-
nis en de zonde, LV 84:49–54. Als uw
oog alleen op mijn eer is gericht, zal er
in u geen duisternis zijn, LV 88:67. De
werken van duisternis begonnen de
overhand te krijgen onder alle zonen
der mensen, Moz. 5:55.

DUIVEL. Zie ook Antichrist; Geest—
Boze geesten; Hel; Lucifer;
Verwoester; Zonen des verderfs

Satan. De duivel is de vijand van alle
rechtvaardigheid en van hen die er-
naar streven de wil van God te doen.
Hij is letterlijk een geestzoon van God
en was eens een gezaghebbende engel
in de tegenwoordigheid van God (Jes.
14:12; 2 Ne. 2:17). Hij is echter in
opstand gekomen in het voorsterfelij-
ke bestaan, alwaar hij een derde deel
van de geestkinderen van de Vader
overreedde om samen met hem te
rebelleren (LV 29:36; Moz. 4:1–4; Abr.
3:27–28). Zij werden uit de hemel
geworpen en de mogelijkheid om
een sterfelijk lichaam te verkrijgen en
het sterfelijke leven te ervaren, werd
hun ontzegd, en zij zullen voor eeu-
wig verdoemd zijn. Vanaf het moment
dat de duivel uit de hemel werd ge-
worpen, heeft hij zich voortdurend
ingespannen om alle mannen en vrou-
wen te misleiden en hen weg te voeren
van het werk van God, met de bedoe-
ling het gehele mensdom even ellendig
te maken als hijzelf is (Op. 12:9; 2 Ne.
2:27; 9:8–9).

Jezus bestraft de duivel, Matt. 17:18.
Het eeuwigdurende vuur is bereid
voor de duivel en zijn engelen, Matt.

25:41. Bied weerstand aan de duivel
en hij zal van u vlieden, Jak. 4:7. De
onrechtvaardigen zullen volgens de
gevangenschap van de duivel worden
weggevoerd, 1 Ne. 14:7. De duivel is
de vader van alle leugen, 2 Ne. 2:18
(Moz. 4:4). De duivel streeft ernaar dat
alle mensen even ongelukkig worden
als hijzelf, 2 Ne. 2:27. Als het vlees niet
meer opstond, zou onze geest onder-
worpen moeten worden aan de dui-
vel, 2 Ne. 9:8–9. De duivel zal woeden,
sussen en paaien, 2 Ne. 28:20–23. Wat
kwaad is, komt van de duivel, Omni
1:25 (Alma 5:40; Mro. 7:12, 17). Pas op
dat er geen twisten onder u komen,
waarmee u de boze geest gehoorzaamt,
Mos. 2:32. Indien gij geen schaap van
de goede herder zijt, is de duivel uw
herder, Alma 5:38–39. De duivel zal
zijn kinderen niet bijstaan, Alma
30:60. Volhard in het gebed, opdat u
niet wordt misleid door de verzoekin-
gen van de duivel, Alma 34:39 (3 Ne.
18:15, 18). Bouw uw fundament op de
Verlosser, opdat de hevige storm van
de duivel geen macht over u zal hebben,
Hel. 5:12. De duivel is de oorsprong
van alle zonde, Hel. 6:26–31. De dui-
vel heeft geprobeerd een geslepen
plan te beramen, LV 10:12. De duivel
moet de mensenkinderen wel verzoe-
ken, anders zouden zij niet naar eigen
believen kunnen handelen, LV 29:39.
Adam werd onderworpen aan de wil
van de duivel, omdat hij voor de ver-
leiding was gezwicht, LV 29:40. De
zonen des verderfs zullen in de eeu-
wigheid met de duivel en zijn engelen
regeren, LV 76:33, 44. De duivel zal
duizend jaar lang gebonden zijn, LV
88:110 (Op. 20:2). De boze neemt licht
en waarheid weg, LV 93:39. Satan be-
hield zijn eerste staat niet, Abr. 3:28.

De kerk van de duivel: Iedere kwade en
wereldlijke organisatie op aarde die
het zuivere en volmaakte evangelie
verdraait en strijdt tegen het Lam Gods.

De duivel is de grondlegger van de
grote en gruwelijke kerk, 1 Ne. 13:6
(1 Ne. 14:9). Er zijn slechts twee kerken,
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de ene van het Lam Gods en de andere
van de duivel, 1 Ne. 14:10 (Alma 5:39).
Bestrijd geen enkele kerk behalve de
kerk van de duivel, LV 18:20. De grote
en gruwelijke kerk zal worden neerge-
worpen, LV 29:21.

ECHTBREUK. Zie ook
Homoseksualiteit; Kuisheid;
Ontucht; Seksuele onzedelijkheid;
Zinnelijk, zinnelijkheid

De onwettige seksuele betrekking tus-
sen een man en een vrouw. Hoewel
echtbreuk gewoonlijk slaat op ge-
meenschap tussen een getrouwde
man of vrouw met iemand anders
dan zijn of haar echtgenoot, kan het
woord in de Schriften ook wel slaan
op ongehuwden.

Soms wordt echtbreuk symbolisch
gebruikt voor de afvalligheid van een
natie of volk van de wegen van de
Heer (Num. 25:1–3; Ez. 16:15–59; Jer.
3:6–10; Hos. 4).

Jozef wilde dat grote kwaad niet doen
en daardoor zondigen tegen God,
Gen. 39:7–12. Gij zult niet echtbreken,
Ex. 20:14. Wie een vrouw aanziet om
haar te begeren, heeft in zijn hart echt-
breuk gepleegd, Matt. 5:28. Hoereer-
ders noch overspelers zullen het
koninkrijk van God beërven, 1 Kor.
6:9–10. God zal hoereerders en echt-
brekers oordelen, Hebr. 13:4. Echtbreuk
is gruwelijker dan alle zonden behal-
ve het vergieten van onschuldig bloed
en het verloochenen van de Heilige
Geest, Alma 39:3–5. Wie echtbreuk
pleegt en zich niet bekeert, moet wor-
den uitgeworpen, LV 42:23–26. Wie in
hun hart overspel plegen, zullen de
Geest niet hebben, LV 63:14–16.

ECHTGENOOT. Zie Gezin;
Huwelijk, huwen

ECHTGENOTE. Zie Gezin;
Huwelijk, huwen

ECHTSCHEIDING. Zie ook
Huwelijk, huwen

De beëindiging van een huwelijk door

middel van een ingreep van de bur-
gerlijke of kerkelijke wet. Volgens het
Nieuwe Testament stond God echt-
scheiding onder bepaalde omstandig-
heden toe vanwege de hardheid van
het hart van de mensen; Jezus heeft
echter gezegd ‘van den beginne is het
niet zo geweest’ (Matt. 19:3–12). In de
Schriften wordt scheiding over het
algemeen afgeraden en worden echte-
lieden aangespoord elkaar in rechtvaar-
digheid lief te hebben (1 Kor. 7:10–12;
LV 42:22).

EDEN. Zie ook Adam; Eva

De woonplaats van onze eerste ouders,
Adam en Eva (Gen. 2:8–3:24; 4:16; 2 Ne.
2:19–25; Moz. 3, 4; Abr. 5), aangeduid
als een hof oostwaarts in Eden. Toen
zij van de verboden vrucht hadden
gegeten en sterfelijk waren geworden,
werden Adam en Eva uit de hof van
Eden verdreven (Moz. 4:29). Heden-
daagse openbaring bevestigt het bij-
belse verhaal van de hof van Eden en
voegt er het belangrijke gegeven aan
toe dat de hof zich bevond in wat nu
Noord-Amerika is (LV 116; 117:8).

EED. Zie ook Eed en verbond van het
priesterschap; Verbond

Zoals het woord in de Schriften wordt
gebruikt, betekent het gewoonlijk een
heilig verbond of een heilige belofte.
Maar goddeloze mensen, en ook Satan
en zijn engelen, maken eveneens ge-
bruik van eden om hun heilloze doe-
len te bereiken. In de tijd van het Oude
Testament was het zweren van een eed
aanvaardbaar. Jezus Christus leerde
de mensen echter dat zij in het geheel
niet moesten zweren, niet bij de naam
van God, noch bij zijn scheppingen
(Matt. 5:33–37).

Ik zal de eed gestand doen die Ik uw
vader Abraham gezworen heb, Gen.
26:3. Wanneer iemand een eed zweert,
zal hij zijn woord niet schenden, Num.
30:2. Zij verplichtten zich onder ede
om te wandelen naar de wet van God,
Neh. 10:29. Gij zult aan de Heer uw
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eden gestand doen, Matt. 5:33 (Pred.
5:1–2; 3 Ne. 12:33). God zweert en
verbindt Zich onder ede dat de ge-
trouwen behouden zullen worden,
Hebr. 6:13–18. Toen Zoram een eed
had gezworen, verdween onze vrees,
1 Ne. 4:37. Het volk van Ammon legde
een eed af om nooit meer bloed te ver-
gieten, Alma 53:11. De geheime eden
en verbonden die goddeloze Nephie-
ten met Satan sloten, Hel. 6:21–30.
Mensen verkrijgen het eeuwige leven
door de eed en het verbond van het
priesterschap, LV 84:33–42. Alle ver-
bonden, contracten, verbintenissen,
verplichtingen en eden die niet door
de Heilige Geest der belofte zijn ver-
zegeld, komen tot een eind wanneer
de mensen dood zijn, LV 132:7.

EED EN VERBOND VAN HET
PRIESTERSCHAP. Zie ook Eed;
Priesterschap; Verbond

Een eed is een gezworen verklaring om
een belofte na te komen. Een verbond is
een plechtige belofte tussen twee partij-
en. Het Aäronisch priesterschap wordt
alleen door een verbond ontvangen.
Melchizedeks-priesterschapsdragers
ontvangen het priesterschap niet alleen
door een verbond, maar tevens door
een onuitgesproken eed. Naargelang
priesterschapsdragers getrouw zijn en
hun roeping grootmaken zoals God
van hen verlangt, zegent Hij hen. Wie
tot het einde getrouw zijn en alles doen
wat Hij hun vraagt, zullen alles ontvan-
gen wat de Vader heeft (LV 84:33–39).

De Heer sloot een verbond met Abra-
ham, en Abraham was gehoorzaam,
Gen. 15:18; 17:1; 22:16–18. De pries-
ters in de tijd van Ezechiël weidden
de kudde niet, Ez. 34:2–3. De priesters
in de tijd van Maleachi hadden het
verbond verdorven, Mal. 1–2.

EEN. Zie God, Godheid; Eenheid

EEN, EENHEID. Zie ook God,
Godheid

Eén zijn in gedachte, verlangen en
doel met onze Vader in de hemel en

Jezus Christus, en vervolgens met
onze medeheiligen.

Het is goed als broeders ook eensge-
zind tezamen wonen, Ps. 133:1. Ik en
de Vader zijn één, Joh. 10:30 (LV
50:43). Jezus bidt dat allen één zullen
zijn, zoals Hij en zijn Vader één zijn,
Joh. 17:11–23 (3 Ne. 19:23). Weest vast
aaneengesloten, één van zin en één
van gevoelen, 1 Kor. 1:10. Wees vast-
besloten, één van zin en één van hart,
in alle dingen eendrachtig, 2 Ne. 1:21.
Het hart van de heiligen moet samen-
gevoegd zijn, Mos. 18:21. Jezus bidt
om eenheid onder zijn Nephitische
discipelen, 3 Ne. 19:23. De discipelen
waren verenigd in machtig gebed en
vasten, 3 Ne. 27:1. De Vader, de Zoon
en de Heilige Geest zijn één, LV 20:27–
28 (LV 35:2; 50:43). Het is uw plicht u
met de ware kerk te verenigen, LV
23:7. Wat gij ook zult vragen in geloof,
in gebed verenigd, zult gij ontvangen,
LV 29:6. Indien gij niet één zijt, zijt
gij de mijnen niet, LV 38:27. De Heer
noemde zijn volk Zion, want het was
één van hart en één van zin, Moz. 7:18.

EERBIED. Zie ook Eren; Vrees

Een groot respect voor heilige zaken;
verwondering.

De Heer gebood Mozes zijn schoenen
van zijn voeten te doen omdat hij op
heilige grond stond, Ex. 3:4–5. God is
zeer ontzagwekkend en geducht, Ps.
89:8. Laten wij God vereren op een Hem
welbehaaglijke wijze met eerbied en
ontzag, Hebr. 12:28. Moroni boog zich
ter aarde neer en bad vurig, Alma 46:13.
De menigte viel ter aarde neer en aan-
bad Christus, 3 Ne. 11:12–19. Buig neer
voor mijn aangezicht, LV 5:24. Alle
dingen buigen zich in ootmoedige eer-
bied voor de troon van God, LV 76:93.
Uw verstand is verduisterd geweest
omdat u de dingen die u hebt ontvan-
gen lichtvaardig hebt opgevat, LV
84:54–57. Iedere knie zal zich buigen
en iedere tong zal belijden, LV 88:104.
Uit respect of eerbied voor de naam
van het Opperwezen, heeft de kerk dat
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priesterschap vernoemd naar Melchi-
zedek, LV 107:4. Zegeningen zullen
worden uitgestort op hen die de Heer
vereren in zijn huis, LV 109:21.

EERLIJK, EERLIJKHEID. Zie ook
Onkreukbaarheid

Oprecht, waarheidlievend en zonder
bedrog zijn.

Wie trouw handelen, zijn de Heer wel-
gevallig, Spr. 12:22. Wat gij beloofd
hebt, moet gij inlossen, Pred. 5:4–5.
Wij hebben de praktijken die het licht
niet kunnen zien, verworpen, 2 Kor.
4:1–2. Zorg voor een goede levens-
wandel, 1 Pet. 2:12. Wee de leugenaar,
want hij zal in de hel geworpen wor-
den, 2 Ne. 9:34. De Geest spreekt de
waarheid en liegt niet, Jakob 4:13. Wie
van zijn naaste leent, moet het geleen-
de teruggeven, Mos. 4:28 (LV 136:25).
Handel rechtmatig, oordeel rechtvaar-
dig en doe goed, Alma 41:14. Laten
allen eerlijk handelen, LV 51:9. Allen
die weten dat hun hart oprecht is,
worden door Mij aanvaard, LV 97:8.
Zoek ijverig naar eerlijke, wijze en
goede mannen voor politieke functies,
LV 98:4–10. Zoek ijverig om hetgeen
uw naaste heeft verloren terug te kun-
nen geven, LV 136:26. Wij geloven eer-
lijk te moeten zijn, Art. 1:13.

EERSTE PRESIDIUM. Zie ook
Openbaring; President; Sleutels
van het priesterschap

De president van de kerk en zijn raad-
gevers. Samen vormen zij een quorum
van drie hogepriesters dat de hele kerk
presideert. Het Eerste Presidium bezit
alle sleutels van het priesterschap.

De sleutels van het koninkrijk behoren
altijd het Presidium van de Hoge
Priesterschap toe, LV 81:2. Het Presi-
dium van de Hoge Priesterschap heeft
het recht om in alle ambten te offi-
ciëren, LV 107:9, 22. Wie Mij aanvaardt,
aanvaardt het Eerste Presidium, LV
112:20, 30. Het Eerste Presidium ont-
vangt de orakelen [openbaringen] van
God voor de gehele kerk, LV 124:126.

EERSTE BEGINSELEN VAN HET
EVANGELIE. Zie Bekeren (zich),
bekering; Doop, dopen; Geloof;
Heilige Geest

EERSTE VISIOEN. Zie ook
Herstelling van het evangelie;
Smith jr., Joseph

De verschijning van God de Vader en
zijn Zoon Jezus Christus aan de profeet
Joseph Smith in een bos.

In het voorjaar van 1820 was Joseph
Smith jr. een jongeman in zijn vijftien-
de levensjaar, die met zijn familie in
de plaats Palmyra (New York) woon-
de. Even ten westen van hun woning
bevond zich een klein bos met hoge
bomen. Joseph begaf zich daarheen
om tot God te bidden omdat hij wilde
weten welke kerk de juiste leer ver-
kondigde. Bij het lezen van de Bijbel
had hij het gevoel gekregen dat hij die
vraag aan God moest voorleggen (Jak.
1:5–6). In antwoord op zijn gebed
verschenen hem de Vader en de Zoon,
die hem zeiden dat hij zich bij geen
van de toen op aarde bestaande ker-
ken moest aansluiten omdat zij alle
ongelijk hadden (GJS 1:15–20). Deze
heilige ervaring was het begin van een
serie gebeurtenissen die voerde tot de
herstelling van het evangelie en van
de ware kerk van Christus.

EERSTELINGEN

De eerste opbrengst van het seizoen.
In het Oude Testament werden de eer-
stelingen voor de Heer bereid (Lev.
23:9–20). Wie het evangelie aannemen
en getrouw tot het einde toe volhar-
den, zijn ook als het ware eerstelingen,
omdat zij God toebehoren.

Zij die het Lam volgen, waarheen Hij
ook gaat, zijn de eerstelingen voor
God, Op. 14:4. Zij die met Christus het
eerst zullen neerdalen, zijn de eerste-
lingen, LV 88:98.

EERSTGEBOORTERECHT. Zie ook
Eerstgeborene; Verbond

Het erfrecht van de eerstgeboren zoon.
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In brede zin omvat het geboorterecht
alle rechten die iemand krachtens zijn
geboorte in een bepaalde familie en
cultuur toekomen.

Verkoop mij heden uw eerstgeboorte-
recht, Gen. 25:29–34 (Gen. 27:36). De
eerstgeborene zat aan volgens zijn ge-
boorterecht, Gen. 43:33. Hij plaatste
Efraïm vóór Manasse, Gen. 48:14–20
(Jer. 31:9). Het eerstgeboorterecht viel
ten deel aan Jozef, 1 Kron. 5:2. Esau
verkocht zijn eerstgeboorterecht, Hebr.
12:16. Gij zijt wettige erfgenamen,
LV 86:9. Zion heeft door zijn afkomst
recht op het priesterschap, LV 113:8
(Abr. 2:9–11).

EERSTGEBORENE. Zie ook
Eerstgeboorterecht; Jezus Christus

In de tijd van de aartsvaders ontving
de eerstgeboren zoon het eerstgeboor-
terecht (Gen. 43:33) en werd aldus het
familiehoofd wanneer zijn vader
stierf. De eerstgeborene moest die ver-
antwoordelijkheid wel waardig zijn
(1 Kron. 5:1–2) en kon zijn eerstge-
boorterecht door zonde verspelen.

Onder de Mozaïsche wet werd de
eerstgeboren zoon beschouwd als ie-
mand die God toebehoorde. De eerst-
geborene ontving een dubbel deel van
zijn vaders bezit (Deut. 21:17). Na de
dood van zijn vader was hij verplicht
voor zijn moeder en zusters te zorgen.

De mannelijke eerstgeboren dieren
behoorden eveneens God toe. Reine
dieren werden als offer gebruikt, ter-
wijl onreine dieren gelost, of verkocht,
of geslacht konden worden (Ex. 13:2,
11–13; 34:19–20; Lev. 27:11–13, 26–27).

De eerstgeborene symboliseerde Je-
zus Christus en zijn aardse bediening,
zodat de mensen eraan herinnerd
werden dat de grote Messias zou
komen (Moz. 5:4–8; 6:63).

Jezus was de Eerstgeborene van
de geestkinderen van onze hemelse
Vader, de Eniggeborene des Vaders in
het vlees en de eerste om op te staan
uit de doden (Kol. 1:13–18). Getrouwe
heiligen worden lid van de kerk van

de Eerstgeborene in de eeuwigheid
(LV 93:21–22).

De eerstgeborene van uw zonen zult
gij Mij geven, Ex. 22:29. Ik heiligde Mij
alle eerstgeborenen in Israël, Num.
3:13. Opdat Hij de eerstgeborene zou
zijn onder vele broeders, Rom. 8:29.
Hij brengt de Eerstgeborene in de we-
reld, Hebr. 1:6. Zij vormen de kerk van
de Eerstgeborene, LV 76:54, 94. Het
werd van de vaders op mij bevestigd,
namelijk het recht van de eerstgebore-
ne, Abr. 1:3.

EEUWIG LEVEN. Zie ook Celestiale
heerlijkheid; Kroon; Leven;
Verhoging; Verzoenen, verzoening

In familieverband voor eeuwig in de
tegenwoordigheid van God leven (LV
132:19–20, 24, 55). Het eeuwige leven
is Gods grootste gave aan de mens.

Gij hebt woorden van eeuwig leven,
Joh. 6:68. Dit nu is het eeuwige leven,
dat zij U kennen, de enige waarachtige
God, en Jezus Christus, Joh. 17:3 (LV
132:24). Strijd de goede strijd des ge-
loofs, grijp het eeuwige leven, 1 Tim.
6:12. De mensen zijn vrij om vrijheid
en eeuwig leven te kiezen, 2 Ne. 2:27
(Hel. 14:31). Geestelijk gezind zijn is
het eeuwige leven, 2 Ne. 9:39. Dan
bent u op het smalle pad dat tot het
eeuwige leven voert, 2 Ne. 31:17–20.
In Christus geloven en tot het einde
volharden, is het eeuwige leven, 2 Ne.
33:4 (3 Ne. 15:9). Wie het eeuwige
leven bezit, is rijk, LV 6:7 (LV 11:7).
Het eeuwige leven is de grootste van
alle gaven van God, LV 14:7 (Rom.
6:23). De rechtvaardigen zullen vrede
in deze wereld en het eeuwige leven in
de toekomende wereld ontvangen, LV
59:23. Wie tot het einde toe volhardt,
zal een kroon van eeuwig leven ont-
vangen, LV 66:12 (LV 75:5). Allen die
sterven zonder het evangelie, maar
het aangenomen zouden hebben als zij
in leven waren gebleven, zijn erfge-
naam van het celestiale koninkrijk, LV
137:7–9. Gods werk en heerlijkheid is
de onsterfelijkheid en het eeuwige
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leven van de mens tot stand te bren-
gen, Moz. 1:39. God geeft het eeuwige
leven aan de gehoorzamen, Moz. 5:11.

EEUWIGDUREND LEVEN.
Zie Eeuwig leven

EEUWIGDUREND VERBOND.
Zie Nieuw en eeuwigdurend
Verbond; Verbond

EEUWIGE VADER. Zie God,
Godheid; Vader in de hemel

EFEZIËRS, ZENDBRIEF AAN DE.
Zie ook Paulus; Zendbrieven van
Paulus

Een zendbrief in het Nieuwe Testament
geschreven door de apostel Paulus aan
de heiligen in Efeze. Deze zendbrief is
van groot belang omdat hij Paulus’ le-
ringen over de kerk van Christus bevat.

Hoofdstuk 1 omvat de gebruikelijke
begroeting. In de hoofdstukken 2 en 3
wordt de verandering uiteengezet die
mensen ondergaan wanneer zij lid
worden van de kerk — zij worden me-
deburgers van de heiligen, met Joden
en andere volken verenigd in één
kerk. In de hoofdstukken 4–6 wordt
de rol van apostelen en profeten uitge-
legd, alsmede hoe belangrijk het is één
te zijn en de gehele wapenrusting
Gods aan te trekken.

EFRAÏM. Zie ook Boek van Mormon;
Israël; Jozef, zoon van Jakob;
Manasse

De tweede zoon van Jozef en Asnat uit
het Oude Testament (Gen. 41:50–52;
46:20). In strijd met de gebruikelijke
gang van zaken, heeft niet Manasse,
de oudste zoon, de zegen van de eerst-
geborene ontvangen, maar Efraïm
(Gen. 48:17–20), die de vader zou wor-
den van de stam Efraïm.

De stam Efraïm: Het eerstgeboorte-
recht van Israël is aan Efraïm geschon-
ken (1 Kron. 5:1–2; Jer. 31:9). In de
laatste dagen is het hun voorrecht en
opdracht het priesterschap te dragen,
de wereld de boodschap van het her-

stelde evangelie te brengen en een
banier op te richten om het verstrooi-
de Israël te vergaderen (Jes. 11:12–13;
2 Ne. 21:12–13). De kinderen van Efraïm
zullen hen die in de laatste dagen terug-
keren uit de noordelijke landen met
heerlijkheid kronen (LV 133:26–34).

Het hout van Efraïm of Jozef: De kroniek
van één groep van de stam Efraïm, die
omstreeks 600 v.C. vanuit Jeruzalem
naar Amerika werd geleid, die het
hout van Efraïm of Jozef heet, ofwel
het Boek van Mormon. Samen met het
hout van Juda (de Bijbel) vormt deze
kroniek een eensluidend getuigenis van
de Heer Jezus Christus, zijn opstanding
en zijn goddelijke werk onder deze twee
segmenten van het huis van Israël.

Een tak van Efraïm zal worden afge-
broken en zal eveneens een testament
van Christus schrijven, BJS, Gen.
50:24–26, 30–31. Het hout van Juda en
het hout van Jozef zullen één worden,
Ez. 37:15–19. De geschriften van Juda
en van Jozef zullen samengroeien,
2 Ne. 3:12. De Heer spreekt tot vele
volken, 2 Ne. 29. De sleutels van de
kroniek van het hout van Efraïm waren
aan Moroni overgedragen, LV 27:5.

EGYPTE

Een land in de noordoostelijke hoek
van Afrika. Een groot deel van Egypte
is woest en onvruchtbaar. Het meren-
deel van de bevolking woont in het
Nijldal, dat ongeveer 900 km lang is.

Het vroegere Egypte was een rijk
land. Er werden grote openbare wer-
ken aangelegd, zoals irrigatiekanalen;
versterkte steden om het land te ver-
dedigen; en koninklijke monumenten,
in het bijzonder piramidevormige
graven en tempels, die nog steeds
tot de wereldwonderen worden gere-
kend. Enige tijd lang was de Egypti-
sche regering een afschaduwing van
de patriarchale orde van het priester-
schap (Abr. 1:21–27).

Abraham en Jozef werden naar Egypte
geleid om hun gezin voor de hongers-
nood te bewaren, Gen. 12:10 (Gen.
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37:28). Jozef naar Egypte verkocht,
Gen. 45:4–5 (1 Ne. 5:14–15). Jakob naar
Egypte geleid, Gen. 46:1–7. Mozes voer-
de de kinderen van Israël uit Egypte,
Ex. 3:7–10; 13:14 (Hebr. 11:27; 1 Ne.
17:40; Moz. 1:25–26). Egypte symboli-
seerde het kwaad, Ez. 29:14–15 (Hos.
9:3–7; Abr. 1:6, 8, 11–12, 23). Een engel
draagt Jozef op met Maria en Jezus
naar Egypte te vluchten, Matt. 2:13
(Hos. 11:1).

EGYPTUS

De naam van zowel de vrouw als
een dochter van Cham, de zoon van
Noach. In het Chaldeeuws betekent
de naam Egypte, ofwel het verbodene
(Abr. 1:23–25).

EINDE VAN DE WERELD. Zie
Wereld—Einde van de wereld

EINDELOOS. Zie ook God, Godheid

Een van de namen van God, duidend
op zijn eeuwige aard (LV 19:10–12;
Mozes 1:3; 7:35).

EL

De normale lengtemaat bij de He-
breeën, oorspronkelijk de lengte van
de onderarm vanaf de elleboog tot
de vingertoppen.

ELI. Zie ook Samuël, de profeet uit
het Oude Testament

Een hogepriester en richter uit het
Oude Testament in de tijd dat de Heer
Samuël als profeet riep (1 Sam. 3). De
Heer bestrafte hem wegens zijn gedo-
gen van de goddeloosheid van zijn
zonen (1 Sam. 2:22–36; 3:13).

ELIA. Zie ook Elias; Heil;
Verzegelen, verzegeling

Een oudtestamentische profeet die in
de laatste dagen is teruggekeerd om
de sleutels van de bevoegdheid tot
verzegeling te verlenen aan Joseph
Smith en Oliver Cowdery. Elia’s be-
diening vond plaats in het noordelijke
koninkrijk Israël (1 Kon. 17–2 Kon. 2).
Hij had een groot geloof in de Heer en

staat bekend om zijn vele wonderen.
Op zijn woord viel er drie en een half
jaar lang geen regen. Hij wekte een
jongen op uit de doden en riep vuur
omlaag uit de hemel (1 Kon. 17–18).
Het Joodse volk wacht nog steeds op
de terugkeer van Elia, zoals Maleachi
heeft geprofeteerd (Mal. 4:5). Hij blijft
een genodigde gast op de vieringen
van het Joodse Pascha, waar de deur
voor hem openblijft en er altijd een
stoel voor hem klaarstaat.

De profeet Joseph Smith heeft ge-
zegd dat Elia als laatste profeet tot de
tijd van Jezus Christus de verzegelbe-
voegdheid van het Melchizedeks
priesterschap bezat. Hij is samen met
Mozes op de berg der verheerlijking
verschenen om de sleutels van het pries-
terschap over te dragen aan Petrus,
Jakobus en Johannes (Matt. 17:3). Op 3
april 1836 is hij, samen met Mozes en
anderen, in de Kirtlandtempel op-
nieuw verschenen om diezelfde sleu-
tels over te dragen aan Joseph Smith
en Oliver Cowdery (LV 110:13–16).
Dit alles was ter voorbereiding op de
wederkomst van de Heer, zoals ver-
meld in Maleachi 4:5–6.

De macht van Elia is de verzegelbe-
voegdheid van het priesterschap
waardoor wat op aarde gebonden of
ontbonden wordt ook in de hemel
wordt gebonden of ontbonden (LV
128:8–18). In deze tijd zijn er op aarde
gekozen dienstknechten van de Heer
die de verzegelbevoegdheid bezitten
en de verlossende verordeningen van
het evangelie voor de levenden en de
doden verrichten (LV 128:8).
Sluit de hemelen toe en wordt gevoed
door de raven, 1 Kon. 17:1–7. Gebiedt
het meel in de pot en de olie in de
kruik van de weduwe niet op te raken,
1 Kon. 17:8–16. Wekt de zoon van de
weduwe op uit de doden, 1 Kon.
17:17–24. Zegeviert over de priesters
van de Baäl, 1 Kon. 18:21–39. De stem
van een zachte stilte spreekt tot hem,
1 Kon. 19:11–12. Voert ten hemel in
een vurige wagen, 2 Kon. 2:11. Malea-
chi profeteerde zijn terugkeer in de
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laatste dagen, Mal. 4:5–6 (3 Ne. 25:5).
Is in 1836 in de Kirtlandtempel ver-
schenen, LV 110:13–16.

ELIAS. Zie ook Elia

De naam of titel Elias wordt in de
Schriften op verschillende manieren
gebruikt:

Elia: Elias is de Griekse versie van het
Hebreeuwse Elia. De Nederlandse Bij-
bel maakt geen onderscheid tussen
Elias en Elia (Matt. 17:3–4, Luc. 4:25–
26 en Jak. 5:17). De bediening van Elia
staat opgetekend in 1 en 2 Koningen.

Voorloper: Elias is de titel van iemand
die als voorloper fungeert. Johannes
de Doper, bijvoorbeeld, was een Elias
omdat hij gezonden was om de weg
voor te bereiden voor Jezus (Matt.
17:12–13).

Hersteller: De titel Elias is ook gebruikt
voor anderen die een bepaalde zending
te vervullen hadden, zoals Johannes
de Openbaarder (LV 77:14) en Gabriël
(Luc. 1:11–20; LV 27:6–7; 110:12).

Een profeet uit de bedeling van Abraham:
Deze profeet, ook Esajas genaamd,
heeft kennelijk geleefd in de tijd van
Abraham (LV 84:11–13; 110:12).

ELISA

Een oudtestamentische profeet uit het
noordelijk koninkrijk (Israël), trouw
raadsman van een aantal koningen
van dat land.

Elisa bezat een zachtmoedige en
vriendelijke aard, zonder de vurig-
heid die zo kenmerkend was voor zijn
meester, Elia. De wonderen waarom
hij bekendstaat (2 Kon. 2–5; 8) getui-
gen van het feit dat hij werkelijk Elia’s
macht ontving toen hij hem als profeet
opvolgde (2 Kon. 2:9–12). Hij maakte,
bijvoorbeeld, het water van een bittere
bron weer gezond, verdeelde het
water van de Jordaan, vermeerderde
de olie van een weduwe, wekte een
jongen op uit de doden, genas een me-
laatse man, liet een ijzeren bijl drijven
en sloeg de Arameeërs met blindheid

(2 Kon. 2–6). Zijn bediening duurde
ruim 50 jaar, tijdens de regering van
Joram, Jehu, Joachaz en Joas.

Ontvangt de mantel van Elia, 2 Kon.
2:13. Vermeerdert de olie van de we-
duwe, 2 Kon. 4:1–7. Wekt de zoon van
de Sunamitische vrouw op uit de do-
den, 2 Kon. 4:18–37. Geneest de Ara-
meeër Naäman, 2 Kon. 5:1–14. Slaat
het leger van Aram met blindheid, ter-
wijl de ogen van zijn dienaar worden
geopend, 2 Kon. 6:8–23.

ELISABET. Zie ook Johannes de
Doper

De vrouw van Zacharias uit het Nieuwe
Testament, de moeder van Johannes
de Doper en een familielid van Maria
(Luc. 1:5–60).

ELOHIM. Zie God, Godheid; Vader
in de hemel

EMMANUËL. Zie Immanuël

ENGELEN

In de hemel bestaan twee soorten
wezens die engel worden genoemd:
engelen die geesten zijn en engelen
met een lichaam van vlees en beende-
ren. De eerste soort engelen zijn gees-
ten die nog geen lichaam van vlees
en beenderen hebben ontvangen of
het zijn geesten die eens een sterfelijk
lichaam hebben gehad en nu de op-
standing afwachten. Engelen met een
lichaam van vlees en beenderen zijn óf
opgestaan uit de doden óf opgenomen.

In de Schriften wordt veel melding
gemaakt van het werk van engelen.
Soms spreken zij met een donderende
stem bij het overbrengen van Gods
boodschap (Mos. 27:11–16). Recht-
vaardige sterfelijke mensen kunnen
ook engelen worden genoemd (BJS,
Gen. 19:15). Sommige engelen dienen
God rondom zijn troon (Alma 36:22).

De Schriften spreken ook over enge-
len van de duivel. Dat zijn de geesten
die Lucifer zijn gevolgd, in het voor-
sterfelijk bestaan uit Gods tegenwoor-
digheid zijn verdreven en op de aarde
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neergeworpen (Op. 12:1–9; 2 Ne. 9:9,
16; LV 29:36–37).

Jakob ziet engelen van God die op-
klimmen en neerdalen, Gen. 28:12.
Engelen van God ontmoeten Jakob,
Gen. 32:1–2. Gideon ziet een engel
van de Heer van aangezicht tot aange-
zicht, Richt. 6:22. Een engel strekt zijn
hand uit over Jeruzalem om het te ver-
delgen, 2 Sam. 24:16. Een engel raakt
Elia aan en zegt hem op te staan en te
eten, 1 Kon. 19:5–7. Daniël ziet de
engel Gabriël in een visioen, Dan.
8:15–16. De engel Michaël helpt Daniël,
Dan. 10:13. De engel Gabriël van God
uitgezonden, Luc. 1:19, 26–27. De en-
gelen van de duivel worden tot het
oordeel in banden bewaard, Judas 1:6
(2 Pet. 2:4). De mensen zien engelen
die uit de hemel afdalen, 3 Ne. 17:24.
Moroni schrijft over engelenbedie-
ning, Mro. 7:25–32. Het Aäronisch
priesterschap omvat de sleutels van
de bediening van engelen, LV 13.
Moroni, Johannes de Doper, Petrus,
Jakobus, Johannes, Mozes, Elia en Elias
hebben als engel Joseph Smith bediend,
LV 27:5–12. U kunt de bediening van
engelen niet verdragen, LV 67:13. De
aartsengel Michaël is Adam, LV 107:54.
Engelen zijn herrezen personen met
een lichaam van vlees en beenderen,
LV 129. Alleen engelen die tot deze
aarde behoren, bedienen haar, LV
130:5. Zij die Gods wet van het eeuwi-
ge huwelijk niet nakomen, huwen niet
en worden niet ten huwelijk gegeven,
maar worden aangewezen als engel in
de hemel, LV 132:16–17.

ENIGGEBORENE. Zie ook Jezus
Christus; Verwekt

Een andere naam voor Jezus Christus.
Hij is de eniggeboren Zoon van de
Vader, ofwel de enige die de Vader in
het vlees heeft verwekt (Luc. 1:26–35;
Joh. 1:14; 3:16; 1 Ne. 11:18–20; 2 Ne.
25:12; Alma 7:10; 12:33; Moz. 7:62).

ENOS, ZOON VAN JAKOB

Een Nephitisch profeet uit het Boek

van Mormon die de kroniek bijhoudt.
Hij bidt om vergeving van zonden
en ontvangt die door zijn geloof in
Christus (Enos 1:1–8). De Heer ver-
bindt Zich ertoe jegens Enos dat Hij
het Boek van Mormon voor de Lama-
nieten tevoorschijn zal brengen (Enos
1:15–17).

Het boek Enos: Een boek in het Boek
van Mormon waarin wij lezen hoe
Enos de Heer om vergeving smeekt en
Hem bidt voor zijn volk en anderen.
De Heer belooft hem dat het Boek van
Mormon zal worden bewaard en met-
tertijd aan de Lamanieten zal worden
gegeven. Hoewel het boek Enos uit
slechts één hoofdstuk bestaat, bevat
het het machtige relaas van een man
die zijn God in gebed zocht, Gods
geboden bewaarde en zich voor hij
stierf verblijdde over zijn kennis van
de Verlosser.

EREN. Zie ook Achten; Eerbied

In schriftuurlijke zin betekent eren
doorgaans voor iemand of iets respect
en eerbied tonen.

Eer uw vader en uw moeder, Ex. 20:12
(1 Ne. 17:55; Mos. 13:20). Vereer de
Heer met uw rijkdom, Spr. 3:9. Indien
iemand Mij dienen wil, de Vader zal
hem eren, Joh. 12:26. Mannen moeten
hun vrouw eer bewijzen, 1 Pet. 3:7. Zij
eren de Heer alleen met hun lippen,
2 Ne. 27:25 (Jes. 29:13). Ik streef niet
naar de eer van de wereld, Alma 60:36.
De duivel stond tegen Mij op en zei:
Geef mij uw eer. En dat betekent mijn
macht, LV 29:36. De getrouwen wor-
den gekroond met eer, LV 75:5 (LV
124:55). De Heer schept er behagen in
hen te eren die Hem dienen, LV 76:5.
Zij worden niet gekozen omdat zij
naar de eer van mensen streven, LV
121:34–35. Wij geloven in het eerbiedi-
gen en hooghouden van de wet, Art.
1:12 (LV 134:6).

ERFGENAAM

Iemand die het recht heeft om stoffelij-
ke of geestelijke gaven te erven. In de
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Schriften wordt de rechtvaardigen
beloofd dat zij alles zullen beërven
wat God bezit.

Abraham verlangde naar een erfge-
naam, Gen. 15:2–5. Abraham werd
een erfgenaam der wereld door de
gerechtigheid des geloofs, Rom. 4:13.
Wij zijn de kinderen Gods en dus
erfgenamen: erfgenamen van God en
medeërfgenamen van Christus, Rom.
8:16–17 (LV 84:38). Gij zijt een zoon,
erfgenaam van God door Christus,
Gal. 4:7. God heeft zijn Zoon gesteld
tot erfgenaam van alle dingen, Hebr.
1:2. Wie uitzien naar de vergeving van
hun zonden zijn erfgenaam van het
koninkrijk Gods, Mos. 15:11. De men-
sen werden kinderen van Christus en
erfgenaam van het koninkrijk Gods,
4 Ne. 1:17. Wie gestorven zijn zonder
kennis van het evangelie, maar het
aangenomen zouden hebben, zullen
erfgenaam zijn van het celestiale ko-
ninkrijk, LV 137:7–8. De doden die
zich bekeren zijn erfgenaam van het
heil, LV 138:59. Door zijn rechtvaar-
digheid werd Abraham rechtmatig
erfgenaam, Abr. 1:2.

ERGEREN. Zie Aanstoot geven

ESAJAS

De nieuwtestamentische (Griekse) vorm
van de naam Jesaja. Esajas was ook
een profeet die in de dagen van Abra-
ham leefde (LV 76:100; 84:13).

ESAU. Zie ook Isaak; Jakob, zoon
van Isaak

De oudste zoon van Isaak en Rebekka
uit het Oude Testament en de twee-
lingbroer van Jakob. Vanaf hun ge-
boorte waren de twee broers rivalen
(Gen. 25:19–26). Esaus nakomelingen,
de Edomieten, en Jakobs nakomelingen,
de Israëlieten, werden rivaliserende
volken (Gen. 25:23).

Esau verkocht zijn eerstgeboorterecht
aan Jakob, Gen. 25:33 (Hebr. 12:16–
17). Tot groot verdriet van zijn ouders,

trouwde Esau met Hethitische vrou-
wen, Gen. 26:34–35. Jakob met Esau
verzoend, Gen. 33.

ESTER

Een vrouw met een groot geloof. De
hoofdpersoon van het boek Ester.

Het boek Ester: Een boek in het Oude
Testament dat het verhaal bevat van
de grote moed waarmee koningin Es-
ter haar volk van de vernietiging redt.

In de hoofdstukken 1 – 2 wordt
vermeld hoe Ester, een Jodin en pleeg-
dochter van de Jood Mordekai, we-
gens haar schoonheid tot koningin
van Perzië wordt gekozen. In hoofd-
stuk 3 wordt verteld hoezeer Haman,
de aanzienlijkste van alle dienaren
van de koning, Mordekai haat en
zorgt voor een bevel om alle Joden ter
dood te brengen. In de hoofdstukken
4–10 staat hoe Ester, ondanks groot
gevaar voor haar eigen leven, de ko-
ning haar Joodse afkomst bekend-
maakt en bereikt dat het bevel wordt
ingetrokken.

ETHER. Zie ook Jaredieten

De laatste Jareditische profeet uit het
Boek van Mormon (Ether 12:1–2).

Het boek Ether: Een boek in het Boek
van Mormon dat gedeelten bevat uit
de kroniek van de Jaredieten, een
groep mensen die vele eeuwen voor
het volk van Lehi op het westelijk
halfrond leefden. Het boek Ether is
ontleend aan de 24 platen die gevon-
den zijn door het volk van Limhi (Mos.
8:8–9).

In de hoofdstukken 1–2 wordt ver-
teld hoe de Jaredieten in de tijd van de
toren van Babel uit hun eigen land
vertrokken en hun reis begonnen naar
wat nu bekendstaat als het Ameri-
kaanse continent. In de hoofdstukken
3–6 staat dat de broeder van Jared de
voorsterfelijke Heiland ziet en dat de
Jaredieten in acht boten reizen. In de
hoofdstukken 7–11 wordt het verhaal
voortgezet van de goddeloosheid die
zo kenmerkend is voor grote delen
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van de Jareditische geschiedenis.
Moroni, die later de kroniek van Ether
bewerkt, schrijft in de hoofdstukken
12–13 over de wonderen die door
geloof gebeuren, over Christus en over
een nieuw Jeruzalem dat komen zal.
In de hoofdstukken 14–15 staat hoe de
Jaredieten een machtig volk werden,
maar wegens goddeloosheid ten onder
gaan door burgeroorlogen.

EVA. Zie ook Adam; Eden; Val van
Adam en Eva

De eerste vrouw die op deze aarde
leefde (Gen. 2:21–25; 3:20). Zij was
Adams echtgenote. In het Hebreeuws
betekent de naam ‘leven’, waarmee
wordt aangegeven dat Eva de eerste
moeder op aarde was (Moz. 4:26). Eva
en Adam, de eerste man, zullen eeu-
wige heerlijkheid genieten wegens het
aandeel dat zij geleverd hebben om de
eeuwige vooruitgang van alle mensen
mogelijk te maken.

Eva wordt verleid en eet van de verbo-
den vrucht, Gen. 3 (2 Ne. 2:15–20;
Moz. 4). Eva onderkent de noodzaak
van de val en de vreugde van de
verlossing, Moz. 5:11–12. President
Joseph F. Smith ziet Eva in zijn visioen
van de geestenwereld, LV 138:39.

EVANGELIE. Zie ook Bedeling; Leer
van Christus; Verlossingsplan

Gods heilsplan dat mogelijk is ge-
maakt door de verzoening van Jezus
Christus. Het evangelie omvat de eeu-
wige waarheden of wetten, verbon-
den en verordeningen die nodig zijn
om de mensen terug te brengen in de
tegenwoordigheid van God. God
heeft de volheid van het evangelie
in de negentiende eeuw op aarde
hersteld door middel van de profeet
Joseph Smith.

Ga heen in de gehele wereld en ver-
kondig het evangelie, Marc. 16:15. De
duidelijke en waardevolle delen van
het evangelie van het Lam zijn achter-
gehouden, 1 Ne. 13:32. Dit is mijn

evangelie, 3 Ne. 27:13–21 (LV 39:6).
Het Boek van Mormon bevat de vol-
heid van het evangelie, LV 20:8–9
(LV 42:12). Dit is het evangelie, LV
76:40–43. Het Melchizedeks priester-
schap bedient het evangelie, LV 84:19.
Eenieder zal de volheid van het evan-
gelie horen in zijn eigen tong, LV
90:11. De Zoon verkondigde het
evangelie aan de doden in de geesten-
wereld, LV 138:18–21, 28–37. Het evan-
gelie is vanaf het begin gepredikt,
Moz. 5:58. De eerste beginselen en
verordeningen van het evangelie om-
schreven, Art. 1:4.

EVANGELIE, HERSTELLING
VAN. Zie Herstelling van het
evangelie

EVANGELIËN. Zie ook Johannes,
de zoon van Zebedeüs; Lucas;
Marcus; Matteüs

De vier kronieken of getuigenissen
van Jezus’ sterfelijke leven en de
gebeurtenissen in verband met zijn
bediening die in de eerste vier boeken
van het Nieuwe Testament staan. Het
zijn opgetekende getuigenissen van
Christus’ leven, geschreven door
Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.
Het boek 3 Nephi in het Boek van
Mormon vertoont veel overeenkom-
sten met deze vier evangeliën uit het
Nieuwe Testament.

De boeken van het Nieuwe Testa-
ment zijn oorspronkelijk geschreven
in het Grieks. Het Griekse woord evan-
gelie betekent ‘goed nieuws’. Het goe-
de nieuws is dat Jezus Christus
verzoening heeft gedaan, waardoor
de gehele mensheid zal worden ver-
lost van de dood en ieder mens naar
zijn werken zal worden beloond (Joh.
3:16; Rom. 5:10–11; 2 Ne. 9:26; Alma
34:9; LV 76:69).

Evangeliënharmonie: De leerstellingen
van de Heiland in Matteüs, Marcus,
Lucas en Johannes kunnen onderling
en met hedendaagse openbaring op de
volgende manier worden vergeleken:
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EVANGELIËNHARMONIE

Gebeurtenis Matteüs Marcus Lucas Johannes Openbaring
uit de laatste
dagen

Geslachtsregister 1:2–17 3:23–38
van Jezus

Geboorte van 1:5–25,
Johannes de 57–58
Doper

Geboorte van 1 Ne. 11:18–20;2:1–15 2:6–7
Jezus 2 Ne. 17:14;

Mos. 3:5–8;
Alma 7:10;
Hel. 14:5–12;
3 Ne. 1:4–22

Profetieën van 2:25–39
Simeon en Anna

Bezoek aan de 2:41–50
tempel (Pascha)

Begin van de 3:1, 5–6 1:4 3:1–3 1:6–14
bediening van
Johannes

Doop van Jezus 3:13–17 1:9–11 3:21–22 1:32–34 1 Ne. 10:7–10;
2 Ne. 31:4–21

Verzoekingen 4:1–11 4:1–13
van Jezus

Getuigenis van LV 93:6–18, 261:15–36
Johannes de
Doper

Bruiloft te Kana 2:1–11
(Jezus’ eerste
wonder)

Eerste 2:14–17
tempelreiniging

Gesprek met 3:1–10
Nikodemus

De Samaritaanse 4:1–42
vrouw bij de bron
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Gebeurtenis Matteüs Marcus Lucas Johannes Openbaring
uit de laatste
dagen

Jezus in Nazaret 4:13–16 4:16–30
verworpen

Vissers geroepen 4:18–22 1:16–20
om vissers van
mensen te zijn

De wonderbare 5:1–11
visvangst

Het dochtertje 8:41–42,9:18–19, 5:21–24,
van Jaïrus 23–26 35–43 49–56
opgewekt

Genezing van 9:20–22 5:25–34 8:43–48
de vrouw met
bloedvloeiingen

Het roepen van 1 Ne. 13:24–26,10:1–42 3:13–19; 6:12–16;
6:7–13 9:1–2; 39–41;de Twaalf

12:2–12, LV 95:4
49–53

Opwekking van 7:11–15
de jongeling te
Naïn

De zalving van 7:36–50 12:2–8
Christus’ voeten

De storm op het 4:36–41 8:22–25
meer

Het roepen van LV 107:25, 34,10:1
de zeventig 93–97

Het legioen 5:1–20
duivels in de
zwijnen gezonden

De bergrede 5–7 6:17–49 3 Ne. 12–14

Jezus’ gelijkenissen zijn korte verhalen waarin een gewoon voorwerp of voorval
wordt vergeleken met een waarheid. Jezus bediende zich er vaak van om een
geestelijke waarheid te leren.

De zaaier: 13:3–9, 4:3–9, 8:4–8,
18–23 14–20 11–15
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Gebeurtenis Matteüs Marcus Lucas Johannes Openbaring
uit de laatste
dagen

Het onkruid: 13:24–30, LV 86:1–7
36–43

Het 13:18–1913:31–32 4:30–32
mosterdzaadje:

Het 13:33 13:20–21
zuurdesem:

De schat in 13:44
de akker:

De parel van 13:45–46
grote waarde:

Het visnet: 13:47–50

De heer des 13:51–52
huizes:

Het verloren 18:12–14 15:1–7
schaap:

De verloren 15:8–10
penning:

De verloren 15:11–32
zoon:

De onbarmhar- 18:23–35
tige dienst-
knecht:

De barmhartige 10:25–37
Samaritaan:

De onrecht- 16:1–8
vaardige
rentmeester:

De rijke man 16:14–15,
en de arme 19–31
Lazarus:

De onrecht- 18:1–8
vaardige
rechter:
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Gebeurtenis Matteüs Marcus Lucas Johannes Openbaring
uit de laatste
dagen

De goede 10:1–21 3 Ne. 15:17–24
herder:

De arbeiders in 10:3120:1–16
de wijngaard:

De tien ponden: 19:11–27

De twee zonen: 21:28–32

De onrecht- 20:9–2012:1–1221:33–46
vaardige
pachters:

Het koninklijke 22:1–14 14:7–24
bruiloftsmaal:

De wijze en 12:35–3625:1–13 LV 45:56–59
de dwaze
maagden:

De talenten: 25:14–30

De schapen en 25:31–46
de bokken:

De eerste 14:16–21 6:33–44 9:11–17 6:5–14
wonderbare
spijziging

Jezus gaande 14:22–33 6:45–52 6:16–21
over het meer

Petrus’ 16:13–16 8:27–29 9:18–20
getuigenis
van Christus

Petrus de 16:19
sleutels van
het koninkrijk
beloofd

Het brood des 6:22–71
levens

De blindgeborene 9:1–41
op de sabbat
genezen
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Gebeurtenis Matteüs Marcus Lucas Johannes Openbaring
uit de laatste
dagen

De verheerlij- 9:28–3617:1–13 9:2–13 LV 63:20–21;
king op de 110:11–13
berg; priester-
schapssleutels
overgedragen

Jezus zegent de 10:13–1619:13–15 18:15–17
kinderen

Het gebed des 6:5–15 11:1–4
Heren

De opwekking 11:1–45
van Lazarus

De intocht in 19:35–3821:6–11 11:7–11 12:12–18
Jeruzalem

De reiniging van 21:12–16 11:15–19 19:45–48
de tempel

Het penningske 12:41–44 21:1–4
van de weduwe

Rede over de 24:1–51 13:1–37 12:37–48; LV 45:16–60;
wederkomst 17:20–37; MJS 1:1–55

21:5–38

Genezing van de 17:12–14
tien melaatsen

Jezus’ laatste 22:1–2014:10–2726:14–32 13–17
paasfeest; de
instelling van het
avondmaal;
aanwijzingen
voor de Twaalf;
de voetwassing

Jezus’ lijden in 26:36–46 14:32–42 22:40–46 2 Ne. 9:21–22;
Getsemane Mos. 3:5–12;

LV 19:1–24

Jezus is de 15:1–8
wijnstok

Het verraad 26:47–50 14:43–46 22:47–48 18:2–3
door Judas
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Gebeurtenis Matteüs Marcus Lucas Johannes Openbaring
uit de laatste
dagen

Jezus voor 26:57 14:53 22:54, 18:24, 28
Kajafas 66–71

Jezus voor 27:2, 15:1–5 23:1–6 18:28–38
Pilatus 11–14

Jezus voor 23:7–10
Herodes

Jezus gegeseld 27:27–31 15:15–20 19:1–12
en bespot

De kruisiging 27:35–44 15:24–33 23:32–43 19:18–22 Hel. 14:20–27;
3 Ne. 8:5–22;
10:9

De opstanding 28:2–8 16:5–8 24:4–8

Jezus’ verschij- 16:14 24:13–32, 20:19–23
ning aan de 36–51
discipelen

Jezus’ verschij- 20:24–29
ning aan Tomas

De hemelvaart 16:19–20 24:50–53

EVANGELIST. Zie ook Patriarch,
patriarchaal; Patriarchale zegen

Iemand die het goede nieuws van het
evangelie van Jezus Christus brengt of
verkondigt. Joseph Smith heeft ver-
klaard dat een evangelist een patri-
arch is. Patriarchen worden geroepen
en geordend op aanwijzing van de
Twaalf Apostelen om bijzondere ze-
gens te geven die patriarchale zegens
worden genoemd.

De Heer heeft zowel apostelen, als pro-
feten, als evangelisten gegeven, Ef. 4:11.
Doe het werk van een evangelist, 2 Tim.
4:5. Wij geloven in apostelen, profeten,
herders, leraars, evangelisten, Art. 1:6.

EXCOMMUNICATIE. Zie ook
Afval; Opstand

Het proces waardoor iemand het

lidmaatschap van de kerk wordt ont-
nomen en daarmee alle daaraan ver-
bonden rechten. De kerkleiders gaan
alleen over tot excommunicatie wan-
neer de persoon in kwestie ervoor
heeft gekozen in strijd met de geboden
van de Heer te leven en zodoende
zichzelf ongeschikt heeft gemaakt
voor lidmaatschap van de kerk.

Het hart van velen was verstokt, en
hun namen werden uitgewist, Alma
1:24 (Alma 6:3). Als hij zich niet be-
keert, zal hij niet onder mijn volk wor-
den gerekend, 3 Ne. 18:31 (Mos. 26).
Wie echtbreuk pleegt en zich niet be-
keert, moet worden uitgeworpen, LV
42:24. Wie zondigt en zich niet be-
keert, moet worden uitgeworpen, LV
42:28. Richtlijnen gegeven om ernstige
moeilijkheden in de kerk op te lossen,
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LV 102 (LV 42:80–93). De bisschop is
aangesteld als rechter in Israël, LV
107:72. Kerkgenootschappen hebben
het recht hun leden ter verantwoor-
ding te roepen voor wanordeli jk
gedrag, LV 134:10.

EXODUS. Zie ook Pentateuch

Een boek in het Oude Testament, ge-
schreven door Mozes, dat het vertrek
van de Israëlieten uit Egypte beschrijft.
De vroege geschiedenis van Israël, zo-
als opgetekend in Exodus, valt uiteen
in drie delen: (1) de jaren van slavernij
in Egypte, (2) de uittocht onder leiding
van Mozes, (3) Israëls toewijding aan
de dienst van God in hun godsdiensti-
ge en politieke leven.

Het eerste gedeelte, de hoofdstukken
1–15, gaat over Israëls verdrukking in
Egypte; het eerste deel van het leven
en de roeping van Mozes; de uittocht,
en de instelling van het Pascha; de door-
tocht door de Rode Zee, de vernietiging
van Farao’s leger en Mozes’ zegelied.

Het tweede gedeelte, de hoofdstuk-
ken 15–18, gaat over de verlossing van
Israël en de gebeurtenissen tijdens de
reis van de Rode Zee naar de woestijn
Sinai; het bittere water van Mara, de
gave van de kwakkels en het manna,
de sabbatviering, het wonder van het
water dat te Refidim gegeven werd,
en de strijd op die plek tegen de Ama-
lekieten; de komst van Jetro naar het
kamp en zijn raad aangaande het
burgerlijk bestuur van het volk.

Het derde gedeelte, de hoofdstukken
19–40, vermeldt Israëls toewijding aan
de dienst van God tijdens de plechtige
gebeurtenissen in de woestijn Sinai.
De Heer bestempelde het volk als een
koninkrijk van priesters en een heilig
volk; Hij gaf de tien geboden, alsmede
voorschriften aangaande de tabernakel,
de inrichting ervan en de wijze van
aanbidding daarin. Daarop volgt het
verslag van de zonde van het volk door
het aanbidden van het gouden kalf, en
tot slot het verhaal van de bouw van
de tabernakel en aanwijzingen voor
de bediening in de tabernakel.

EZECHIËL

Een profeet en de schrijver van het
boek Ezechiël in het Oude Testament,
een priester uit de zonen van Sadok en
een van de Joodse ballingen die door
Nebukadnessar naar Babel was weg-
gevoerd. Hij vestigde zich onder de
ballingen en profeteerde 22 jaar lang,
van 592 tot 570 v.C.

Het boek Ezechiël: Het boek Ezechiël
omvat vier delen. In de hoofdstukken
1–3 wordt verteld over een visioen
van God en de roeping van Ezechiël;
in de hoofdstukken 4–24 wordt ge-
sproken over de oordelen die Jeruza-
l e m z u l l e n t r e f f e n e n d e r e d e n
daarvoor; in de hoofdstukken 25–32
worden de oordelen over de volken
uitgesproken; en in de hoofdstukken
33–48 staan de visioenen aangaande
het hedendaagse Israël.

EZRA

De priester-geleerde uit het Oude
Testament die een aantal Joden uit de
Babylonische ballingschap terugbracht
naar Jeruzalem (Ezra 7–10; Neh. 8, 12).
In 458 v.C. kreeg hij toestemming van
Artachsasta, koning van Perzië, die
Joodse ballingen die wilden vertrek-
ken, mee naar Jeruzalem te nemen
(Ezra 7:12–26).

Vóór de tijd van Ezra hadden de
priesters vrijwel totale zeggenschap
over het lezen van de verzameling
Schriftuur die de Wet heette. Mede
dankzij Ezra kwamen de Schriften
binnen het bereik van alle Joden. Het
in het openbaar voorlezen van het
‘boek der wet’ werd mettertijd de
spil van het nationale Joodse leven.
Ezra’s grootste lering was wellicht
zijn eigen voorbeeld als iemand die
zijn hart erop had gezet om de wet van
de Heer te onderzoeken, die te ge-
hoorzamen en anderen erin te onder-
wijzen (Ezra 7:10).

Het boek Ezra: In de hoofdstukken 1–6
worden de gebeurtenissen beschreven
die hadden plaatsgevonden 60–80 jaar
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voordat Ezra in Jeruzalem terugkeer-
de: het edict van Kores in 537 v.C. en
de terugkeer van de Joden onder Ze-
rubbabel. In de hoofdstukken 7–10
wordt vermeld hoe Ezra optrekt naar
Jeruzalem. Samen met zijn reisgeno-
ten vast en bidt hij om bescherming. In
Jeruzalem treffen zij vele Joden aan
die eerder onder Zerubbabel waren
teruggekeerd, buiten het verbond wa-
ren gehuwd en zich aldus bezoedeld
hadden. Ezra bidt voor hen en plaatst
hen onder een verbond om van die
vrouwen te scheiden. De latere ge-
schiedenis van Ezra staat in het boek
Nehemia.

FAMILIE. Zie Gezin

FAMILIEGESCHIEDENIS. Zie
Genealogie; Heil van de doden

FARAO. Zie ook Egypte; Egyptus

De oudste zoon van Egyptus, de doch-
ter van Cham (Abr. 1:25), tevens de
titel die aan de Egyptische koning
werd gegeven (Abr. 1:27).

FARIZEEËN. Zie ook Joden

Een religieuze groep onder de Joden
in het Nieuwe Testament waarvan de
naam duidt op afgescheiden zijn. De
Farizeeën gingen er prat op dat zij de
wet van Mozes stipt onderhielden en
alles vermeden wat verband hield met
mensen die niet van Israël waren. Zij
geloofden in het leven na de dood, de
opstanding en het bestaan van engelen
en geesten. Zij waren ervan overtuigd
dat de ongeschreven wetten en tradities
even belangrijk waren als de geschre-
ven wetten. Hun leringen verlaagden
godsdienst tot een nakomen van regels
en werkten geestelijke hoogmoed in
de hand. Door de Farizeeën twijfelden
vele Joden aan Christus en zijn evan-
gelie. In Matteüs 23, Marcus 7:1–23 en
Lucas 11:37–44 heeft de Heer openlijk
zijn afkeuring uitgesproken over de
Farizeeën en hun werken.

FAYETTE (NEW YORK)

Plaats van de boerderij van Peter

Whitmer sr., waar de profeet Joseph
Smith veel openbaringen heeft ont-
vangen. Op 6 april 1830 is daar de kerk
georganiseerd en de stem van de Heer
gehoord (LV 128:20).

FILEMON. Zie ook Paulus

Een christen uit het Nieuwe Testament,
eigenaar van de slaaf Onesimus, die
weggelopen was en zich bij Paulus had
gevoegd. Paulus stuurde Onesimus
terug naar Filemon met een brief waarin
hij hem vroeg zijn slaaf te vergeven.

FILEMON, ZENDBRIEF AAN. Zie
ook Paulus; Zendbrieven van
Paulus

Een boek uit het Nieuwe Testament,
ontleend aan een brief geschreven door
Paulus. Paulus’ brief aan Filemon is een
persoonlijk schrijven over Onesimus,
een slaaf die zijn meester, Filemon, had
bestolen en naar Rome was gevlucht.
Paulus stuurde hem terug naar zijn
meester in Kolosse in gezelschap van
Tychikus, die Paulus’ brief aan de
Kolossenzen bracht. Paulus verzocht
Filemon Onesimus te vergeven en hem
terug te ontvangen als medechristen.
Paulus schreef deze brief tijdens zijn
eerste gevangenschap in Rome.

FILIPPUS

Filippus, uit Betsaïda, was een van de
oorspronkelijke twaalf apostelen van
de Heiland in het Nieuwe Testament
(Matt. 10:2–4; Joh. 1:43–45).

Een andere Filippus was een van de
zeven die gekozen werden om de
twaalf apostelen bij te staan (Hand.
6:2–6). Hij predikte in Samaria en tot
een Ethiopische kamerling (Hand. 8).

FILIPPENZEN, ZENDBRIEF AAN
DE. Zie ook Paulus; Zendbrieven
van Paulus

Een brief die Paulus heeft geschreven
aan de heiligen te Filippi tijdens zijn
eerste gevangenschap in Rome en die
nu het boek Filippenzen vormt in het
Nieuwe Testament.

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ groeten
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en zijn lering over eenheid, nederig-
heid en volharding. In hoofdstuk 2
wordt benadrukt dat allen zich eens
zullen buigen voor Christus en dat al-
le mensen hun eigen behoudenis moe-
ten bewerken. In hoofdstuk 3 wijst
Paulus erop dat hij alles heeft opgeof-
ferd voor Christus. In hoofdstuk 4
dankt Paulus de heiligen van Filippi
voor hun steun.

FILISTIJNEN

Een stam uit het Oude Testament die
oorspronkelijk uit Kaftor kwam (Amos
9:7), maar zich vóór de tijd van Abra-
ham had gevestigd in het vruchtbare
laagland aan de kust van de Middel-
landse Zee, van Joppe tot de Egypti-
sche woestijn (Gen. 21:32). Jarenlang
waren er militaire conflicten tussen de
Filistijnen en de Israëlieten. Mettertijd
werd Palestina, de naam van het Filis-
tijnse gebied, een bekende benaming
voor het gehele heilige land.

De Israëlieten bevonden zich veertig
jaar lang in de macht van de Filistij-
nen, Richt. 13:1. Simson streed tegen
de Filistijnen, Richt. 13–16. Goliat was
een Filistijn uit Gat, 1 Sam. 17:4. David
versloeg de Filistijnen, 1 Sam. 19:8.

GABRIËL. Zie ook Engelen; Maria,
moeder van Jezus; Noach,
aartsvader uit de Bijbel

Een engel die naar Daniël werd ge-
stuurd (Dan. 8:16; 9:21), naar Zachari-
as (Luc. 1:11–19; LV 27:7), naar Maria
(Luc. 1:26–38) en anderen (LV 128:21).
De profeet Joseph Smith heeft verklaard
dat Gabriël de oudtestamentische
profeet Noach is.

GAD, DE ZIENER. Zie ook
Schriftuur—verloren Schriftuur

Een profeet, trouwe vriend en adviseur
van David uit het Oude Testament
(1 Sam. 22:5; 2 Sam. 24:11–19). Hij heeft
een boek over de daden van David
geschreven, welke schriftuur verloren
is gegaan (1 Kron. 29:29).

GAD, ZOON VAN JAKOB. Zie ook
Israël; Jakob, zoon van Isaak

Een zoon van Jakob en Zilpa uit het
Oude Testament (Gen. 30:10–11). Zijn
nakomelingen zijn een stam van Israël.

De stam Gad: Zie Gen. 49:19 voor
Jakobs zegen op zijn zoon Gad, en
Deut. 33:20–21 voor Mozes’ zegen
op de stam Gad. Volgens die zegens
zouden Gads nakomelingen een oor-
logszuchtig volk zijn. Het land dat
hun in Kanaän ten oosten van de
Jordaan was toegewezen, had goede
weidegrond en veel water.

GADIANTON, ROVERS VAN. Zie
ook Geheime verenigingen

Een roversbende uit het Boek van
Mormon, gesticht door een goddeloze
Nephiet die Gadianton heette. De
organisatie was gebaseerd op geheim-
houding en satanische eden.

Gadianton was de oorzaak van de
ondergang van het Nephitische volk,
Hel. 2:12–13. De duivel gaf Gadianton
geheime eden en verbonden, Hel.
6:16–32. Geheime verenigingen voer-
den tot de vernietiging van de Jaredie-
ten, Ether 8:15–26.

GALATEN, ZENDBRIEF AAN DE.
Zie ook Paulus; Zendbrieven van
Paulus

Een boek in het Nieuwe Testament,
oorspronkelijk een brief die de apostel
Paulus had geschreven aan de heili-
gen die in Galatië woonden. Het the-
ma van deze brief is dat ware vrijheid
alleen te vinden is in de naleving van
het evangelie van Jezus Christus. Als
de heiligen de leringen aannamen van
Joodse christenen die erop stonden
dat ze de Mozaïsche wet in acht na-
men, zouden zij de vrijheid die zij in
Christus hadden gevonden, beperken
of vernietigen. Paulus staaft in deze
brief zijn eigen positie als apostel, zet
de leer van rechtvaardiging door het
geloof uiteen en bevestigt de waarde
van een geestelijke godsdienst.
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In de hoofdstukken 1 en 2 betuigt
Paulus zijn spijt over het nieuws dat
hij had ontvangen over de afvalligheid
onder de Galaten en verduidelijkt zijn
positie onder de apostelen. In de
hoofdstukken 3 en 4 bespreekt hij de
leerstellingen van geloof en werken.
De hoofdstukken 5 en 6 bevatten een
uiteenzetting over de praktische ge-
volgen van de leerstelling van geloof.

GALILEA

De noordelijkste streek van Israël ten
westen van de Jordaan en de zee van
Galilea. Galilea is ruim 95 km lang en
een kleine 50 km breed. In vroegere
tijden stond Galilea bekend om zijn
goede grond en bedrijvige stadjes. De
belangrijke wegen die naar Damascus,
Egypte en het oosten van het land
voerden, liepen door Galilea. Het uit-
stekende klimaat en de vruchtbare
bodem brachten een overvloed aan
olijven, tarwe, gerst en druiven op. De
visserij aan de zee van Galilea, een
grote bron van rijkdom, zorgde voor
een drukke exporthandel. De Heiland
heeft een groot deel van zijn tijd in
Galilea doorgebracht.

Er zal zich in Galilea een groot licht
verheffen, Jes. 8:23–9:2 (2 Ne. 19:1–3).
Jezus trok rond in geheel Galilea om te
prediken, te leren en te genezen, Matt.
4:23. Na zijn opstanding verscheen
Jezus in Galilea, Marc. 14:28 (Joh.
21:1–14). Jezus’ faam verbreidde zich
door geheel Galilea, Luc. 4:14. Jezus
begon met zijn wonderen te Kana in
Galilea, Joh. 2:11.

De zee van Galilea: De zee van Galilea
ligt in het noorden van Israël. In het
Oude Testament werd het ook de zee
van Kinneret genoemd, en in het
Nieuwe Testament het meer Gennesa-
ret of de zee van Tiberias. Jezus heeft
aan de oever van de zee van Galilea
verschillende keren gepredikt (Matt.
13:2). De grootste lengte van dit peer-
vormige meer is 21 km, de grootste
breedte 12 km. De waterspiegel ligt
210 m onder het niveau van de Mid-

dellandse Zee. Door die lage ligging is
het er vaak zeer warm. Koude lucht,
die vanaf de heuvels naar beneden
stroomt en boven het water de warme
lucht ontmoet, is dikwijls de oorzaak
van plotselinge stormen (Luc. 8:22–24).

GAMALIËL. Zie ook Farizeeën

Een bekende Farizeeër in het Nieuwe
Testament die de Joodse wet kende
en daarin onderricht gaf. De apostel
Paulus was een van zijn leerlingen
(Hand. 22:3). Gamaliël was een zeer
invloedrijk man in het Sanhedrin
(Hand. 5:34–40).

GAVE. Zie ook Gave van de Heilige
Geest; Gaven van de Geest

God geeft de mens vele zegeningen
en gaven.

Er zijn vele geestelijke gaven, 1 Kor.
12:4–10. Streef naar de hoogste gaven,
1 Kor. 12:31. Elk volmaakt geschenk
komt van God, Jak. 1:17. De macht van
de Heilige Geest is de gave Gods, 1 Ne.
10:17. Wie zeggen dat er geen gaven
zijn, kennen het evangelie van Christus
niet, Mrm. 9:7–8. Iedere goede gave
komt van Christus, Mro. 10:8–18. Het
eeuwige leven is de grootste van alle
gaven van God, LV 14:7 (1 Ne. 15:36).
Gaven worden gegeven aan hen die de
Heer liefhebben, LV 46:8–11. Allen
krijgen niet iedere gave geschonken,
LV 46:11–29.

GAVE VAN DE HEILIGE GEEST.
Zie ook Gave; Gaven van de Geest;
God, Godheid; Heilige Geest

Ieder goed lid van de kerk heeft recht
op de voortdurende invloed van de
Heilige Geest. Wie zich in de ware kerk
van Jezus Christus laat dopen, ontvangt
daarna de gave van de Heilige Geest
door handoplegging van iemand die
daartoe het juiste gezag bezit (Hand.
8:12–25; Mro. 2:1–3; LV 39:23). Het
ontvangen van de gave van de Heilige
Geest wordt vaak de doop door vuur
genoemd (Matt. 3:11; LV 19:31).
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Allen geboden zich te bekeren, zich te
laten dopen en de gave van de Heilige
Geest te ontvangen, Hand. 2:38. Petrus
en Johannes verleenden de gave van
de Heilige Geest door middel van
handoplegging, Hand. 8:14–22. De
Heilige Geest wordt gegeven door
middel van handoplegging, Hand.
19:2–6. De vergeving van zonden
komt door vuur en door de Heilige
Geest, 2 Ne. 31:17. Wij geloven in
handoplegging voor de gave van de
Heilige Geest, Art. 1:4.

GAVEN VAN DE GEEST. Zie ook
Gave

Bijzondere geestelijke zegeningen die
de Heer geeft aan getrouwe mensen
voor hun eigen welzijn en tevens om
anderen ermee tot zegen te zijn. Voor
een beschrijving van de gaven van de
Geest, bestudeer LV 46:11–33; 1 Kor.
12:1–12; Mro. 10:8–18.

Streef naar de hoogste gaven, 1 Kor.
12:31 (1 Kor. 14:1). De Nephieten ont-
vingen vele gaven van de Geest, Alma
9:21. Wee hem die zegt dat de Heer
niet meer werkt door gaven of door de
macht van de Heilige Geest, 3 Ne. 29:6.
God schenkt gaven aan de getrouwen,
Mrm. 9:7. Gaven komen door de Geest
van Christus, Mro. 10:17. Er zijn vele
gaven en ieder mens wordt een gave
geschonken door de Geest, LV 46:11.
Kerkleiders krijgen het vermogen om
de gaven van de Geest te onderschei-
den, LV 46:27. De president van de
kerk bezit alle gaven die God schenkt
aan het hoofd der kerk, LV 107:92.

GEBED. Zie ook Aanbidden; Amen;
Overwegen; Vragen

Een eerbiedig communiceren met God
om Hem te danken en te vragen om
zegeningen. Gebeden worden tot onze
hemelse Vader gericht in de naam van
Jezus Christus. Ze kunnen overluid of
stil zijn. Iemands gedachten kunnen
ook een gebed zijn als zij tot God zijn
gericht. Het lied van de rechtvaardige
kan een gebed tot God zijn (LV 25:12).

Gebed is niet bedoeld om de wil van
God te veranderen, maar om voor ons-
zelf en voor anderen zegeningen te
verkrijgen die God bereid is te schen-
ken, maar waarom gevraagd dient te
worden, willen wij ze ontvangen.

Wij bidden tot de Vader in Christus’
naam (Joh. 14:13–14; 16:23–24). Wij zijn
in staat werkelijk in Christus’ naam te
bidden wanneer onze verlangens sa-
menvallen met die van Christus (Joh.
15:7; LV 46:30). Wij vragen dan om
datgene wat goed is en wat God ons
dus kan geven (3 Ne. 18:20). Sommige
gebeden blijven onverhoord omdat zij
in het geheel niet samenvallen met de
wil van Christus, maar voortspruiten
uit de zelfzucht van de mens (Jak. 4:3;
LV 46:9). Als wij God vragen om on-
rechtvaardige zaken, zal zich dat zelfs
tot onze veroordeling keren (LV 88:65).
Toen begon men de naam des Heren
aan te roepen, Gen. 4:26. Op de plaats
van het altaar riep Abram de naam
van de Heer aan, Gen. 13:4. Abrahams
knecht riep de hulp van de Heer in bij
het vinden van een vrouw voor Isaak,
Gen. 24:10–19. Het zij verre van mij
dat ik tegen de Heer zou zondigen
door op te houden voor u te bidden,
1 Sam. 12:23. De Heer hoort het gebed
van de rechtvaardigen, Spr. 15:29. Gij
zult Mij vinden wanneer gij naar Mij
vraagt met uw ganse hart, Jer. 29:12–
13. Bid voor wie u vervolgen, Matt.
5:44 (Luc. 6:28; 3 Ne. 12:44). Bid tot uw
Vader in het verborgene, Matt. 6:5–8
(3 Ne. 13:5–8). Bid dan aldus, Matt.
6:9–13 (Luc. 11:2; 3 Ne. 13:9). Bid en u
zal gegeven worden, Matt. 7:7 (3 Ne.
14:7; LV 4:7; 6:5; 66:9). Jezus ging de
berg op om in de eenzaamheid te bid-
den, Matt. 14:23. Waak en bid dat gij
niet in verzoeking komt, Matt. 26:41
(Marc. 14:38; 3 Ne. 18:15–18; LV 31:12).
Hij moet bidden in geloof, in geen en-
kel opzicht twijfelende, Jak. 1:5–6 (LV
42:68; 46:7). Het gebed van een recht-
vaardige vermag veel, Jak. 5:16. Luis-
ter naar de Geest die de mens leert
bidden, 2 Ne. 32:8–9. Ik riep Hem aan
in machtig gebed, Enos 1:4. Ik heb vele
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dagen gevast en gebeden, Alma 5:45–
46 (Alma 26:22). Zij hadden zich over-
gegeven aan veel gebed en aan vasten,
Alma 17:3. Herinnert gij u wat Zenos
heeft gezegd aangaande gebed of aan-
bidding? Alma 33:3. Verootmoedigt u
en volhard in gebed, Alma 34:18–27.
Raadpleeg de Heer bij al uw handelin-
gen, Alma 37:37. Gij moet altijd tot de
Vader bidden in mijn naam, 3 Ne.
18:19–20. Bidt in uw gezin, 3 Ne. 18:21.
Jezus bad tot de Vader, 3 Ne. 19:31–34
(Joh. 17; 3 Ne. 18:16). Hij gebood hen
niet op te houden met bidden in hun
hart, 3 Ne. 20:1. Als hij bidt, baat het
hem niets, tenzij hij het met een oprech-
te bedoeling doet, Mro. 7:6–9. Vraag
niet om datgene waar u niet om behoort
te vragen, LV 8:10. Bid altijd, opdat u
de overwinnaar zult worden, LV 10:5.
Ik gebied u dat gij zowel overluid als
in uw hart zult bidden, LV 19:28. De
Geest zal u gegeven worden door het
gelovige gebed, LV 42:14. Ga naar het
huis des gebeds om uw offeranden op
te offeren, LV 59:9 (Matt. 21:13). Ouders
moeten hun kinderen leren bidden,
LV 68:28. De Heer, hun God, is traag
om naar hun gebeden te luisteren, LV
101:7–8 (Mos. 21:15). Wees nederig;
en de Heer, uw God, zal u antwoord
geven op uw gebeden, LV 112:10.
Adam werd geboden om God in de
naam van de Zoon aan te roepen, Moz.
5:8. De Vader en de Zoon verschijnen
aan Joseph Smith in antwoord op zijn
gebed, GJS 1:11–20.

GEBED DES HEREN. Zie ook Gebed

Een gebed dat de Heiland opzond
voor zijn discipelen en dat dient als
voorbeeld voor alle gebeden (Matt.
6:9–13; 3 Ne. 13:9–13). Het wordt ook
het onzevader genoemd.

GEBODEN, DE TIEN. Zie ook
Geboden van God; Mozes

Tien wetten die God door middel van
de profeet Mozes heeft gegeven met
betrekking tot het moreel gedrag.

De Hebreeuwse benaming is de ‘tien
woorden’. Ze worden ook het verbond

genoemd (Deut. 9:9) of de getuigenis
(Ex. 25:21; 32:15). In Ex. 19:9–20:23;
32:15–19; 34:1 staat hoe God ze aan
Mozes, en door hem aan Israël, geeft.
De geboden waren op twee stenen
tafelen gegrift, die in de ark werden
gelegd; vandaar dat de ark de ark van
het verbond werd genoemd (Num.
10:33). Deuteronomium 6:4–5 en Levi-
ticus 19:18 aanhalend, heeft de Heer
de tien geboden samengevat in ‘twee
grote geboden’ (Matt. 22:37–39).

De tien geboden zijn in openbarin-
gen van de laatste dagen herhaald
(Mos. 12:32–37; 13:12–24; LV 42:18–28;
59:5–13; BJS, Ex. 34:1–2).

GEBODEN VAN GOD. Zie ook
Geboden, de tien; Gehoorzaam,
gehoorzaamheid, gehoorzamen;
Wet; Woord van God; Zonde

De wetten en voorwaarden die God de
mensen geeft, individueel of collec-
tief. Door de geboden te bewaren,
ontvangen de gehoorzamen de zege-
ningen van de Heer (LV 130:21).

Noach deed alles zoals God hem gebo-
den had, Gen. 6:22. Wandel in mijn
inzetting en onderhoud mijn geboden,
Lev. 26:3. Onderhoud mijn geboden,
opdat gij zult leven, Spr. 4:4 (Spr. 7:2).
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij
mijn geboden bewaren, Joh. 14:15 (LV
42:29). Wij ontvangen van Hem al wat
wij bidden, daar wij zijn geboden bewa-
ren, 1 Joh. 3:22. Zijn geboden zijn niet
zwaar, 1 Joh. 5:3. Wees onwrikbaar in
het onderhouden van de geboden,
1 Ne. 2:10. De Heer geeft geen geboden
zonder een weg te bereiden, 1 Ne. 3:7.
Ik moet handelen volgens de strenge
bevelen Gods, Jakob 2:10. Voor zover
gij mijn geboden onderhoudt, zult gij
voorspoedig zijn in het land, Jarom 1:9
(Alma 9:13; 50:20). Leer in uw jeugd de
geboden Gods te onderhouden, Alma
37:35. Deze geboden komen van Mij,
LV 1:24. Onderzoekt deze geboden, LV
1:37. Wie de geboden niet onderhou-
den, kunnen niet behouden worden,
LV 18:46 (LV 25:15; 56:2). Mijn geboden
zijn geestelijk; ze zijn niet natuurlijk of
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stoffelijk, LV 29:35. Geboden worden
gegeven om de wil van de Heer te
kunnen begrijpen, LV 82:8. Ik weet het
niet, alleen dat de Heer het mij heeft
geboden, Moz. 5:6. De Heer zal de
mensen beproeven om te zien of zij
alles zullen doen wat Hij hun gebiedt,
Abr. 3:25.

GEBOORTEBEPERKING. Zie ook
Gezin; Huwelijk, huwen

Beperking van het aantal kinderen dat
in een gezin geboren wordt door de
bevruchting te voorkomen.

Wees vruchtbaar en word talrijk; ver-
vul de aarde, Gen. 1:28 (Moz. 2:28).
Zonen zijn een erfdeel des Heren, Ps.
127:3–5. Lehi’s gezin moest nakome-
lingschap voor de Heer verwekken,
1 Ne. 7:1. Het huwelijk is de mens door
God verordonneerd, LV 49:15–17. Wie
hun verhoging ingaan, zullen een vol-
heid ontvangen en een voortzetting
van nakomelingschap voor eeuwig en
altijd, LV 132:19, 63.

GEBOORTERECHT. Zie
Eerstgeboorterecht

GEBROKEN HART. Zie ook
Bekeren (zich), bekering; Hart;
Nederig, nederigheid, vernederen;
Offer, offerande, offeren;
Zachtmoedig, zachtmoedigheid

Een gebroken hart hebben, wil zeggen
nederig, boetvaardig, schuldbewust
en zachtmoedig zijn, dat wil zeggen:
ontvankelijk voor de wil van God.

Ik verblijf bij hem die een verslagen en
ootmoedige geest heeft, Jes. 57:15.
Christus heeft Zichzelf als offer gege-
ven voor allen die een gebroken hart
en een verslagen geest hebben, 2 Ne.
2:7. Breng de Heer als offer een gebro-
ken hart en een verslagen geest, 3 Ne.
9:20 (LV 59:8). Alleen zij die met een
gebroken hart en een verslagen geest
kwamen, werden tot de doop toegela-
ten, Mro. 6:2. Jezus werd gekruisigd
tot vergeving van zonden voor het be-
rouwvolle hart, LV 21:9. Wiens geest

berouwvol is, die wordt aanvaard, LV
52:15. De Heilige Geest beloofd aan
hen die berouwvol zijn, LV 55:3. Mijn
Geest wordt gezonden ter verlichting
van de ootmoedigen en de berouwvol-
len, LV 136:33.

GEBRUIK. Zie Overlevering

GEDAANTEVERANDERING. Zie
ook Jezus Christus; Sleutels van
het priesterschap

De toestand van mensen die een tijdelij-
ke fysieke verandering hebben onder-
gaan — dat wil zeggen: verheven naar
een hoger geestelijk niveau — om de
tegenwoordigheid en heerlijkheid van
hemelse personen te kunnen verdragen.

De gedaanteverandering van Christus:
Petrus, Jakobus en Johannes zagen de
verheerlijkte en veranderde Heer. De
Heiland had voordien beloofd dat
Petrus de sleutels van het koninkrijk
der hemelen zou ontvangen (Matt.
16:13–19; 17:1–9; Marc. 9:2–10; Luc.
9:28–36; 2 Pet. 1:16–18). Bij deze be-
langrijke gebeurtenis verleenden de
Heiland, Mozes en Elias (Elia) de be-
loofde sleutels van het priesterschap
aan Petrus, Jakobus en Johannes. Met
deze priesterschapssleutels waren de
apostelen in staat het werk van het
koninkrijk na Jezus’ hemelvaart voort
te zetten.

Joseph Smith leerde dat Petrus,
Jakobus en Johannes bij die gelegen-
heid op de berg eveneens een gedaan-
teverandering ondergingen. Zij zagen
in een visioen hoe de aarde zal zijn
in haar toekomstige, verheerlijkte toe-
stand (LV 63:20–21). Zij zagen Mozes
en Elia, twee opgenomen mensen, en
hoorden de stem van de Vader, die
zei: ‘Deze is mijn Zoon, de geliefde, in
wie Ik mijn welbehagen heb; hoort
naar Hem’ (Matt. 17:5).

Veranderde mensen: Zij zagen de God
van Israël, Ex. 24:9–11. De huid van
zijn gelaat straalde doordat hij met
God had gesproken, Ex. 34:29 (Marc.
9:2–3). Jezus’ gelaat straalde, Matt. 17:2
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(Marc. 9:2–3). De kinderen van Israël
konden hun blik niet op Mozes geves-
tigd houden om de heerlijkheid van
zijn aangezicht, 2 Kor. 3:7. Abinadi’s
aangezicht straalde met buitengewo-
ne luister, Mos. 13:5–9. Zij werden
omringd als het ware door vuur, Hel.
5:23, 36, 43–45 (3 Ne. 17:24; 19:14). Zij
waren zo wit als het gelaat van Jezus,
3 Ne. 19:25. Het scheen hun toe dat zij
een gedaanteverandering hadden on-
dergaan, 3 Ne. 28:15. Niemand heeft
ooit God in het vlees gezien tenzij
hij bezield was door de Geest Gods,
LV 67:10–12. Door de macht van de
Geest werden onze ogen geopend, LV
76:12. De heerlijkheid Gods rustte op
Mozes, Moz. 1:2. Zijn heerlijkheid
rustte op mij en ik zag zijn aangezicht,
want ik was van gedaante veranderd,
Moz. 1:11. Ik zag de hemelen geopend
en ik was met heerlijkheid bekleed,
Moz. 7:3–4.

GEDACHTEN. Zie ook
Keuzevrijheid; Overwegen

Ideeën, begrippen en denkbeelden die
iemand krijgt of bedenkt. Ons denk-
vermogen is een gave van God die wij
naar eigen believen mogen gebruiken.
Hoe wij denken, heeft grote invloed
op onze houding en gedrag, en dus
ook op onze status na dit leven. Recht-
schapen gedachten voeren tot behou-
denis; goddeloze gedachten voeren
tot verdoemenis.

De Heer doorgrondt al wat de gedach-
ten beramen, 1 Kron. 28:9. Zoals hij in
zijn hart denkt, zo is hij, Spr. 23:7.
Want mijn gedachten zijn niet uw
gedachten, Jes. 55:7–9. Jezus kende
hun gedachten, Matt. 12:25 (Luc. 5:22;
6:8). Van binnenuit, uit het hart der
mensen, komen de kwade overleggin-
gen, Marc. 7:20–23. Wij moeten elk
bedenksel als krijgsgevangene bren-
gen onder de gehoorzaamheid aan
Christus, 2 Kor. 10:5. Al wat waar,
waardig, rechtvaardig, rein en bemin-
nelijk is, bedenk dat, Fil. 4:8. Bedenkt
dat vleselijk gezind zijn de dood en
geestelijk gezind zijn het eeuwige

leven is, 2 Ne. 9:39. Indien gij niet
op uzelf en op uw gedachten let, moet
gij verloren gaan, Mos. 4:30. Onze
gedachten zullen ons veroordelen,
Alma 12:14. Alleen God kent de over-
leggingen en de gedachten van uw
hart, LV 6:16 (LV 33:1). Vertrouwt
op Mij bij iedere gedachte, LV 6:36.
Verzamelt de woorden des levens als
een schat in uw gedachten, LV 84:85.
Werpt uw ijdele gedachten verre
van u, LV 88:69. De gedachten van het
hart der mensen zullen worden ge-
openbaard, LV 88:109. Laat deugd uw
gedachten voortdurend versieren, LV
121:45. Eenieders gedachten waren te
allen tijde boos, Moz. 8:22.

GEDENKBOEK. Zie ook Boek des
levens; Genealogie

Een door Adam begonnen boek waar-
in de handelingen van zijn nageslacht
werden opgetekend; tevens alle ver-
gelijkbare verslagen die sindsdien
door de profeten en trouwe leden zijn
bijgehouden. Adam en zijn kinderen
hielden een gedenkboek bij, waarin zij
schreven door de geest van inspiratie,
en een boek van geslachten, dat een
geslachtsregister bevatte (Moz. 6:5, 8).
Zulke verslagen zouden weleens een rol
kunnen spelen bij het oordeel dat uit-
eindelijk over ons zal worden geveld.

Er werd een gedenkboek geschreven,
Mal. 3:16–18 (3 Ne. 24:13–26). Allen
die niet in het gedenkboek ingeschre-
ven worden bevonden, zullen op die
dag geen erfdeel vinden, LV 85:9. De
doden werden geoordeeld uit de boe-
ken die het verslag van hun werken
bevatten, LV 128:7. Laten wij een boek
aanbieden met de geslachtslijsten van
onze doden, LV 128:24. Er werd een
gedenkboek bijgehouden, Moz. 6:5–8.
Wij hebben een gedenkboek, Moz. 6:46.
Abraham trachtte voor zijn nazaten
een kroniek te schrijven, Abr. 1:31.

GEDULD. Zie ook Volharden;
Zachtmoedig, zachtmoedigheid

Een kalm verdragen; het vermogen om
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bezoeking, belediging of onrecht te on-
dergaan zonder klagen of vergelding.

Wees stil voor de Heer en verbeid Hem,
Ps. 37:7–8. De lankmoedige is groot
van verstand, Spr. 14:29. Door uw vol-
harding zult gij uw leven verkrijgen,
Luc. 21:19. Wij hebben hoop door vol-
harding en de troost van de Schriften,
Rom. 15:4. Weest navolgers van hen
die door geloof en geduld de beloften
beërven, Hebr. 6:12–15. Laat volhar-
ding volkomen doorwerken, zodat gij
volkomen en onberispelijk zijt, Jak.
1:2–4. Gij hebt van de volharding van
Job gehoord, Jak. 5:11. Zij onderwier-
pen zich welgemoed en met geduld
aan de gehele wil des Heren, Mos.
24:15. Gij hebt al die dingen met geduld
verdragen, omdat de Heer met u was,
Alma 38:4–5. Volhardt in alle geduld
totdat gij volmaakt zijt, LV 67:13.

GEEST. Zie ook Dood, lichamelijke;
Mens; Opstanding; Ziel

Dat deel van een levend schepsel dat
heeft bestaan voor de geboorte op aar-
de, dat tijdens het sterfelijke leven in
het fysieke lichaam woont en dat na de
dood als afzonderlijk schepsel bestaat
tot de opstanding. Alle levende schep-
selen — mensen, dieren en planten —
bestonden als geest voordat er enige
vorm van leven op aarde bestond
(Gen. 2:4–5; Moz. 3:4–7). Het geestelij-
ke lichaam lijkt op het fysieke lichaam
(1 Ne. 11:11; Ether 3:15–16; LV 77:2;
129). Geest is materie, maar fijner of
zuiverder dan aardse elementen of
materie (LV 131:7).

Elk mens is letterlijk een zoon of
dochter van God en is als geest gebo-
ren uit hemelse ouders alvorens op
aarde te zijn geboren uit sterfelijke ou-
ders (Hebr. 12:9). Ieder mens op aarde
heeft niet alleen een lichaam van vlees
en beenderen, maar ook een onster-
felijk lichaam van geest. Zoals het
soms in de Schriften wordt omschre-
ven, vormen geest en lichaam samen
de ziel (Gen. 2:7; LV 88:15; Moz. 3:7, 9,
19; Abr. 5:7). Een geest kan leven zon-
der het fysieke lichaam, maar het

fysieke lichaam kan niet leven zonder
de geest (Jak. 2:26). De lichamelijke
dood is de scheiding van lichaam en
geest. Bij de opstanding wordt de geest
herenigd met hetzelfde lichaam van
vlees en beenderen waarmee hij verbon-
den was als sterfelijk mens, echter met
twee verschillen: zij zullen nooit meer
gescheiden worden, en het fysieke
lichaam zal onsterfelijk en vervolmaakt
zijn (Alma 11:45; LV 138:16–17).

Een geest heeft geen vlees en beende-
ren zoals gij ziet dat Ik heb, Luc. 24:39.
Die Geest getuigt met onze geest dat
wij kinderen Gods zijn, Rom. 8:16.
Verheerlijk God in uw lichaam en in
uw geest, 1 Kor. 6:20. Dit lichaam is
het lichaam van mijn geest, Ether 3:16.
De mens is geest, LV 93:33. Christus
predikte tot de rechtvaardige geesten
in het paradijs, LV 138:28–30 (1 Pet.
3:18–19). Gij zijt in de wereld geboren
door water en bloed en de geest, Moz.
6:59. Hij stond te midden van hen die
geesten waren, Abr. 3:23.

Boze geesten: Jezus dreef vele boze
geesten uit, Marc. 1:27, 34, 39. Onreine
geest, ga uit van deze mens, Marc. 5:2–
13. De boze geest leert de mens dat hij
niet moet bidden, 2 Ne. 32:8. In de
naam van Jezus wierp hij duivels en
onreine geesten uit, 3 Ne. 7:19. Vele
valse geesten zijn uitgegaan om de
wereld te misleiden, LV 50:2, 31–32.
Joseph Smith geeft drie sleutels aan
om te bepalen of een geest uit God of
uit de duivel is, LV 129.

GEESTELIJKE DOOD. Zie Dood,
geestelijke

GEESTELIJKE SCHEPPING. Zie
ook Mens; Scheppen, schepping

De Heer heeft alle dingen geestelijk
geschapen voordat Hij ze stoffelijk
schiep (Moz. 3:5).

God had elk gewas geschapen voor
het op de aarde was, Gen. 2:4–6 (Abr.
5:5). Door de macht van mijn Geest
heb Ik alle dingen geschapen, ten eer-
ste geestelijk, ten tweede stoffelijk, LV
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29:31–32. Hetgeen stoffelijk is, in de
gelijkenis van hetgeen geestelijk is,
LV 77:2. Ik heb de wereld gemaakt en
de mensen, eer zij in het vlees waren,
Moz. 6:51.

GEESTELIJKE GAVEN. Zie Gaven
van de Geest

GEESTENWERELD. Zie Hel;
Paradijs; Voorsterfelijk leven

GEHEIME VERENIGINGEN. Zie
ook Gadianton, rovers van; Kaïn

Een groep mensen die door een
eed verbonden zijn om de kwaadaar-
dige bedoelingen van de groep uit
te voeren.

De vader der leugen hitst de mensen-
kinderen op tot geheime verenigingen,
2 Ne. 9:9. Ik moet de geheime werken
van duisternis wel vernietigen, 2 Ne.
10:15. De oordelen Gods troffen die
bewerkers van duisternis en geheime
verenigingen, Alma 37:30. Gadianton
bleek de oorzaak te zijn van bijna de
algehele vernietiging van het volk van
Nephi, Hel. 2:4–13. Satan gaf het in
het hart van de mensen om geheime
eden en verbonden aan te gaan, Hel.
6:21–31. De Heer werkt niet door
geheime verenigingen, Ether 8:19. Vol-
ken die geheime verenigingen steu-
nen, zullen vernietigd worden, Ether
8:22–23. Wegens hun geheime vereni-
ging verwierpen zij alle woorden van
de profeten, Ether 11:22. Sedert de
dagen van Kaïn bestond er een gehei-
me vereniging, Moz. 5:51.

GEHOOR GEVEN. Zie Luisteren

GEHOORZAAM,
GEHOORZAAMHEID,
GEHOORZAMEN. Zie ook
Geboden van God; Luisteren;
Vreugde; Wet; Wandelen,
wandelen met God; Zegen,
zegenen, zegening

In geestelijke zin betekent gehoor-
zaamheid Gods wil doen.

Noach handelde in alles zoals God het
hem geboden had, Gen. 6:22. Abraham

was gehoorzaam aan de Heer, Gen.
22:15–18. Alles wat de Heer gesproken
heeft, zullen wij doen, Ex. 24:7. Hoor
dan, Israël, en onderhoud [de geboden]
naarstig, Deut. 6:1–3. Heb de Heer lief
en luister naar zijn stem, Deut. 30:20.
Gehoorzamen is beter dan slachtoffers,
1 Sam. 15:22. Vrees God en onderhoud
zijn geboden, Pred. 12:13–14. Niet
eenieder zal het koninkrijk der heme-
len binnengaan, maar wie doet de wil
van de Vader, Matt. 7:21 (3 Ne. 14:21).
Als iemand diens wil doen wil, zal hij
weten of de leer van God komt, Joh.
7:17. Wij moeten God meer gehoorza-
men dan de mensen, Hand. 5:29. Kin-
deren, wees uw ouders gehoorzaam,
Ef. 6:1 (Kol. 3:20). Ik zal heengaan en
doen wat de Heer heeft geboden, 1 Ne.
3:7. Ik gehoorzaamde de stem van de
Geest, 1 Ne. 4:6–18. Indien de mensen-
kinderen de geboden van God onder-
houden, voedt Hij hen, 1 Ne. 17:3. Pas
op dat u de boze geest niet gehoor-
zaamt, Mos. 2:32–33, 37 (LV 29:45). De
mensen oogsten hun beloning van ge-
luk of ellende volgens de geest die zij
gehoorzamen, Alma 3:26–27. De men-
sen behoren veel uit eigen vrije wil te
doen, LV 58:26–29. In niets geeft de
mens God aanstoot, behalve wanneer
zij zijn hand niet in alle dingen belij-
den en zijn geboden niet gehoorzamen,
LV 59:21. Ik, de Heer, ben gebonden
wanneer gij doet wat Ik zeg, LV 82:10.
Iedere ziel die mijn stem gehoorzaamt,
zal mijn aangezicht zien en weten dat
Ik ben, LV 93:1. Mijn volk moet worden
gekastijd totdat het gehoorzaamheid
leert, LV 105:6. Wanneer wij enige
zegening van God ontvangen, is het
door gehoorzaamheid aan die wet
waarop zij is gegrond, LV 130:21. Adam
was gehoorzaam, Moz. 5:5. Wij zullen
hen beproeven om te zien of zij alles
zullen doen wat de Heer hun ook zal
gebieden, Abr. 3:25.

GELAAT

Het aangezicht van de mens, dat vaak
de geestelijke houding en gemoeds-
toestand weerspiegelt.
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De gelaatsuitdrukking van de koning
veranderde, en zijn gedachten veront-
rustten hem, Dan. 5:6. Zijn gelaat was
gelijk de bliksem, Matt. 28:3. Zijn ge-
laat was gelijk de zon, Op. 1:16. Hebt
gij Gods beeld in uw gelaat ontvan-
gen? Alma 5:14, 19. Ammon zag dat de
gelaatsuitdrukking van de koning
veranderd was, Alma 18:12. Het ge-
laat van de engel was als de bliksem,
LV 20:6. Vast en bid met een blij hart
en een opgewekt gelaat, LV 59:14–15.
Zijn gelaat straalde nog helderder dan
de zon, LV 110:3.

GELD. Zie ook Aalmoezen; Rijkdom;
Tiende; Wereldsgezindheid

Munten, bankpapier of andere midde-
len waarmee mensen betalen voor
goederen of diensten. Het is soms een
symbool van materialisme.

Zonder geld zult gij worden verlost,
Jes. 52:3. Jezus gebiedt de Twaalf niets
mee te nemen voor onderweg, geen
brood, geen reiszak, geen geld, Marc.
6:8. Petrus zegt tegen Simon de tove-
naar dat zijn geld met hem zal vergaan,
Hand. 8:20. Geldzucht is de wortel van
alle kwaad, 1 Tim. 6:10. Besteed geen
geld aan wat geen waarde heeft, 2 Ne.
9:50–51 (Jes. 55:1–2; 2 Ne. 26:25–27).
Indien zij voor geld arbeiden, zullen
zij verloren gaan, 2 Ne. 26:31. Zoek het
koninkrijk van God voordat gij naar
rijkdom streeft, Jakob 2:18–19. Kerken
zullen zeggen dat uw zonden u verge-
ven worden voor uw geld, Mrm. 8:32,
37. Wie zijn geld geeft voor de zaak
van Zion, hem zal zijn loon geenszins
ontgaan, LV 84:89–90.

GELIJKENIS. Zie ook Evangeliën—
Evangeliënharmonie

Een eenvoudig verhaal dat wordt ge-
bruikt om een geestelijke waarheid of
geestelijk beginsel te illustreren en te
onderrichten. In een gelijkenis wordt
een dagelijks voorwerp of een gewone
gebeurtenis vergeleken met een waar-
heid. De onderliggende betekenis of
boodschap van een gelijkenis blijft

vaak verborgen voor luisteraars die
geestelijk niet bereid zijn die te ont-
vangen (Matt. 13:10–17).

Jezus leerde de mensen vaak door
middel van gelijkenissen. Zie onder
‘Evangeliën’ voor een lijst van zijn
belangrijkste gelijkenissen.

GELOOF, GELOVEN. Zie ook
Hoop; Jezus Christus;
Vertrouwen; Ongeloof

Geloof en vertrouwen hebben in iets
of iemand, of iets als waar aanvaarden.
Zoals het in de Schriften meestal wordt
gebruikt, is geloof een vertrouwen in en
op Jezus Christus, hetgeen iemand ertoe
voert zich te bekeren en Hem te gehoor-
zamen, waardoor hij kan worden be-
houden in het koninkrijk van God (LV
20:29). De heiligen der laatste dagen
geloven ook in God de Vader, in de
Heilige Geest, in de macht van het pries-
terschap, en in andere belangrijke
aspecten van het herstelde evangelie.
Geloof omvat de hoop op zaken
die men niet ziet, maar toch waar zijn
(Hebr. 11:1; Alma 32:21; Ether 12:6).
Geloof wordt opgewekt door het
evangelie te horen van bevoegde pre-
dikers die door God gezonden zijn
(Rom. 10:14–17). Wonderen voeren niet
tot geloof. Een sterk geloof wordt ont-
wikkeld door gehoorzaamheid aan
het evangelie van Jezus Christus. Met
andere woorden: geloof is het gevolg
van rechtschapenheid (Alma 32:40–43;
Ether 12:4, 6, 12; LV 63:9–12).

Waar geloof voert tot wonderen, vi-
sioenen, dromen, genezingen en alle
gaven die God zijn heiligen schenkt.
Door geloof verkrijgt de mens verge-
ving van zonden, zodat hij uitein-
delijk in staat is in de tegenwoordig-
heid van God te verkeren. Gebrek aan
geloof voert tot wanhoop, die wordt
veroorzaakt door ongerechtigheid
(Mro. 10:22).

Gelooft in de Heer, uw God; gelooft in
zijn profeten, 2 Kron. 20:20. De recht-
vaardige zal door zijn geloof leven,
Hab. 2:4. Er overkwam Daniël geen
kwaad in de leeuwenkuil omdat hij in
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God geloofde, Dan. 6:23. Naar uw ge-
loof zal het u geschieden, Matt. 8:13.
Uw geloof heeft u behouden, Matt.
9:22 (Marc. 5:34; Luc. 7:50). U geschie-
de naar uw geloof, Matt. 9:29. Indien
gij een geloof hebt als een mosterd-
zaad zal niets u onmogelijk zijn, Matt.
17:20 (Luc. 17:6). Al wat gij in het
gebed gelovig vragen zult, zult gij
ontvangen, Matt. 21:22. Wees niet
bevreesd, geloof alleen, Marc. 5:36.
Alles is mogelijk voor wie gelooft,
Marc. 9:23–24. Wie gelooft en zich laat
dopen, zal behouden worden, Marc.
16:16 (2 Ne. 2:9; 3 Ne. 11:33–35). Ik heb
voor u gebeden, dat uw geloof niet
zou bezwijken, Luc. 22:32. Wie in de
Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, Joh.
3:16, 18, 36 (Joh. 5:24; LV 10:50). Wij
geloven en zijn ervan overtuigd dat
Gij de Christus zijt, Joh. 6:69. Wie
in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven, Joh. 11:25–26. Geloof in
Christus’ naam heeft deze man sterk
gemaakt, Hand. 3:16. Het geloof is
uit het horen van het woord van
God, Rom. 10:17. Indien Christus niet
is opgestaan, is ook uw geloof zonder
inhoud, 1 Kor. 15:14. Geloof werkt
door liefde, Gal. 5:6. Door genade zijt
gij behouden, door het geloof, Ef. 2:8
(2 Ne. 25:23). Neem het schild des
geloofs, Ef. 6:16 (LV 27:17). Ik heb mijn
loop ten einde gebracht, ik heb het
geloof behouden, 2 Tim. 4:7. Wij die
tot geloof gekomen zijn, gaan tot de
rust in, Hebr. 4:3. Het geloof is de
zekerheid der dingen die men hoopt,
Hebr. 11:1. Zonder geloof is het onmo-
gelijk Hem welgevallig te zijn, Hebr.
11:16. Indien geloof niet met werken
gepaard gaat, is het dood, Jak. 2:17–
18, 22. Geloof in Jezus Christus en
heb elkander lief, 1 Joh. 3:23. Ik zal
heengaan en doen wat de Heer heeft
geboden, 1 Ne. 3:7. De Heer is in staat
alles voor de mensenkinderen te doen,
mits zij geloof in Hem oefenen, 1 Ne.
7:12. De wijzers in de Liahona werkten
volgens het geloof, 1 Ne. 16:28. De
Messias zal niemand vernietigen die
in Hem gelooft, 2 Ne. 6:14. Bekeer u en

laat u in zijn naam dopen, met vol-
maakt geloof in de Heilige Israëls,
2 Ne. 9:23. De Joden zullen worden
vervolgd totdat zij ertoe bewogen
worden in Christus te geloven, 2 Ne.
25:16. Christus verricht machtige
wonderen onder de mensenkinderen
naar hun geloof, 2 Ne. 26:13 (Ether
12:12; Mro. 7:27–29, 34–38). Enos’ zon-
den hem vergeven door zijn geloof in
Christus, Enos 1:3–8. Zo iemand zal
geen redding ten deel vallen behalve
door geloof in de Heer Jezus Christus,
Mos. 3:12. Indien gij al die dingen
gelooft, ziet toe dat gij ze doet, Mos.
4:10. Harten worden veranderd door
geloof in zijn naam, Mos. 5:7. De gebe-
den van Gods dienstknechten worden
naar hun geloof verhoord, Mos. 27:14.
De Zoon zal de overtredingen op Zich
nemen van hen die in zijn naam gelo-
ven, Alma 11:40. Geef ons kracht naar
ons geloof in Christus, Alma 14:26.
Roep Gods naam aan in geloof, Alma
22:16. Gezegend is hij die in het woord
Gods gelooft zonder gedwongen te
worden, Alma 32:16. Geloof wil niet
zeggen van iets een volmaakte kennis
hebben, Alma 32:21 (Ether 12:6). Al
kunt gij niet meer doen dan verlangen
te geloven, laat dat verlangen dan in u
werken, Alma 32:27. Wanneer het
woord begint te zwellen, koester het
door uw geloof, Alma 33:23 (Alma
32:28). Hun bewaring werd toegeschre-
ven aan de wonderbaarlijke macht van
God wegens hun buitengewone geloof,
Alma 57:25–27. Allen die met geloof
opkeken naar de Zoon van God zouden
leven, Hel. 8:15. Indien gij in Christus’
naam gelooft, zult gij u bekeren, Hel.
14:13. Wie in Christus gelooft, gelooft
ook in de Vader, 3 Ne. 11:35. Ik zie dat
uw geloof voldoende is voor Mij om u
te genezen, 3 Ne. 17:8. Nooit heeft de
mens in de Heer geloofd zoals de
broeder van Jared, Ether 3:15. Geloof
is datgene waarop gehoopt wordt
en wat niet wordt gezien, Ether 12:6.
Allen die wonderen hebben verricht,
hebben ze verricht door geloof, Ether
12:12–18. Als de mensen geloof hebben
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in Mij, zal Ik het zwakke voor hen
sterk laten worden, Ether 12:27–28, 37.
Mormon leerde geloof, hoop en naas-
tenliefde, Mro. 7. Alles wat ertoe
beweegt in Christus te geloven, wordt
door de macht van Christus uitgezon-
den, Mro. 7:16–17. Wat gij de Vader in
mijn naam vraagt, gelovende dat gij
zult ontvangen, zie, het zal u geschie-
den, Mro. 7:26. Zij die in Hem gelo-
ven, zullen al het goede aanhangen,
Mro. 7:28. Indien gij vraagt met geloof
in Christus, zal Hij de waarheid open-
baren, Mro. 10:4. Wie in de woorden
van de Heer geloven, zullen een open-
baring van de Geest krijgen, LV 5:16.
Zonder geloof kunt u niets doen,
vraag daarom in geloof, LV 8:10. Het
zou hun worden gegeven volgens hun
geloof in hun gebeden, LV 10:47, 52.
Wie geloven in de naam van de Heer
zullen zonen van God worden, LV
11:30 (Joh. 1:12). Alle mensen moeten
in geloof en in zijn naam tot het einde
volharden, LV 20:25, 29. Rechtvaardi-
ging door de genade van Christus is
juist en waar, LV 20:30. De Geest zal u
gegeven worden door het gelovige
gebed, LV 42:14. Sommigen wordt het
gegeven andermans woorden te gelo-
ven, LV 46:14. Tekenen volgen hen
die geloven, LV 58:64 (LV 63:7–12).
Geloof komt niet door tekenen, maar
tekenen volgen hen die geloven, LV
63:9–12. Ouders moeten hun kinderen
geloof in Christus leren, LV 68:25.
Vergaar kennis, door studie en ook
door geloof, LV 88:118. Zij die gelo-
ven, zich bekeren, en zich laten dopen,
zullen de Heilige Geest ontvangen,
Moz. 6:52. Geloof in de Heer Jezus
Christus is het eerste beginsel van het
evangelie, Art. 1:4

GELOOFSARTIKELEN. Zie ook
Parel van grote waarde; Smith jr.,
Joseph

Dertien fundamentele geloofspunten
die de leden van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen onderschrijven.

Joseph Smith formuleerde deze

voor het eerst in een brief aan John
Wentworth, redacteur van de Chicago
Democrat , toen deze hem vroeg wat de
leden van de kerk geloofden. Dit
schrijven, dat nu bekendstaat als de
Wentworth-brief, verscheen in maart
1842 voor het eerst in het tijdschrift
van de kerk, de Times and Seasons . De
Geloofsartikelen zijn op 10 oktober
1880 door de stem van de leden van de
kerk officieel als Schriftuur aanvaard
en vervolgens opgenomen in de Parel
van grote waarde.

GELUK, GELUKKIG. Zie Vreugde

GEMOED. Zie Verstand

GENADE. Zie ook Barmhartig,
barmhartigheid; Heil; Jezus
Christus; Verzoenen, verzoening

De activerende kracht van God die
mannen en vrouwen in staat stelt ze-
geningen in dit leven te verkrijgen, en
het eeuwige leven en de verhoging na
geloof te hebben geoefend, zich te
hebben bekeerd en er oprecht naar te
hebben gestreefd de geboden te bewa-
ren. Die goddelijke hulp of kracht
wordt gegeven dankzij Gods barm-
hartigheid en liefde. Iedere sterveling
heeft goddelijke genade nodig vanwe-
ge de val van Adam en ook vanwege
de zwakheden van de mens.

De genade en de waarheid zijn door
Jezus Christus gekomen, Joh. 1:17. Maar
door de genade van Christus zullen
wij behouden worden, Hand. 15:11
(Rom. 3:23–24; LV 138:14). Door geloof
hebben wij toegang tot zijn genade,
Rom. 5:2. Door genade zijt gij behou-
den, door het geloof, Ef. 2:8. De genade
Gods is heilbrengend, Titus 2:11. Laten
wij met vrijmoedigheid toegaan tot de
troon der genade, Hebr. 4:16. God
geeft de nederigen genade, 1 Pet. 5:5.
Niemand kan in Gods tegenwoordig-
heid wonen behalve door de verdien-
sten, barmhartigheid en genade van
de Heilige Messias, 2 Ne. 2:8. De mens
wordt alleen in en door de genade
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Gods behouden, 2 Ne. 10:24. Na alles
wat wij kunnen doen, worden wij
door de genade gered, 2 Ne. 25:23.
Door zijn genade zijn wij bij machte
die dingen te doen, Jakob 4:7. God
geve dat de mensen zullen worden
hersteld tot genade op genade, naar
hun werken, Hel. 12:24. Mijn genade
is de zachtmoedigen en allen die
zich verootmoedigen, genoeg, Ether
12:26–27. Moroni bidt de Heer om ge-
nade voor de andere volken, opdat zij
naastenliefde zullen bezitten, Ether
12:36, 41. Door de genade van God zijt
gij volmaakt in Christus, Mro. 10:32–
33. Jezus ontving genade op genade,
LV 93:12–13, 20.

GENEALOGIE. Zie ook Doop,
dopen—Doop voor de doden;
Gedenkboek; Gezin; Heil; Heil
van de doden; Verordeningen—
Plaatsvervangende
verordeningen

Register waarin iemands afstamming
beschreven staat. Waar ambten in het
priesterschap of bepaalde zegens aan
een bepaalde afstammingslijn werden
voorbehouden, waren geslachtsregis-
ters uitermate belangrijk in de Schriften
(Gen. 5; 10; 25; 46; 1 Kron. 1–9; Ezra
2:61–62; Neh. 7:63–64; Matt. 1:1–17;
Luc. 3:23–38; 1 Ne. 3:1–4; 5:14–19;
Jarom 1:1–2). De leden van de herstel-
de kerk in deze tijd houden zich nog
steeds bezig met stamboomonder-
zoek, mede om te weten wie hun over-
leden voorouders zijn, zodat zij de
verlossende verordeningen voor hun
voorouders kunnen verrichten. Deze
verordeningen zijn van kracht voor
de overledenen die het evangelie van
Jezus Christus in de geestenwereld
aannemen (LV 127, 128).

GENESIS. Zie ook Pentateuch

Een Grieks woord met de betekenis
‘oorsprong’ of ‘begin’. Het boek Gene-
sis, dat geschreven is door de profeet
Mozes, is het eerste boek van het Oude
Testament. Het geeft een verslag van
het begin van vele zaken, zoals de

schepping van de aarde, het plaatsen
van de dieren en de mens daarop, de
val van Adam en Eva, de openbaring
van het evangelie aan Adam, het be-
gin van de stammen en rassen, de oor-
sprong van verschillende talen bij de
toren van Babel en het begin van het
geslacht van Abraham, hetgeen tot de
vestiging van het huis van Israël voer-
de. Jozefs rol als bewaarder van Israël
wordt in Genesis onderstreept.

Hedendaagse openbaring verifieert
en verduidelijkt het verslag in het
boek Genesis (1 Ne. 5; Ether 1; Moz.
1–8; Abr. 1–5).

De hoofdstukken 1–4 in het boek
Genesis geven verslag van de schep-
ping van de wereld en de geschiedenis
van Adam en zijn nageslacht. De
hoofdstukken 5–10 bevatten de ge-
schiedenis van Noach. In de hoofd-
stukken 11–20 wordt het verhaal
verteld van Abrahams huisgezin tot
aan de tijd van Isaak. De hoofdstuk-
ken 21–35 vervolgen het verhaal van
Isaaks huisgezin. Hoofdstuk 36 bevat
het verhaal van Esau’s huisgezin. De
hoofdstukken 37–50 gaan over Jakobs
huisgezin en vertellen hoe Jozef naar
Egypte werd verkocht en welke rol
hij speelde bij de redding van het
huis van Israël.

GENEZEN, GENEZINGEN. Zie ook
Zalven; Zalving van zieken

Weer gezond maken, zowel lichamelijk
als geestelijk. De Schriften bevatten
veel voorbeelden van wonderbaarlij-
ke genezingen die de Heer en zijn
dienstknechten hebben verricht.

Ik, de Heer, ben uw Heelmeester, Ex.
15:26. Naäman dompelde zich zeven-
maal onder in de Jordaan en was gene-
zen, 2 Kon. 5:1–14. Door zijn striemen
is ons genezing geworden, Jes. 53:5
(Mos. 14:3). De zon der gerechtigheid
zal opgaan met genezing onder haar
vleugelen, Mal. 4:2. Jezus genas alle
ziekten, Matt. 4:23 (Matt. 9:35). Hij
gaf hun macht om alle ziekte te gene-
zen, Matt. 10:1. Zij werden genezen
door de macht van het Lam Gods,
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1 Ne. 11:31. Indien gij gelooft in de
verlossing in Christus, kunt gij gene-
zen worden, Alma 15:8. Hij genas
ieder van hen, 3 Ne. 17:9. Wie in Mij
gelooft om te worden genezen en
niet aangewezen is om te sterven, zal
genezen, LV 42:48. In mijn naam zul-
len zij de zieken genezen, LV 84:68.
Wij geloven in de gave van gezondma-
king, Art. 1:7.

GERECHTIGHEID. Zie ook
Barmhartig, barmhartigheid;
Verzoenen, verzoening

Het vaste gevolg van zegeningen voor
rechtvaardige gedachten en handelin-
gen, en straf voor zonden waarvan
men zich niet bekeert. De gerechtig-
heid is een eeuwige wet die een straf
eist wanneer er een wet van God over-
treden wordt (Alma 42:13–24). Als de
zondaar zich niet bekeert, moet hij de
straf ondergaan (Mos. 2:38–39; LV
19:17). Als hij zich wél bekeert, betaalt
de Heiland de prijs door de verzoe-
ning, waardoor de barmhartigheid in
werking treedt (Alma 34:16).

De ziel die zondigt, zal sterven, Ez. 18:4.
De Heer vraagt van u niets anders dan
recht te doen, Micha 6:8. Jezus zal
rechtvaardig zijn en onze zonden ver-
geven, 1 Joh. 1:9. De gerechtigheid
van God scheidt de goddelozen van
de rechtvaardigen, 1 Ne. 15:30. De
verzoening voldoet aan de eisen van
zijn gerechtigheid, 2 Ne. 9:26. Het ge-
hele mensdom is gevallen en bevindt
zich in de greep van de gerechtigheid,
Alma 42:14. De verzoening bevredigt
de eisen van de gerechtigheid, Alma
42:15. Denkt gij dat de barmhartigheid
de gerechtigheid kan beroven? Alma
42:25. De gerechtigheid Gods hangt u
boven het hoofd tenzij gij u bekeert,
Alma 54:6. Recht en oordeel zijn de
straf die aan mijn wet verbonden is,
LV 82:4. Gerechtigheid vervolgt haar
baan en maakt aanspraak op het hare,
LV 88:40. Niemand is gevrijwaard van
de gerechtigheid en de wetten van
God, LV 107:84.

GERUCHT. Zie ook Kwaadsprekerij;
Roddel

Satan verspreidt geruchten en twis-
ten — soms ten dele op waarheid
gebaseerd — om de mensen te keren
tegen God en alles wat goed is (Hel.
16:22; GJS 1:1). Een van de tekenen van
de wederkomst van Jezus Christus
is dat de mensen zullen spreken van
oorlogen en geruchten van oorlogen
(Matt. 24:6; LV 45:26; MJS 1:23).

GESLACHT. Zie Gezin

GESLACHTSREGISTER. Zie
Genealogie

GETSEMANE. Zie ook Olijfberg;
Verzoenen, verzoening

Een hof die volgens het Nieuwe Testa-
ment bij de Olijfberg lag. In het Aramees
betekent het woord getsemane ‘olijfpers’.
Jezus begaf Zich naar die hof op de
avond dat Judas Hem verried. Daar
bad Hij en leed voor de zonden van de
mensheid (Matt. 26:36, 39; Marc. 14:32;
Joh. 18:1; Alma 21:9; LV 19:15–19).

GETUIGE, GETUIGEN. Zie ook
Getuigenis

Een verklaring of ander bewijs dat iets
waar is; een getuigenis. Een getuige
kan ook iemand zijn die een dergelijke
verklaring aflegt of bewijs levert geba-
seerd op persoonlijke kennis; dat wil
zeggen: iemand die getuigenis aflegt.

Gij zult geen valse getuigenis spreken,
Ex. 20:16. Dit evangelie zal in de gehe-
le wereld gepredikt worden tot een
getuigenis voor alle volken, Matt. 24:14
(MJS 1:31). Gij zult mijn getuigen zijn,
Hand. 1:8. Die Geest getuigt met onze
geest, Rom. 8:16 (1 Joh. 5:6). Treed te
allen tijde op als getuige van God, Mos.
18:8–9. Wij nemen van het avondmaal
om tot de Vader te getuigen dat wij de
geboden zullen onderhouden en Jezus
altijd indachtig zullen zijn, 3 Ne.
18:10–11 (Mro. 4, 5; LV 20:77–79). Gij
ontvangt geen getuigenis dan na de
beproeving van uw geloof, Ether 12:6.
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De wet van getuigen: in de mond van
twee of drie getuigen zal ieder woord
vaststaan, LV 6:28 (Deut. 17:6; Matt.
18:16; 2 Kor. 13:1; Ether 5:4; LV 128:3).
Ik heb u geordend om apostelen en
bijzondere getuigen van mijn naam te
zijn, LV 27:12 (LV 107:23). De Zeven-
tig zijn geroepen om bijzondere getui-
gen te zijn voor de andere volken en in
de gehele wereld, LV 107:25. Er moet
een schrijver aanwezig zijn als oogge-
tuige van uw doopbedieningen, LV
127:6 (LV 128:2–4).

GETUIGEN. Zie ook Getuigenis

Getuigen door de macht van de Heili-
ge Geest; een plechtige verklaring van
waarheid gebaseerd op persoonlijke
kennis of overtuiging afleggen.

De Trooster zal van Mij getuigen, Joh.
15:26. Hij heeft ons geboden te prediken
en te getuigen, Hand. 10:42. Drie getui-
gen zullen getuigen van de waarheid,
2 Ne. 27:12. De macht van de Heilige
Geest voert het tot het hart der men-
senkinderen, 2 Ne. 33:1. De Schriften
getuigen van Christus, Jakob 7:10–11
(Joh. 5:39). Ik getuig tot u te weten dat
deze dingen waarover ik heb gespro-
ken, waar zijn, Alma 5:45 (Alma 34:8).
Gij zult ervan getuigen door de macht
van God, LV 17:3–5. Gij moet doen
wat de Geest tot u getuigt, LV 46:7. Ik
heb u uitgezonden om te getuigen en
te waarschuwen, LV 88:81.

GETUIGEN VAN HET BOEK VAN
MORMON. Zie ook Boek van
Mormon; Getuige, getuigen

De Heer heeft nog anderen naast de
profeet Joseph Smith geboden om te
getuigen van de goddelijke oorsprong
van het Boek van Mormon (LV 17;
128:20). Zie het getuigenis van deze
getuigen bij de Inleiding van het Boek
van Mormon.

Door de woorden van drie zal Ik mijn
woord doen vaststaan, 2 Ne. 11:3. Ge-
tuigen zullen aan de mensenkinderen
getuigen van zijn woord, 2 Ne. 27:12–
13. Op de verklaring van drie getuigen

zullen deze dingen vaststaan, Ether
5:4. De drie getuigen zullen de platen
zien door geloof, LV 17.

GETUIGENIS. Zie ook Getuigen;
Getuige, getuigen; Heilige Geest

Door de Heilige Geest ingegeven kennis
en geestelijk bewijs. Een getuigenis kan
ook een officiële of wettige verklaring
zijn van hetgeen iemand als waarheid
ervaart (LV 102:26).

Ik weet: mijn Losser leeft, Job 19:25–26.
Schaam u niet voor het getuigenis
van onze Heer, 2 Tim. 1:8. Het getui-
genis van Jezus is de geest van profe-
tie, Op. 19:10. Treed te allen tijde op
als getuige van God, Mos. 18:9. Er
was geen andere manier om de men-
sen terug te winnen dan door hen on-
der druk te zetten met een onvervalst
getuigenis tegen hen, Alma 4:19–20.
Ik heb alle dingen als getuigenis dat
deze dingen waar zijn, Alma 30:41–44.
Gij ontvangt geen getuigenis dan na
de beproeving van uw geloof, Ether
12:6. Heb Ik u daarover geen vrede
in uw gemoed geschonken? Welk gro-
ter getuigenis kunt u hebben dan van
God? LV 6:22–23. En nu, na de vele
getuigenissen die van Hem zijn gege-
ven, is dit het getuigenis dat wij van
Hem geven, LV 76:22–24. Ik heb u uit-
gezonden om te getuigen en te waar-
schuwen, LV 88:81–82. De testateurs
zijn nu dood, en hun testament is van
kracht, LV 135:4–5. Henoch zag enge-
len die getuigden van de Vader en de
Zoon, Moz. 7:27. Al werd ik gehaat en
vervolgd, omdat ik zei dat ik een visi-
oen had gezien, het was toch waar,
GJS 1:24–25.

GEVANGENIS VAN CARTHAGE.
Zie ook Smith, Hyrum; Smith jr.,
Joseph

Joseph en Hyrum Smith zijn op 27 juni
1844 in de gevangenis van Carthage
(Illinois, VS) door een bende vermoord
(LV 135).

GEVANGENIS IN DE
GEESTENWERELD. Zie Hel
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GEVANGENSCHAP. Zie ook Vrij,
vrijheid

In fysieke of geestelijke knechtschap
verkeren.

Het huis van Israël werd in gevangen-
schap weggevoerd wegens zijn onge-
rechtigheid, Ez. 39:23. Wie anderen
in gevangenschap voert, gaat zelf in
gevangenschap, Op. 13:10. De godde-
lozen worden overgeleverd aan de
gevangenschap van de duivel, 1 Ne.
14:4, 7. De mensen zijn vrij om vrijheid
en eeuwig leven te kiezen of gevan-
genschap en dood, 2 Ne. 2:27. De wil
van het vlees geeft de geest van de
duivel macht om gevangen te nemen,
2 Ne. 2:29. Zijt gij u voldoende bewust
gebleven van de gevangenschap van
uw vaderen? Alma 5:5–6. Zij die hun
hart verstokken, worden gevangenge-
nomen door de duivel, Alma 12:11. Gij
moet altijd waken en bidden, opdat gij
niet door de duivel wordt verzocht en
gevankelijk door hem wordt wegge-
voerd, 3 Ne. 18:15.

GEWETEN. Zie ook Licht, licht van
Christus

Het besef van goed en kwaad voort-
vloeiende uit het licht van Christus
dat alle mensen bezitten (Mro. 7:16).
Wij worden geboren met het natuurlij-
ke vermogen om goed van kwaad te
onderscheiden dankzij het licht van
Christus dat eenieder ontvangt (LV
84:46). Dat vermogen wordt het gewe-
ten genoemd. Daardoor zijn wij verant-
woordelijke schepselen. Ons geweten
kan, net zoals andere vermogens, door
zonde of misbruik afstompen.

De schriftgeleerden en de Farizeeën
door hun eigen geweten veroordeeld,
Joh. 8:9. Terwijl hun geweten medege-
tuigt, Rom. 2:14–15. Afvalligen zijn
in hun eigen geweten gebrandmerkt,
1 Tim. 4:2. De mensen worden voldoen-
de onderricht om goed van kwaad te
onderscheiden, 2 Ne. 2:5. Koning
Benjamins geweten was zuiver tegen-
over God, Mos. 2:15. De Nephieten

waren van vreugde vervuld wegens
hun rustige geweten, Mos. 4:3. Zeëz-
rom gepijnigd door een besef van zijn
eigen schuld, Alma 14:6. Wij ontvan-
gen vreugde of gewetenswroeging
volgens onze verlangens, Alma 29:5.
Een straf en een rechtvaardige wet
veroorzaken gewetenswroeging, Alma
42:18. Iedereen ontvangt de Geest
van Christus om goed van kwaad te
kunnen onderscheiden, Mro. 7:16.
Iedereen moet volgens zijn geweten
kunnen handelen, LV 134:2. Mijn ge-
weten is vrij van overtreding, LV
135:4. Wij eisen het goed recht God te
vereren volgens de stem van ons eigen
geweten, Art. 1:11.

GEWIJD. Zie Heilig; heiligheid

GEZAG. Zie ook Macht; Ordenen,
ordening; Priesterschap; Roepen,
roeping, door God geroepen;
Sleutels van het priesterschap

De toestemming verleend aan mensen
op aarde die worden geroepen of
geordend om te handelen voor en in
de naam van God de Vader of Jezus
Christus bij het verrichten van Gods
werk.

Ik heb u gezonden, Ex. 3:12–15. Zeg
alles wat Ik u gebied, Ex. 7:2. Hij gaf de
twaalf discipelen macht, Matt. 10:1.
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitge-
kozen en u aangewezen, Joh. 15:16.
Nephi en Lehi predikten met groot
gezag, Hel. 5:18. Nephi, de zoon van
Helaman, was een man Gods, met veel
macht en gezag die hem door God
waren gegeven, Hel. 11:18 (3 Ne. 7:17).
Jezus gaf de twaalf Nephieten macht,
3 Ne. 12:1–2. Joseph Smith van Gods-
wege geroepen en geordend, LV 20:2.
Niemand zal mijn evangelie prediken
of mijn kerk opbouwen tenzij hij is
geordend en het de kerk bekend is
dat hij dat gezag bezit, LV 42:11. De
ouderlingen moeten het evangelie
verkondigen en handelen volgens het
gezag dat hun is gegeven, LV 68:8. De
Melchizedekse priesterschap heeft
het gezag om in geestelijke zaken te
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handelen, LV 107:8, 18–19. Wat door
goddelijk gezag wordt gedaan, wordt
wet, LV 128:9. Wie het evangelie
predikt of de verordeningen ervan
bedient, moet van Godswege worden
geroepen door hen die daartoe het
gezag bezitten, Art. 1:5.

GEZALFDE, DE. Zie ook Jezus
Christus; Messias

Jezus wordt de Christus genoemd
(een Grieks woord) of de Messias (een
Aramees woord). Beide woorden be-
tekenen ‘de Gezalfde’. Hij is het die
door de Vader is gezalfd om diens per-
soonlijke vertegenwoordiger te zijn
bij alles wat verband houdt met de
verlossing van de mensheid.

De Heer heeft Mij gezalfd, Jes. 61:1–3.
Hij heeft er Een gezalfd om het evan-
gelie te verkondigen, Luc. 4:16–22.
Jezus door God de Vader gezalfd,
Hand. 4:27. God heeft Jezus van Naza-
ret gezalfd, Hand. 10:38.

GEZEGEND. Zie Zegen, zegenen,
zegening

GEZIN. Zie ook Huwelijk, huwen;
Kind, kinderen; Moeder; Vader,
aardse

In schriftuurlijke zin bestaat een gezin
uit man en vrouw, kinderen, en soms
andere verwanten die onder hetzelfde
dak wonen of onder hetzelfde gezins-
hoofd vallen. Een gezin kan ook bestaan
uit een alleenstaande ouder met kin-
deren, een echtpaar zonder kinderen,
of zelfs een ongehuwde man of vrouw
die alleen woont.

Algemeen: En met u zullen alle ge-
slachten des aardbodems gezegend
worden, Gen. 12:3 (Gen. 28:14; Abr.
2:11). Ik zal voor alle geslachten van
Israël tot een God zijn, Jer. 31:1. Alle
geslacht in de hemelen en op de aarde
wordt genoemd naar de Vader, Ef.
3:14–15. Adam en Eva hebben het ge-
slacht der gehele aarde voortgebracht,
2 Ne. 2:20. Uw heerlijkheid zal zijn een
voortzetting van nakomelingschap

voor eeuwig, LV 132:19. Ik zal hem
kronen van eeuwige levens geven in
de eeuwige werelden, LV 132:55. De
verzegeling van de kinderen aan hun
ouders is een onderdeel van het grote
werk van de volheid der tijden, LV
138:48. Man en vrouw schiep Ik hen en
zeide tot hen: Weest vruchtbaar en
vermenigvuldigt u, Moz. 2:27–28. Het
is niet goed dat de mens alleen is,
Moz. 3:18. Adam en Eva arbeidden
samen, Moz. 5:1.
Plichten van de ouders: Abraham zal
zijn kinderen gebieden en zij zullen de
weg des Heren bewaren, Gen. 18:17–19.
Gij zult uw kinderen het woord van de
Heer inprenten, Deut. 6:7 (Deut. 11:19).
Wie zijn zoon liefheeft, tuchtigt hem,
Spr. 13:24 (Spr. 23:13). Oefen de knaap
volgens de eis van zijn weg, Spr. 22:6.
Geniet het leven met de vrouw die gij
liefhebt, Pred. 9:9. Al uw zonen zullen
leerlingen des Heren zijn, Jes. 54:13
(3 Ne. 22:13). Voed hen op in de tucht
en terechtwijzing des Heren, Ef. 6:1–4
(Enos 1:1). Wie niet voor het eigen
gezin zorgt, heeft het geloof verloo-
chend, 1 Tim. 5:8. Met alle liefde van
een tedere ouder spoorde hij hen aan,
1 Ne. 8:37. Wij spreken over Christus
om onze kinderen te laten weten op
welke Bron zij mogen hopen, 2 Ne.
25:26. En de man en de vrouw hebben
hun kinderen lief, Jakob 3:7. Leer hun
elkaar lief te hebben en elkaar te die-
nen, Mos. 4:14–15. Gij zult uw gezin
tot bloedvergieten toe verdedigen,
Alma 43:47. Bid in uw gezin dat vrouw
en kind gezegend worden, 3 Ne. 18:21.
Ouders moeten hun kinderen onder-
wijzen in het evangelie, LV 68:25.
Iedere man heeft de plicht voor zijn
eigen gezin te zorgen, LV 75:28. Ieder
kind heeft aanspraak op zijn ouders,
LV 83:2, 4. Breng uw kinderen groot in
licht en waarheid, LV 93:40. Breng uw
eigen gezin in orde, LV 93:43–44, 50.
Priesterschapsdragers mogen anderen
alleen beïnvloeden met ongeveinsde
liefde, LV 121:41. Adam en Eva maak-
ten hun kinderen alle dingen bekend,
Moz. 5:12.
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Plichten van de kinderen: Eer uw vader
en uw moeder, Ex. 20:12. Hoor, mijn
zoon, de tucht van uw vader, Spr. 1:8
(Spr. 13:1; 23:22). Jezus was zijn ou-
ders onderdanig, Luc. 2:51. Jezus deed
de wil van zijn Vader, Joh. 6:38 (3 Ne.
27:13). Wees uw ouders gehoorzaam
in de Heer, Ef. 6:1 (Kol. 3:20). Als de
kinderen zich bekeren, zal de gram-
schap van de Heer worden afgewend,
LV 98:45–48. Eva’s getrouwe dochters
vereerden de ware en levende God,
LV 138:38–39.

Het eeuwige gezin: In de Leer en Ver-
bonden wordt de eeuwige aard van
het huwelijk en het gezin uiteengezet.
Het celestiale huwelijk en de voortzet-
ting van het gezin zullen man en
vrouw in staat stellen om goden te
worden (LV 132:15–20).

GEZONDHEID. Zie Woord van
wijsheid

GIDEON (OUDE TESTAMENT)

Een leider die Israël verloste van de
Midjanieten (Richt. 6:11–40; 7–8).

GIDEON (BOEK VAN MORMON)

Een trouwe Nephitische leider.

Een sterke man en vijand van koning
Noach, Mos. 19:4–8. Overlegt met
koning Limhi, Mos. 20:17–22. Oppert
een plan voor hun bevrijding uit
de Lamanitische knechtschap, Mos.
22:3–9. Wordt gedood door Nehor,
Alma 1:8–10.

GOD, GODHEID. Zie ook Heer;
Heilige Geest; Jezus Christus;
Vader in de hemel

De Godheid bestaat uit drie verschil-
lende Personen: God, de Eeuwige
Vader; zijn Zoon, Jezus Christus; en
de Heilige Geest. Wij geloven in alle
drie (Art. 1:1). Uit hedendaagse open-
baring leren wij dat de Vader en de
Zoon ieder een tastbaar lichaam van
vlees en beenderen bezitten en dat de
Heilige Geest een Persoon van geest
is, zonder vlees en beenderen (LV

130:22–23). Deze drie Personen vormen
een volmaakte eenheid en harmonie in
doel en leer (Joh. 17:21–23; 2 Ne. 31:21;
3 Ne. 11:27, 36).

God de Vader: De titel God wordt ge-
woonlijk gebruikt ter aanduiding van
de Vader, ofwel Elohim. Hij wordt de
Vader genoemd omdat Hij de vader
van onze geest is (Mal. 2:10; Num.
16:22; 27:16; Matt. 6:9; Ef. 4:6; Hebr.
12:9). God de Vader is de opperheer-
ser van het heelal. Hij is almachtig
(Gen. 18:14; Alma 26:35; LV 19:1–3),
alwetend (Matt. 6:8; 2 Ne. 2:24) en
alomtegenwoordig door zijn Geest (Ps.
139:7–12; LV 88:7–13, 41). De mensheid
heeft een bijzondere relatie met God
waardoor de mens anders is dan al het
andere wat geschapen is: de mensen
zijn Gods geestkinderen (Ps. 82:6;
1 Joh. 3:1–3; LV 20:17–18).

Er zijn slechts weinig gelegenheden
opgetekend waarbij God de Vader aan
de mens verschijnt of tot hem spreekt.
De Schriften vermelden dat Hij tot
Adam en Eva heeft gesproken (Moz.
4:14–31) en dat Hij bij verschillende
gelegenheden Jezus Christus heeft
geïntroduceerd (Matt. 3:17; 17:5; Joh.
12:28–29; 3 Ne. 11:3–7). Hij is versche-
nen aan Stefanus (Hand. 7:55–56) en
aan Joseph Smith (GJS 1:17). Later is Hij
aan Joseph Smith en Sidney Rigdon
verschenen (LV 76:20, 23). Aan hen die
God liefhebben en zich voor Hem rei-
nigen, vergunt God soms het voor-
recht om Hem te zien en voor zichzelf
te weten dat Hij God is (Matt. 5:8;
3 Ne. 12:8; LV 76:116–118; 93:1).

Mijn God, mijn God, waarom hebt
Gij Mij verlaten? Marc. 15:34. Deze
mannen zijn dienstknechten van de
allerhoogste God, Hand. 16:17. Want
wij zijn ook van zijn geslacht, Hand.
17:28–29. U moet uw offeranden offe-
ren aan de Allerhoogste, LV 59:10–12.
Henoch zag de geesten die God had
geschapen, Moz. 6:36. Mens der Hei-
ligheid is zijn naam, Moz. 6:57.

God de Zoon: De God die wij kennen als
Jehova is de Zoon, Jezus Christus (Jes.
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12:2; 43:11; 49:26; 1 Kor. 10:1–4; 1 Tim.
1:1; Op. 1:8; 2 Ne. 22:2). Jezus werkt
onder leiding van de Vader en is in
volledige harmonie met Hem. Alle
mensen zijn zijn broeders en zusters,
want Hij is de oudste van de geestkin-
deren van Elohim. In de Schriften
wordt Hij ook met het woord God aan-
geduid. Er staat, bijvoorbeeld, dat
‘God de hemel en de aarde schiep’
(Gen. 1:1), maar in feite is Jezus de
Schepper op aanwijzing van God de
Vader (Joh. 1:1–3, 10, 14; Hebr. 1:1–2).

De Heer duidt Zichzelf aan als IK BEN,
Ex. 3:13–16. Ik ben de Heer (Jehova) en
buiten Mij is er geen Verlosser, Jes.
43:11 (Jes. 45:23). Ik ben het licht der
wereld, Joh. 8:12. Eer Abraham was,
ben Ik, Joh. 8:58. De Heer zal in een
tabernakel van leem onder de mensen
uitgaan, Mos. 3:5–10. Abinadi zet uit-
een hoe Christus zowel de Vader als
de Zoon is, Mos. 15:1–4 (Ether 3:14).
De Heer verschijnt aan de broeder van
Jared, Ether 3. Luister naar de woor-
den van Christus, uw Heer en uw
God, Mro. 8:8. Jehova is de rechter van
de levenden en de doden, Mro. 10:34.
Jezus verschijnt aan Joseph Smith en
Sidney Rigdon, LV 76:20, 23. De Heer
Jehova verschijnt in de Kirtland-
tempel, LV 110:1–4. Jehova spreekt tot
Abraham, Abr. 1:16–19. Jezus verschijnt
aan Joseph Smith, GJS 1:17.

God de Heilige Geest: De Heilige Geest
is eveneens een God en wordt onder
meer de Geest en de Geest Gods ge-
noemd. Met behulp van de Heilige
Geest is de mens in staat de wil van God
de Vader te leren kennen en te weten
dat Jezus de Christus is (1 Kor. 12:3).

De Heilige Geest zal u leren wat gij
zeggen moet, Luc. 12:12. De Heilige
Geest is de Trooster, Joh. 14:26 (Joh.
16:7–15). Jezus gaf de apostelen bevelen
door de Heilige Geest, Hand. 1:2. De
Heilige Geest getuigt van God en
Christus, Hand. 5:29–32 (1 Kor. 12:3).
Ook de Heilige Geest geeft ons getuige-
nis, Hebr. 10:10–17. Door de macht van
de Heilige Geest kunt gij de waarheid

van alle dingen kennen, Mro. 10:5. De
Heilige Geest is de Geest van openba-
ring, LV 8:2–3 (LV 68:4).

GODDELOOS, GODDELOOS-
HEID, GODDELOZEN. Zie ook
Duisternis, geestelijke; Onrecht-
vaardig, onrechtvaardigen,
onrechtvaardigheid; Vuil,
vuilheid; Zonde

Iemand die of iets wat niet in over-
eenstemming is met de wil of de gebo-
den van God; onheilig; het kwaad,
ongerechtigheid.

Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen
en zondigen tegen God? Gen. 39:7–9.
De weg der goddelozen vergaat, Ps.
1:6. Ver is de Heer van de goddelozen,
maar het gebed der rechtvaardigen
hoort Hij, Spr. 15:29. Het volk zucht
als een goddeloze regeert, Spr. 29:2
(LV 98:9). Doe wie niet deugt uit uw
midden weg, 1 Kor. 5:13. Wij wor-
stelen tegen de boze geesten in de
hemelse gewesten, Ef. 6:12. Indien de
rechtvaardige ternauwernood behou-
den wordt, waar zal dan de goddeloze
verschijnen? 1 Pet. 4:18. Gaat weg uit
het midden der goddelozen, en raakt
hun onreine dingen niet aan, Alma
5:56–57 (LV 38:42). Dat is de uiteindelij-
ke toestand der goddelozen, Alma
34:35 (Alma 40:13–14). Goddeloos-
heid heeft nooit geluk betekend, Alma
41:10. De goddelozen worden door de
goddelozen gestraft, Mrm. 4:5 (LV
63:33). Onthoudt u van alle godde-
loosheid, Mro. 10:32. Op dat uur komt
er een volkomen scheiding tussen de
rechtvaardigen en de goddelozen, LV
63:54. Wraak komt spoedig over de
goddelozen, LV 97:22. Onder de god-
delozen verhief Hij zijn stem niet, LV
138:20. Zo komt het einde der godde-
lozen, MJS 1:55.

GODHEID. Zie God, Godheid

GODHEID. Zie Eeuwig leven;
Mens—De mens, zijn
mogelijkheid om als zijn hemelse
Vader te worden; Verhoging
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GODSLASTERING, LASTEREN,
VLOEKEN. Zie ook
Onvergeeflijke zonde

Zonder respect, met minachting of
oneerbiedig spreken over God of hei-
lige zaken; in het bijzonder gebrek aan
eerbied voor de naam van God.

Jezus wordt door de Joden meerdere
malen van godslastering beschuldigd
omdat Hij beweert het recht te hebben
om zonden te vergeven (Matt. 9:2–3;
Luc. 5:20–21), omdat Hij Zichzelf Gods
Zoon noemt (Joh. 10:22–36; 19:7), en
omdat Hij zegt dat zij Hem zullen zien,
gezeten aan de rechterhand der Macht
en komende op de wolken des hemels
(Matt. 26:64–65). Die beschuldigingen
zouden terecht zijn geweest als Hij
niet was geweest wat Hij beweerde te
zijn. De aanklacht die de valse getui-
gen tegen Hem indienen voor het San-
hedrin (Matt. 26:59–61) is belastering
van Gods tempel. De lastering van de
Heilige Geest, wat wil zeggen Christus
welbewust loochenen na een volmaakte
kennis van Hem te hebben ontvangen,
is de onvergeeflijke zonde (Matt. 12:31–
32; Marc. 3:28–29; LV 132:27).

Gij zult de naam van de Heer, uw God,
niet ijdel gebruiken, Ex. 20:7 (2 Ne.
26:32; Mos. 13:15; LV 136:21). Wie
de naam des Heren lastert, zal ter
dood gebracht worden, Lev. 24:11–16.
Waarom ontheiligen wij het verbond
van onze vaderen? Mal. 2:10. Van elk
ijdel woord dat de mensen zullen
spreken, zullen zij rekenschap geven
op de dag des oordeels, Matt. 12:34–
37. Uit dezelfde mond komt zegening
en vervloeking voort, hetgeen niet zo
moet zijn, Jak. 3:10. Onze woorden
zullen ons veroordelen, Alma 12:14
(Mos. 4:30). Laten alle mensen oppas-
sen hoe zij mijn naam op hun lippen
nemen, LV 63:61–62. Er zullen geen
vijanden van de Heer overblijven om
zijn naam te lasteren, LV 105:15. Er
komt wraak over allen die de Heer
lasteren, LV 112:24–26.

GOEDE HERDER. Zie ook Jezus
Christus

Jezus Christus is de goede herder.
Symbolisch zijn zijn volgelingen als
schapen waar Jezus over waakt.

De Heer is mijn herder, Ps. 23:1. Hij zal
als een herder zijn kudde weiden, Jes.
40:11. Zo zal Ik naar mijn schapen om-
zien, Ez. 34:12. Ik ben de goede herder,
Joh. 10:14–15. Jezus is de grote herder
der schapen, Hebr. 13:20. Hij telt zijn
schapen en zij kennen Hem, 1 Ne.
22:25. De goede herder roept u met
zijn eigen naam, die Christus is, Alma
5:38, 60. Er zal één kudde en één her-
der zijn, 3 Ne. 15:21 (Joh. 10:16).

GOG. Zie ook Magog; Wederkomst
van Jezus Christus

Een grootvorst van Magog. Ezechiël
profeteerde dat Gog Israël zou bin-
nenvallen bij de wederkomst van de
Heer (Ez. 38–39). Aan het eind van het
millennium zal er nog een stri jd
plaatsvinden, de strijd van Gog en
Magog (Op. 20:7–9; LV 88:111–116).

GOLGOTA. Zie ook Jezus Christus;
Kruisiging

Golgota betekent ‘schedel’ in het Ara-
mees. Het is de naam van de plaats
waar Christus gekruisigd werd (Matt.
27:33; Marc. 15:22; Joh. 19:17). De
Latijnse naam voor deze plaats is
Calvaria [Schedel] (Luc. 23:33).

GOLIAT. Zie ook David

Een Filistijnse reus uit het Oude Testa-
ment die het leger van Israël uitdaag-
de. David nam de uitdaging aan en
doodde hem met de hulp van de Heer
(1 Sam. 17).

GOMORRA. Zie ook Sodom

Een verdorven stad uit het Oude
Testament die door de Heer werd
verwoest (Gen. 19:12–29).

GOUDEN PLATEN. Zie ook Boek
van Mormon; Platen

Een kroniek geschreven op platen van
goud, die het verhaal vertelt van twee
grote beschavingen op het westelijk
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halfrond. Joseph Smith heeft een
gedeelte van deze platen vertaald en
uitgegeven. Deze vertaling heet het
Boek van Mormon. (Zie voor verdere
gegevens de ‘Inleiding’ en ‘Het getui-
genis van Joseph Smith’ voorin het
Boek van Mormon.)

GRADEN VAN HEERLIJKHEID.
Zie ook Celestiale heerlijkheid;
Telestiale heerlijkheid;
Terrestriale heerlijkheid

Verschillende koninkrijken in de he-
mel. Bij het laatste oordeel zullen al-
len, behalve de zonen des verderfs,
een eeuwige woonplaats toegewezen
krijgen in een bepaald koninkrijk van
heerlijkheid.

Jezus heeft gezegd: In het huis mijns
Vaders zijn vele woningen, Joh. 14:2
(Ether 12:32). De heerlijkheid der zon
is anders dan die der maan en sterren,
1 Kor. 15:40–41. Paulus werd wegge-
voerd tot in de derde hemel, 2 Kor.
12:2. Er is een plaats zonder heerlijk-
heid, een plaats van eeuwigdurende
straf, LV 76:30–38, 43–45. Er zijn drie
graden van heerlijkeid, LV 76:50–113;
88:20–32.

GRAF. Zie ook Opstanding

De plek waar het overleden sterfelijk
lichaam begraven ligt. Dankzij de
verzoening zullen alle mensen uit het
graf opstaan.

Na Christus’ opstanding gingen de
graven open en werden vele lichamen
opgewekt, Matt. 27:52–53 (3 Ne. 23:9–
13). Dood, waar is uw overwinning?
1 Kor. 15:55. Het graf moet zijn doden
opgeven, 2 Ne. 9:11–13. Wie geslapen
hebben in hun graf zullen tevoorschijn
komen, LV 88:97–98. De doopvont
is een zinnebeeld van het graf, LV
128:12–13.

GRONDWET. Zie ook Bestuur; Wet

Waar in de Leer en Verbonden over de
grondwet wordt gesproken, wordt
d e g r o n d w e t v a n d e V e r e n i g d e
Staten bedoeld, die door goddelijke

inspiratie is ontstaan om de weg voor
de herstelling van het evangelie voor
te bereiden.

De wet die strookt met de grondwet
van het land, moet worden onder-
steund, LV 98:5–6. De Heer liet de
grondwet instellen, LV 101:77, 80.

GROOTSPRAAK. Zie Hoogmoed

GROTE EN GRUWELIJKE KERK.
Zie Duivel—De kerk van de
duivel

GRUWEL, GRUWELIJK. Zie ook
Zonde

In de Schriften, iets wat afschuw of haat
opwekt bij de rechtvaardigen en reinen.

Leugenachtige lippen zijn de Heer een
gruwel, Spr. 12:22. Hoogmoed is de
Heer een gruwel, Jakob 2:13–22. De
goddelozen worden overgeleverd aan
een beschouwing van hun eigen gruwe-
len, Mos. 3:25. Onkuisheid is, op moord
en verloochening van de Heilige Geest
na, de gruwelijkste aller zonden, Alma
39:3–5. De gramschap van de Heer ont-
stoken tegen hun gruwelen, LV 97:24.

GRUWELIJKE KERK. Zie Duivel—
De kerk van de duivel

HAAT, HATEN. Zie ook Liefde;
Vijandschap; Wraak

Haat is een diepe afkeer voor iets of
iemand.

Ik, God, bezoek de ongerechtigheden
der vaderen aan de kinderen van hen
die Mij haten, Ex. 20:5. Deze zes din-
gen haat de Heer, Spr. 6:16. Een dwaas
van een mens veracht zijn moeder,
Spr. 15:20. Hij was veracht en van
mensen verlaten, Jes. 53:3. Hij zal óf
de ene haten en de andere liefhebben,
óf zich aan de ene hechten en de ande-
re minachten, Matt. 6:24. Gij zult door
allen worden gehaat om mijns naams
wil, Matt. 10:22. Want eenieder, die
kwaad bedrijft, haat het licht, Joh.
3:20. Niemand schatte u gering om uw
jeugdige leeftijd, 1 Tim. 4:12. Omdat
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zij rijk zijn, verachten zij de armen,
2 Ne. 9:30. Veracht de openbaringen
Gods niet, Jakob 4:8. Zij droegen ons
eeuwige haat toe, Jakob 7:24. De men-
sen achten de raadgevingen van God
als niets en verachten zijn woorden,
LV 3:7. Ik werd gehaat en vervolgd
omdat ik zei dat ik een visioen had
gezien, GJS 1:25.

HABAKUK

Een oudtestamentische profeet in Juda
die sprak over de verdorvenheid van
het volk, mogelijkerwijs in de tijd van
koning Jojakin (omstreeks 600 v.C.).

Het boek Habakuk: Hoofdstuk 1 bestaat
uit een gesprek tussen de Heer en zijn
profeet, zoals in Jeremia 12 en LV 121.
Het verontrustte Habakuk dat het de
goddelozen voor de wind lijkt te gaan.
In hoofdstuk 2 wordt Habakuk door
de Heer geduld voorgehouden: de
rechtvaardigen moeten leren leven van-
uit hun geloof. Hoofdstuk 3 vermeldt
Habakuks gebed waarin hij Gods
rechtvaardigheid erkent.

HAGAR. Zie ook Abraham; Ismaël,
zoon van Abraham

De Egyptische slavin van Sara uit het
Oude Testament, die een vrouw van
Abraham en de moeder van Ismaël
werd (Gen. 16:1–16; 25:12; LV 132:34,
65). De Heer beloofde Hagar dat er een
groot volk uit haar zoon zou voortko-
men (Gen. 21:9–21).

HAGGAI

Een oudtestamentische profeet die om-
streeks 520 v.C. in Jeruzalem profeteert,
kort nadat het Joodse volk uit de Baby-
lonische ballingschap terugkeert (Ezra
5:1; 6:14). Hij spreekt over de herbouw
van de tempel van de Heer in Jeruzalem
en wijst het volk terecht omdat ze die
niet hebben afgebouwd. Hij spreekt
ook over de millenniaanse tempel en
heerschappij van de Heiland.

Het boek Haggaï: In hoofdstuk 1 berispt
de Heer het volk omdat zij de huizen
waarin zij wonen, hebben afgebouwd,

terwijl de tempel ongebouwd blijft.
Hoofdstuk 2 bevat Haggaï’s profetie dat
de Heer vrede zal geven in zijn tempel.

HAGOTH

Een Nephitische scheepsbouwer ge-
noemd in het Boek van Mormon
(Alma 63:5–7).

HANDELINGEN DER
APOSTELEN. Zie ook Lucas

Dit boek is het tweede van een twee-
delig werk geschreven door Lucas
aan Teofilus. Het eerste deel staat
bekend als het Evangelie naar Lucas.
In de hoofdstukken 1–12 worden
een aantal van de belangrijkste zen-
dingsactiviteiten vermeld die de
twaalf apostelen onder leiding van
Petrus hebben ondernomen onmid-
dellijk na de dood en opstanding van
de Heiland. De hoofdstukken 13–28
geven een samenvatting van een aan-
tal van de zendingsreizen van de
apostel Paulus.

HANDOPLEGGING. Zie ook
Aanstellen, aanstelling; Gave van
de Heilige Geest; Ordenen,
ordening; Zalving van zieken

De handeling waarbij de handen
op iemands hoofd worden gelegd
als onderdeel van een priesterschaps-
verordening. Veel priesterschapsver-
ordeningen worden verricht door
handoplegging, zoals ordeningen, ze-
gens, het zalven van zieken, het beves-
tigen als lid van de kerk en het ver-
lenen van de Heilige Geest.

Mozes legt zijn handen op het hoofd
van Jozua, zoals de Heer hem heeft
geboden, Num. 27:18, 22–23 (Deut.
34:9). Jezus legt zijn handen op enige
zieken en geneest hen, Marc. 6:5
(Mrm. 9:24). De apostelen leggen hun
handen op de zeven die hen zullen
bijstaan, Hand. 6:5–6. De Heilige Geest
wordt verleend door middel van
handoplegging, Hand. 8:14–17. Ana-
nias legt Saulus de handen op om hem
weer te doen zien, Hand. 9:12, 17–18.
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Paulus legt hem de handen op en
geneest hem, Hand. 28:8. Paulus on-
derwijst de leer van dopen en van
handoplegging, Hebr. 6:2. Alma or-
dent priesters en ouderlingen door
hun de handen op te leggen, Alma 6:1.
Jezus geeft zijn discipelen de macht
om door handoplegging de Heilige
Geest te verlenen, 3 Ne. 18:36–37. Gij
zult de macht hebben om hem die gij
de handen oplegt de Heilige Geest te
geven, Mro. 2:2. De ouderlingen moe-
ten de kinderen een zegen geven door
handoplegging, LV 20:70. Zij zullen
de Heilige Geest ontvangen door
handoplegging, LV 35:6 (Art. 1:4). De
ouderlingen moeten de zieken de
handen opleggen, LV 42:44 (LV 66:9).
Kinderen zul len na de doop de
handoplegging ontvangen, LV 68:27.
Het priesterschap wordt ontvangen
door handoplegging, LV 84:6–16.

HANNA (NIEUWE TESTAMENT)

In het Nieuwe Testament een profetes
uit de stam Aser. Ten tijde van Jezus’
geboorte is zij een weduwe op leeftijd.
Zij ziet Jezus als zuigeling bij zijn
voorstelling in de tempel en herkent
Hem als de Verlosser (Luc. 2:36–38).

HANNA (OUDE TESTAMENT).
Zie ook Samuël, profeet uit het
Oude Testament

De moeder van Samuël, een profeet
uit het Oude Testament. Hanna ont-
ving Samuël van de Heer in antwoord
op haar gebeden (1 Sam. 1:11, 20–28).
Hanna wijdde hem aan de Heer. Haar
lofzang is te vergelijken met die van
Maria, de moeder van Jezus (1 Sam.
2:1–10; Luc. 1:46–55).

HARMAGEDON. Zie ook Gog;
Magog; Wederkomst van Jezus
Christus

De naam Harmagedon komt van het
Hebreeuwse har Megiddon , dat betekent
‘de berg van Megiddo’. Het Megiddo-
dal, dat zich bevindt in het westelijk
deel van de vlakte van Jizreël, 80

kilometer ten noorden van Jeruzalem,
is de plek waar verschillende be-
langrijke veldslagen hebben plaatsge-
had in de tijd van het Oude Testament.
Een grote en laatste strijd die zal
plaatsvinden voorafgaande aan de
wederkomst van de Heer, wordt de
slag bij Harmagedon genoemd omdat
ook die daar zal beginnen. (Zie Ez.
39:11; Zach. 12–14, in ‘t bijzonder 12:11;
Op. 16:14–21.)

HARRIS, MARTIN. Zie ook Getuigen
van het Boek van Mormon

Een van de drie getuigen van de god-
delijke oorsprong en de waarheid van
het Boek van Mormon. Hij heeft Joseph
Smith en de kerk financieel geholpen.
De Heer vroeg Martin Harris zijn bezit-
tingen te verkopen en met de opbrengst
het publiceren van het Boek van
Mormon te bekostigen (LV 19:26–27,
34–35); een voorbeeld voor de kerk te
zijn (LV 58:35); en bij te dragen aan de
kosten van de bediening (LV 104:26).

Martin Harris is van de kerk geëx-
communiceerd maar later weer lid
geworden. Zijn leven lang heeft hij ge-
tuigd dat hij de engel Moroni en de
gouden platen waarvan Joseph Smith
het Boek van Mormon had vertaald,
heeft gezien.

HART. Zie ook Gebroken hart;
Wedergeboren, uit God geboren

Een symbool van het gemoed en de
wil van de mens, de figuurlijke bron
van alle emoties en gevoelens.

Gij zult de Heer, uw God, liefhebben
met geheel uw hart, Deut. 6:5 (Deut.
6:3–7; Matt. 22:37; Luc. 10:27; LV 59:5).
De Heer heeft Zich een man uitge-
zocht naar zijn hart, 1 Sam. 13:14. De
mens ziet aan wat voor ogen is, maar
de Heer ziet het hart aan, 1 Sam. 16:7.
Wie rein is van handen en zuiver van
hart mag de berg des Heren beklim-
men en zal van de Heer een zegen
wegdragen, Ps. 24:3–5 (2 Ne. 25:16).
Zoals een man denkt in zijn hart, zo
is hij, Spr. 23:7. Elia zal het hart der
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vaderen terugvoeren tot de kinderen
en het hart der kinderen tot hun vade-
ren, Mal. 4:5–6 (Luc. 1:17; LV 2:2;
110:14–15; 138:47; GJS 1:39). Zalig de
reinen van hart, Matt. 5:8 (3 Ne. 12:8).
Waar het hart vol van is, daarvan
spreekt de mond, Luc. 6:45. Volg de
Zoon met een volmaakt voornemen
des harten, 2 Ne. 31:13. Zijt gij gees-
telijk uit God geboren en hebt gij die
machtige verandering in uw hart
ondervonden? Alma 5:14. Breng de
Heer als offer een gebroken hart en
een verslagen geest, 3 Ne. 9:20 (3 Ne.
12:19; Ether 4:15; Mro. 6:2). Ik zal in uw
gedachten en in en uw hart spreken
door de Heilige Geest, LV 8:2.

HEBREEËN, ZENDBRIEF AAN
DE. Zie ook Paulus; Zendbrieven
van Paulus

Een boek in het Nieuwe Testament.
Paulus schreef deze brief aan Joodse
leden van de kerk om hen ervan te
overtuigen dat belangrijke aspecten
van de wet van Mozes in Christus
waren vervuld en dat de Mozaïsche
wet was vervangen door de hogere
evangeliewet van Christus. Toen Paulus
aan het eind van zijn derde zendings-
reis (omstreeks 60 n.C.) in Jeruzalem
terugkwam, ontdekte hij dat veel Joodse
kerkleden nog steeds de wet van
Mozes aanhingen (Hand. 21:20), terwijl
er tien jaar eerder, tijdens een confe-
rentie van de kerk in Jeruzalem, al was
besloten dat bepaalde verordeningen
van de Mozaïsche wet niet noodza-
kelijk waren voor het eeuwig heil van
de christenen die afkomstig waren
uit de andere volken. Blijkbaar heeft
Paulus de Hebreeën kort daarna ge-
schreven om hen aan de hand van hun
eigen Schriften en door gezond ver-
stand te tonen waarom zij de wet van
Mozes niet meer moesten naleven.

In de hoofdstukken 1 en 2 wordt uit-
eengezet dat Jezus groter is dan de en-
gelen. In de hoofdstukken 3–7 wordt
Jezus vergeleken met Mozes en met de
Mozaïsche wet, en wordt er getuigd
dat Hij groter is dan beide. Ook wordt

uiteengezet dat het Melchizedeks pries-
terschap groter is dan het Aäronisch
priesterschap. In de hoofdstukken 8 en 9
wordt beschreven hoe de Mozaïsche
verordeningen het volk voorbereidden
op de bediening van Christus en hoe
Christus de Middelaar van het nieuwe
verbond is (Alma 37:38–45; LV 84:21–
24). Hoofdstuk 10 bevat een aansporing
tot ijver en getrouwheid. Hoofdstuk
11 is een verhandeling over het geloof.
Hoofdstuk 12 bevat vermaningen en
groeten. In hoofdstuk 13 wordt mel-
ding gemaakt van de eerzame aard
van het huwelijk en de belangrijkheid
van gehoorzaamheid.

HEBREEUWS. Zie ook Israël

Een Semitische taal die gesproken
werd door de kinderen van Israël.

Het Hebreeuws werd door de
Israëlieten gesproken tot hun terug-
keer uit de Babylonische ballingschap,
waarna het Aramees de dagelijkse
omgangstaal werd. In de tijd van
Jezus was Hebreeuws de taal van de
geleerden, de wet en de godsdienstige
literatuur.

HEBRON

Een oude stad in Juda, 32 kilometer ten
zuiden van Jeruzalem. Het is de plaats
waar Abraham en zijn gezin begraven
liggen (Gen. 49:29–32). Het was de
hoofdstad in de eerste jaren van de
regering van David (2 Sam. 5:3–5).

HEER. Zie ook God, Godheid; Jezus
Christus

Een titel duidend op diep respect en
grote eerbied voor God de Vader en de
Heiland, Jezus Christus. De titel slaat
op hun positie als opperste, liefheb-
bende meester van hun scheppingen.

Niets is te wonderlijk voor de Heer,
Gen. 18:14. De Heer sprak tot Mozes
van aangezicht tot aangezicht, Ex.
33:12. Gij zult de Heer, uw God, lief-
hebben, Deut. 6:5 (Matt. 22:37; Marc.
12:30). Maar ik en mijn huis, wij zullen
de Heer dienen, Jozua 24:15. De Heer
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is mijn herder, Ps. 23:1. De Heer is
sterk en geweldig, geweldig in de
strijd, Ps. 24:8. Mijn sterkte is de Heer
Jehova, Jes. 12:2 (2 Ne. 22:2). Ik, de
Heer, ben uw Redder en uw Verlosser,
Jes. 60:16. De Heer, uw God, zult gij
aanbidden, Matt. 4:10 (Luc. 4:8). Be-
richt hun al wat de Heer in zijn ontfer-
ming u gedaan heeft, Marc. 5:19. Er is
één Heer, Jezus Christus, 1 Kor. 8:6. Er
is één Heer, één geloof, één doop, Ef.
4:5. De Heer zelf zal nederdalen van
de hemel, 1 Tess. 4:16. Ik zal heengaan
en doen wat de Heer heeft geboden,
1 Ne. 3:7. Met gerechtigheid zal de
Here God de armen richten, 2 Ne. 30:9.
De Here God, de God van Abraham,
heeft de Israëlieten uit hun knecht-
schap bevrijd, Alma 29:11. Niets kan
dit volk redden behalve bekering en
geloof in de Heer, Hel. 13:6 (Mos.
3:12). Luister naar de woorden van
Jezus Christus, uw Heer, LV 15:1.
Zoek altijd het aangezicht des Heren,
LV 101:38. Bij de wederkomst zal de
Heer een rood gewaad dragen, LV
133:48 (Jes. 63:1–4). Abraham sprak
van aangezicht tot aangezicht met
de Heer, Abr. 3:11. Wij geloven dat
het eerste beginsel van het evangelie
is: geloof in de Heer Jezus Christus,
Art. 1:4.

HEER DER HEERSCHAREN.
Zie ook Jezus Christus

Een andere naam voor Jezus Christus.
Hij regeert over de heerscharen van
de hemel en de aarde en voert de
rechtvaardigen aan tegen het kwaad
(LV 29:9; 121:23).

De Heer der heerscharen is de Koning
der ere, Ps. 24:10. De God van Israël is
de Heer der heerscharen, 1 Ne. 20:2.
Mijn Geest zal niet altijd op de mens
inwerken, zegt de Heer der heerscha-
ren, LV 1:33.

HEERLIJKHEID. Zie ook Graden
van heerlijkheid; Licht, Licht van
Christus; Waarheid

In de Schriften slaat heerlijkheid

dikwijls op Gods licht en waarheid.
Het kan ook slaan op lof en eer en een
bepaalde toestand van het eeuwige
leven of op de heerlijkheid van God.

Heilig is de Heer der heerscharen, de
ganse aarde is van zijn heerlijkheid
vol, Jes. 6:3 (2 Ne. 16:3). Wij verande-
ren naar hetzelfde beeld van heerlijk-
heid tot heerlijkheid, 2 Kor. 3:18. Hij
zal mij opwekken om in heerlijkheid
bij Hem te wonen, Alma 36:28. De
heerlijkheden die in de opstanding
worden ontvangen, zullen onderling
verschillen overeenkomstig de betoon-
de rechtvaardigheid, LV 76:50–119.
De heerlijkheid Gods is intelligentie,
LV 93:36. Gods heerlijkheid is de on-
sterfelijkheid en het eeuwige leven
van de mens tot stand te brengen,
Moz. 1:39. Ik zag twee Personen, wier
glans en heerlijkheid alle beschrijving
te boven gaan, GJS 1:17.

HEIDENEN. Zie Andere volken

HEIL. Zie ook Dood, lichamelijke;
Dood, geestelijke; Genade;
Verlossingsplan; Jezus Christus;
Verlossen, verlossing, verlost;
Verhoging; Verzoenen, verzoening

Gered worden van de lichamelijke en
de geestelijke dood. Door Gods gena-
de zullen alle mensen van de lichamelij-
ke dood worden gered dankzij de dood
en opstanding van Jezus Christus. Ieder
mens kan ook door Gods genade wor-
den gered van de geestelijke dood door
geloof in Jezus Christus, dat tot uiting
komt in gehoorzaamheid aan de wet-
ten en verordeningen van het evange-
lie en in dienstbetoon aan Christus.

De Heer is mijn licht en mijn heil, Ps.
27:1. Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn
heil, Ps. 62:2. Het evangelie is de
kracht Gods tot heil, Rom. 1:16 (LV
68:4). Bewerk uw eigen behoudenis
met vreze en beven, Fil. 2:12. God
heeft Zich u verkoren tot behoudenis
door heiliging, 2 Tess. 2:13. De red-
ding is vrij, 2 Ne. 2:4. Er is geen grotere
gave dan de gave van het heil, LV 6:13.
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Jezus Christus is de enige naam waar-
door het heil zal komen, Moz. 6:52
(Hand. 4:10–12). Wij geloven dat door
de verzoening van Christus de gehele
mensheid kan worden gered, Art. 1:3.

Heil van kinderen: Wanneer gij niet
wordt als de kinderen, zult gij het ko-
ninkrijk der hemelen niet binnengaan,
Matt. 18:3. Kleine kinderen hebben
eveneens het eeuwige leven, Mos. 15:25.
Het dopen van kleine kinderen is een
gruwel; zij zijn levend in Christus
dankzij de verzoening, Mro. 8:8–24.
Kleine kinderen zijn door de Enigge-
borene verlost; Satan kan hen niet
verleiden, LV 29:46–47. Kinderen
moeten in het evangelie onderwezen
worden en gedoopt worden wanneer
zij acht jaar oud zijn, LV 68:25–28.
Kleine kinderen worden geheiligd
door Jezus Christus, LV 74:7. In hun
kinderlijke staat worden de mensen
wederom onschuldig, LV 93:38. Alle
kinderen die sterven eer zij de jaren
van verantwoordelijkheid bereikt heb-
ben, zijn behouden in het celestiale
koninkrijk, LV 137:10. Kinderen zijn
rein vanaf de grondlegging der we-
reld, Moz. 6:54.

HEIL VAN KINDEREN. Zie Heil—
Heil van kinderen; Kind, kinderen

HEIL VOOR DE DODEN. Zie ook
Gedenkboek; Genealogie; Heil;
Verlossingsplan

Voor hen die gestorven zijn zonder de
reddende verordeningen van het
evangelie te hebben ontvangen, de
kans dat deze verordeningen in een
tempel voor hen worden verricht door
daartoe waardige levende leden van
de kerk. De doden wordt in de gees-
tenwereld het evangelie geleerd,
waarna zij de verordeningen die op
aarde voor hen zijn verricht desge-
wenst kunnen aanvaarden.

Trouwe leden van de kerk doen fami-
liehistorisch onderzoek en stellen hun
familiegeschiedenis samen. Dit heeft
ten doel de namen en geboortegegevens

van hun voorouders vast te stellen,
zodat de onmisbare verordeningen
voor hen kunnen worden verricht.

Zeg tot de gevangenen: Ga uit! Jes.
49:9 (Jes. 24:22; 1 Ne. 21:9). Roep voor
de gevangenen vrijlating uit, Jes. 61:1
(Luc. 4:18). Hij zal het hart der vade-
ren terugvoeren tot de kinderen, Mal.
4:5–6 (3 Ne. 25:5–6; LV 110:13–16). De
doden zullen naar de stem van de
Zoon van God horen, Joh. 5:25. Waarom
laten zij zich voor de doden dopen?
1 Kor. 15:29. Christus heeft aan de
geesten in de gevangenis gepredikt,
1 Pet. 3:18–20. Daartoe is ook aan do-
den het evangelie gebracht, 1 Pet. 4:6.
De Zoon heeft de geesten in de gevan-
genis bezocht, LV 76:73. Dan komt
de verlossing van hen die hun deel
in de gevangenis hebben ontvangen,
LV 88:99. Er is op aarde geen doop-
vont waarin mijn heiligen zich kun-
nen laten dopen voor wie dood zijn,
LV 124:29. Allen die gestorven zijn
en die het evangelie aangenomen zou-
den hebben, zullen erfgenaam zijn
van het celestiale koninkrijk, LV
137:7–10. De Zoon van God verscheen
en verkondigde de vrijheid aan de
gevangenen die getrouw waren ge-
weest, LV 138:18. Alle geesten die
in de gevangenis waren, kwamen te-
voorschijn, Moz. 7:57.

HEILAND. Zie ook Jezus Christus

Iemand die redt. Door zijn verzoening
heeft Jezus Christus verlossing en heil
binnen het bereik van de gehele mens-
heid gebracht. ‘Heiland’ is een naam
en titel van Jezus Christus.

De Heer is mijn licht en mijn heil, Ps.
27:1 (Ex. 15:1–2; 2 Sam. 22:2–3). Ik ben
de Heer, en buiten Mij is er geen Ver-
losser, Jes. 43:11 (LV 76:1). Geef Hem
de naam Jezus. Want Hij zal zijn volk
redden van hun zonden, Matt. 1:21. U
is heden de Heiland geboren, namelijk
Christus, de Heer, Luc. 2:11. Alzo lief
heeft God de wereld gehad dat de
Eniggeboren Zoon is gekomen om de
mensen te redden, Joh. 3:16–17. Naast
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die van Christus is er geen andere
naam waardoor de mens kan worden
behouden, Hand. 4:10–12 (2 Ne. 25:20;
Mos. 3:17; 5:8; LV 18:23; Moz. 6:52).
Vanuit de hemel verwachten wij de
Verlosser, de Heer Jezus Christus, Fil.
3:20. De Vader heeft de Zoon gezonden
als Heiland der wereld, 1 Joh. 4:14. De
Here God deed een Messias opstaan,
een Heiland van de wereld, 1 Ne. 10:4.
Het Lam Gods is de Heiland der we-
reld, 1 Ne. 13:40. De kennis van een
Redder zal zich verbreiden onder
alle natie, geslacht, taal en volk, Mos.
3:20. Christus moest sterven, opdat er
redding kon komen, Hel. 14:15–16.
Rechtvaardiging en heiliging door
de genade van de Heiland is juist
en waar, LV 20:30–31. Ik ben Jezus
Christus, de Heiland van de wereld,
LV 43:34. Mijn Eniggeborene is de
Heiland, Moz. 1:6. Allen die in de
Zoon geloven en zich bekeren, zullen
gered worden, Moz. 5:15.

HEILIG. Zie ook Heiligheid;
Heiliging; Zuiver, zuiverheid

Gewijd, in het bezit van een godvre-
zend karakter, ofwel geestelijk en
zedelijk rein. Het tegenovergestelde
van heilig is grof of profaan.

Gij zult Mij een koninkrijk van pries-
ters zijn en een heilig volk, Ex. 19:5–6
(1 Pet. 2:9). De Heer gebood Israël:
Heilig u en wees heilig, want Ik ben
heilig, Lev. 11:44–45. Wie rein is van
handen en zuiver van hart mag staan
in zijn heilige stede, Ps. 24:3–4. Leer
mijn volk het onderscheid tussen hei-
lig en niet heilig, Ez. 44:23. God heeft
ons geroepen met een heilige roeping,
2 Tim. 1:8–9. Van kindsbeen af kent gij
de heilige Schriften, 2 Tim. 3:15. Heili-
ge mannen Gods hebben gesproken
naargelang zij gedreven waren door
de Heilige Geest, 2 Pet. 1:21. Alle men-
sen moeten worden geoordeeld naar
de waarheid en heiligheid die in God
zijn, 2 Ne. 2:10. De natuurlijke mens
wordt een heilige door de verzoening
van Christus, Mos. 3:19. Wandel naar
de heilige orde van God, Alma 7:22

(Alma 13:11–12). Drie discipelen wor-
den in het vlees geheiligd, zodat zij
heilig zijn, 3 Ne. 28:1–9, 36–39. Ga niet
lichtvaardig om met heilige dingen,
LV 6:12. U kunt hetgeen heilig is niet
schrijven tenzij het u door Mij wordt
gegeven, LV 9:9. Gij zult u ertoe ver-
binden om in alle heiligheid te hande-
len, LV 43:9. Mijn discipelen zullen in
heilige plaatsen staan, LV 45:32. Het-
geen van boven komt, is heilig, LV
63:64. Kleine kinderen zijn heilig, LV
74:7. Ik zal die plek toewijden, zodat
die heilig zal worden, LV 124:44. De
Heer zal zijn uitverkorenen naar een
heilige stad vergaderen, Moz. 7:62.

HEILIGE. Zie ook Christenen; Kerk
van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, De;
Kerk van Jezus Christus

Een trouw lid van de kerk van Jezus
Christus.

Saulus had de heiligen te Jeruzalem
veel kwaad aangedaan, Hand. 9:1–21.
Petrus kwam ook bij de heiligen die in
Lydda woonden, Hand. 9:32. Genade
en vrede zij de geroepen heiligen die
te Rome wonen, Rom. 1:7. Gij zijt
medeburgers der heiligen, Ef. 2:19–21.
Ik zag de kerk van het Lam, die uit
de heiligen van God bestond, 1 Ne.
14:12. De natuurlijke mens is een
vijand van God, tenzij hij een heilige
wordt door de verzoening van Chris-
tus, Mos. 3:19. Ik heb het land geze-
gend ten nutte van mijn heiligen, LV
61:17. Satan voert oorlog tegen de hei-
ligen van God, LV 76:28–29. Werk
ijverig om de heiligen voor te bereiden
op het oordeel dat komen zal, LV
88:84–85. De heiligen behoren van
hun bezit te geven aan de armen en
noodlijdenden, LV 105:3. Ik heb u de
bovenstaande ambten gegeven voor
het werk van de bediening en voor de
vervolmaking van mijn heiligen, LV
124:143 (Ef. 4:12).

HEILIGE GEEST. Zie ook Doop,
dopen; Duif, teken van de; Gave
van de Heilige Geest; God,
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Godheid; Heilige Geest van
belofte; Inspiratie, inspireren;
Onvergeeflijke zonde;
Openbaring; Trooster

Het derde lid van de Godheid (1 Joh.
5:7; LV 20:28). Hij is een Persoon van
geest, zonder lichaam van vlees en
beenderen (LV 130:22). De Heilige
Geest wordt ook wel aangeduid als de
Geest, of de Geest van God.

De Heilige Geest verricht een aantal
onmisbare taken in het heilsplan. (1)
Hij getuigt van de Vader en de Zoon
(1 Kor. 12:3; 3 Ne. 28:11; Ether 12:41).
(2) Hij openbaart de waarheid van alle
dingen (Joh. 14:26; 16:13; Mro. 10:5; LV
39:6). (3) Hij heiligt allen die tot beke-
ring zijn gekomen en zich hebben laten
dopen (Joh. 3:5; 3 Ne. 27:20; Moz. 6:64–
68). (4) Hij is de Heilige Geest der
belofte (LV 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

De macht van de Heilige Geest kan
voorafgaande aan de doop op iemand
komen en getuigen dat het evangelie
waar is. Maar het recht op het voort-
durende gezelschap van de Heilige
Geest, wanneer men getrouw is, is een
gave die alleen kan worden ontvan-
gen door handoplegging van een
Melchizedeks-priesterschapsdrager na
een bevoegde doop in de ware kerk
van Jezus Christus.

Jezus leerde dat alle zonden te ver-
geven zijn, behalve lastering tegen de
Heilige Geest (Matt. 12:31–32; Marc.
3:28–29; Luc. 12:10; Hebr. 6:4–8; LV
76:34–35).

De Geest doet de mensen naar Gods
inzettingen wandelen, Ez. 36:27. De
apostelen werden gemachtigd om te
dopen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest, Matt. 28:19.
De Heilige Geest zal u alles leren, Joh.
14:26. Door de Heilige Geest gedre-
ven, hebben mensen van Godswege
gesproken, 2 Pet. 1:21. Nephi wordt
door de Geest geleid, 1 Ne. 4:6. De
verborgenheden van God zullen hun
worden ontvouwd door de macht
van de Heilige Geest, 1 Ne. 10:17–19.
De Heilige Geest toont u alle dingen

die gij behoort te doen, 2 Ne. 32:5.
Door de macht van de Heilige Geest
kunt gij de waarheid van alle dingen
kennen, Mro. 10:5. De Heilige Geest
zal tot uw verstand en in uw hart spre-
ken, LV 8:2. De Geest beweegt ertoe
goed te doen, LV 11:12. De Heilige
Geest weet alle dingen, LV 35:19. De
Heilige Geest leert de vredige dingen
van het koninkrijk, LV 36:2 (LV 39:6).
Indien gij de Geest niet ontvangt, zult
gij niet onderwijzen, LV 42:14. De
Heilige Geest getuigt van de Vader en
de Zoon, LV 42:17 (1 Kor. 12:3; 3 Ne.
11:32, 35–36). Aan sommigen wordt
het door de Heilige Geest gegeven te
weten dat Jezus Christus de Zoon van
God is, LV 46:13. En wat zij ook spre-
ken wanneer gedreven door de Heili-
ge Geest, zal Schriftuur zijn, LV 68:4.
De Heilige Geest zal worden uitge-
stort om te getuigen van alle dingen
die gij zeggen zult, LV 100:8. De Heili-
ge Geest zal uw constante metgezel
zijn, LV 121:45–46.

HEILIGE BOS. Zie Eerste visioen

HEILIGE GEEST DER BELOFTE.
Zie ook Heilige Geest

De Heilige Geest is tevens de Heilige
Geest der belofte (Hand. 2:33). Hij be-
vestigt de rechtvaardige handelingen,
verordeningen en verbonden van de
mensen als aanvaardbaar voor God.
De Heilige Geest der belofte getuigt
tot de Vader dat de reddende verorde-
ningen naar behoren zijn verricht en
dat de daarmee samengaande verbon-
den zijn nagekomen.

Wie verzegeld zijn door de Heilige
Geest der belofte ontvangen alles wat
de Vader bezit, LV 76:51–60 (Ef. 1:13–
14). Om na dit leven van kracht te zijn,
moeten alle verbonden en verrichtin-
gen worden verzegeld door de Heilige
Geest der belofte, LV 132:7, 18–19, 26.

HEILIGE DER HEILIGEN. Zie ook
Tabernakel; Tempel, huis des
Heren

Het heiligste vertrek in de tabernakel
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van Mozes en later in de tempel. Het
heilige der heiligen wordt ook het ‘al-
lerheiligste’ genoemd (Ez. 45:3).

HEILIGE ISRAËLS. Zie Jezus
Christus

HEILIGHEID. Zie ook Heilig;
Heiliging; Rein en onrein; Zuiver,
zuiverheid

Geestelijke en zedelijke volmaking.
Heiligheid geeft zuiverheid van ie-
mands hart en bedoelingen aan.

De leden van de kerk moeten tonen
dat zij het lidmaatschap in de kerk
waardig zijn door in heiligheid voor
het aangezicht des Heren te wandelen,
LV 20:69. Het huis des Heren is een
heilige plaats, LV 109:13. Mens der
Heiligheid is Gods naam, Moz. 6:57
(Moz. 7:35).

HEILIGING. Zie ook Jezus Christus;
Rechtvaardigen, rechtvaardiging;
Verzoenen, verzoening

Het proces waardoor de mens, van
zonde bevrijd, zuiver, rein en heilig
wordt door de verzoening van Jezus
Christus (Moz. 6:59–60).

God heeft u Zich verkoren tot behou-
denis in heiliging door de Geest,
2 Tess. 2:13. Wij zijn geheiligd door
het offer van het lichaam van Jezus
Christus, Hebr. 10:10. Jezus heeft
geleden teneinde zijn volk door zijn
eigen bloed te heiligen, Hebr. 13:12.
Hogepriesters werden geheiligd en
hun kleren werden wit gewassen
door het bloed van het Lam, Alma
13:10–12. Heiliging het gevolg van
overgave van het hart aan God, Hel.
3:33–35. Bekeert u, zodat gij door
het ontvangen van de Heilige Geest
kunt worden geheiligd, 3 Ne. 27:20.
Heiliging door de genade van Jezus
Christus is juist en waar, LV 20:31.
Jezus is gekomen om de wereld te hei-
ligen, LV 76:41. Heiligt u, opdat uw
gedachten zich alleen op God zullen
richten, LV 88:68.

HEILSPLAN. Zie Verlossingsplan

HEL. Zie ook Dood, geestelijke;
Duivel; Verdoemenis; Zonen
des verderfs

Hedendaagse openbaring hecht aan
het woord hel minstens twee beteke-
nissen. In de eerste plaats is het de
tijdelijke verblijfplaats in de geesten-
wereld van hen die in het sterfelijk
leven ongehoorzaam zijn geweest. In
deze betekenis komt er aan de hel een
eind. De geesten die daar verblijven,
zullen in het evangelie worden onder-
wezen. Na hun bekering zullen zij uit
de doden worden opgewekt tot die
graad van heerlijkheid waarvoor zij
zich waardig hebben betoond. Wie
zich niet bekeren, maar toch geen zo-
nen des verderfs zijn, zullen geduren-
de het gehele millennium in de hel
blijven. Na deze duizendjarige kwel-
ling zullen zij worden opgewekt tot
een telestiale heerlijkheid (LV 76:81–
86; 88:100–101).

In de tweede plaats is het de perma-
nente verblijfplaats van hen die niet
door de verzoening van Jezus Christus
worden verlost. In deze betekenis is
de hel blijvend en bestemd voor hen
die ‘vuil blijven’ (LV 88:35, 102). Dit is
het oord waar Satan, zijn engelen en
de zonen des verderfs — zij die de
Zoon verloochenen nadat de Vader
Hem heeft geopenbaard — voor eeu-
wig zullen wonen (LV 76:43–46).

Soms wordt de hel in de Schriften de
buitenste duisternis genoemd.

Davids ziel wordt niet prijsgegeven
aan de hel, Ps. 16:10 (Ps. 86:13). Het
is beter verminkt ten leven in te gaan,
dan met twee handen ter helle te va-
ren, in het onuitblusbare vuur, Marc.
9:43 (Mos. 2:38). De rijke in de hel slaat
zijn ogen op onder de pijnigingen,
Luc. 16:22–23 (LV 104:18). De dood en
de hel gaven de doden op, Op. 20:13.
Er is een plaats bereid, ja, namelijk
die verschrikkelijke hel, 1 Ne. 15:35.
De wil van het vlees geeft de geest van
de duivel macht om ons naar de hel
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omlaag te trekken, 2 Ne. 2:29. Christus
heeft de weg bereid voor onze ontko-
ming aan de dood en de hel, 2 Ne.
9:10–12. Wie vuil blijven, zullen heen-
gaan in een eeuwigdurende kwelling,
2 Ne. 9:16. De duivel bedriegt hun ziel
en voert hen bedachtzaam ter helle,
2 Ne. 28:21. Jezus heeft mijn ziel ver-
lost uit de hel, 2 Ne. 33:6. Bevrijd u
van de pijnen der hel, Jakob 3:11. Ge-
vangengenomen worden door de dui-
vel en door zijn wil worden afgevoerd
naar de vernietiging, is wat er wordt
bedoeld met de ketenen der hel, Alma
12:11. De goddelozen worden uitge-
worpen in de buitenste duisternis tot
de tijd van hun opstanding, Alma
40:13–14. Voor wie vuil zijn, zou het
ellendiger zijn om bij God te wonen
dan in de hel, Mrm. 9:4. De straf die
uitgaat van mijn hand is oneindige
straf, LV 19:10–12. De hel is een plaats
die voor de duivel en zijn engelen is
bereid, LV 29:37–38. Wie God belij-
den, worden bevrijd van de dood en
de ketenen der hel, LV 138:23.

HELAMAN, ZONEN VAN. Zie ook
Anti-Nephi-Lehieten; Helaman,
zoon van Alma

J o n g e m a n n e n u i t h e t B o e k v a n
Mormon, de zonen van bekeerde
Lamanieten die bekend stonden als
Ammonieten, die onder het bevel van
Helaman de wapens opnamen (Alma
53:16–22).

Helaman achtte hen waardig om zijn
zonen te worden genoemd, Alma 56:10.
Het was hun door hun moeder geleerd
niet te twijfelen aan het vermogen van
de Heer om hen te bevrijden, Alma
56:47. Zij versloegen de Lamanieten
en werden door hun geloof bewaard,
zodat geen van hen werd gedood,
Alma 56:52–54, 56; 57:26.

HELAMAN, ZOON VAN ALMA.
Zie ook Alma, zoon van Alma;
Anti-Nephi-Lehieten; Helaman,
zonen van

De oudste zoon van Alma, zoon

van Alma, uit het Boek van Mormon
(Alma 31:7). Helaman was profeet en
legeraanvoerder.

Alma vertrouwde zijn zoon Helaman
de kronieken van zijn volk toe en de
platen van de Jaredieten, Alma 37:1–2,
21. Alma gebood Helaman verder te
gaan met het vastleggen van de ge-
schiedenis van zijn volk, Alma 45–62.
Helaman vestigde de kerk opnieuw,
Alma 45:22–23. Tweeduizend jonge
Ammonitische soldaten wilden dat
Helaman hun leider zou zijn, Alma
53:19, 22. Helaman en zijn jonge
Ammonieten vochten tegen de Lama-
nieten en werden door hun geloof be-
waard, Alma 57:19–27.

HELAMAN, ZOON VAN
HELAMAN

Een profeet en kroniekschrijver uit het
Boek van Mormon die het Nephitische
volk onderwees. Hij was een klein-
zoon van Alma de jonge en vader van
de Nephi die macht ontving over alle
elementen (Hel . 5 – 10) . Helaman
schreef het boek Helaman samen met
zijn zoon Nephi.

Het boek Helaman: De hoofdstukken
1 en 2 bevatten een beschrijving van
een periode van grote politieke on-
rust. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt
vermeld dat Helaman en Moronihah,
de opperbevelhebber van de Nephiti-
sche legers, er ten slotte in slaagden
een periode van vrede tot stand te
brengen. Maar ondanks de leiding van
deze goede mannen, nam de onge-
rechtigheid van het volk toe. In de
hoofdstukken 5–6 wordt verteld hoe
Nephi de rechterstoel opgaf, net zoals
destijds zijn grootvader Alma, om de
mensen te onderwijzen. Enige tijd
lang bekeerden de mensen zich. De
hoofdstukken 6–12 vermelden echter
dat het Nephitische volk goddeloos
werd. De slothoofdstukken, 13–16,
bevatten het wonderlijke verhaal van
een profeet, Samuël de Lamaniet ge-
heten, die de geboorte en de kruisi-
ging van de Heiland voorzegde en de
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tekenen waaraan die gebeurtenissen
te herkennen zouden zijn.

HELAMAN, ZOON VAN
KONING BENJAMIN. Zie ook
Benjamin, vader van Mosiah

Een van de drie zonen van koning
Benjamin uit het Boek van Mormon
(Mos. 1:2–8).

HEMEL. Zie ook Celestiale heerlijk-
heid; Koninkrijk van God of
Koninkrijk van de hemel; Paradijs

De term hemel heeft in de Schriften
twee fundamentele betekenissen: (1)
de plaats waar God woont en het toe-
komstige thuis van de heiligen (Gen.
28:12; Ps. 11:4; Matt. 6:9), en (2) het
uitspansel (Gen. 1:1, 17; Ex. 24:10). De
hemel is duidelijk niet het paradijs , dat
de tijdelijke verblijfplaats is van de
getrouwe geest van hen die op deze
aarde hebben geleefd en gestorven
zijn. Jezus bezocht het paradijs na zijn
dood aan het kruis, maar op de derde
dag liet Hij Maria weten dat Hij nog
niet bij de Vader was geweest (Luc.
23:39–44; Joh. 20:17; LV 138:11–37).

Ik aanschouw uw hemel, het werk van
uw vingers, Ps. 8:4. Door het woord
des Heren zijn de hemelen gemaakt,
Ps. 33:6. Hoe zijt gij uit de hemel ge-
vallen, Lucifer, Jes. 14:12 (2 Ne. 24:12).
De hemelen worden als een boekrol
samengerold, Jes. 34:4. Ik schep een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
Jes. 65:17. God zal de vensters van de
hemel openen, Mal. 3:10. Onze Vader
die in de hemelen zijt, uw naam worde
geheiligd, Matt. 6:9 (3 Ne. 13:9). Pau-
lus werd weggevoerd tot in de derde
hemel, 2 Kor. 12:2. Er kwam een stilte
in de hemel, Op. 8:1 (LV 88:95–98).
Indien zij getrouw volharden tot het
einde, worden zij in de hemel ontvan-
gen, Mos. 2:41. Opdat gij kinderen
zult zijn van uw Vader die in de hemel
is, 3 Ne. 12:45. Ik kom op de wolken
des hemels, LV 45:16. Elia werd in de
hemel opgenomen zonder de dood te
smaken, LV 110:13. De rechten van het

priesterschap zijn verbonden met de
machten des hemels, LV 121:36. Er
zijn twee soorten wezens in de hemel,
LV 129:1. Zion werd in de hemel opge-
nomen, Moz. 7:23.

HEMELSE VADER. Zie God,
Godheid; Vader in de hemel

HEMELVAART. Zie ook Jezus
Christus; Wederkomst van Jezus
Christus

Het officiële vertrek van de Heiland
van de aarde, veertig dagen na zijn
opstanding. De hemelvaart heeft
plaatsgevonden vanaf een bepaalde
plek op de Olijfberg in aanwezigheid
van de discipelen (Marc. 16:19; Luc.
24:51). Bij die gelegenheid hebben
twee engelen uit de hemel getuigd dat
de Heer mettertijd ‘op dezelfde wijze’
zal terugkomen (Hand. 1:9–12).

HENOCH. Zie ook Zion

Een profeet die het volk van de stad
Zion leidde. Zijn bediening wordt be-
sproken in zowel het Oude Testament
als de Parel van grote waarde. Hij was
de zevende patriarch vanaf Adam, de
zoon van Jered en de vader van Metu-
selach (Gen. 5:18–24; Luc. 3:37).

Henoch was een groot man. Zijn be-
diening was van grotere betekenis dan
blijkt uit het korte verslag dat de Bijbel
van hem geeft. Daarin wordt wel aan-
gegeven dat hij weggenomen werd
zonder de dood te smaken (Hebr.
11:5), maar bijzonderheden over zijn
bediening ontbreken. In Judas 1:14
wordt een van zijn profetieën aange-
haald. Openbaring uit de laatste dagen
vertelt ons veel meer over Henoch, in
het bijzonder over zijn prediking, zijn
stad, die Zion heette, zijn visioenen en
zijn profetieën (LV 107:48–57; Moz. 6–
7). Zion is in de hemel opgenomen
wegens de rechtschapenheid van haar
inwoners (Moz. 7:69).

God openbaart Zich aan Henoch, Moz.
6:26–37. Henoch predikt het evangelie,
Moz. 6:37–68. Henoch leert het volk en
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vestigt Zion, Moz. 7:1–21. Henoch ziet
de toekomst tot en met de wederkomst
van Christus, Moz. 7:23–68.

HERDER. Zie ook Goede herder;
Jezus Christus

Symbolische benaming voor iemand die
zorgt voor de kinderen van de Heer.

De Heer is mijn herder, Ps. 23:1.
Herders moeten de schapen weiden,
Ez. 34:2–3.

HERODES

Een vorstengeslacht in Judea rond
de tijd van Jezus Christus, dat een
belangrijke rol speelde bij een groot
aantal gebeurtenissen in de tijd van
het Nieuwe Testament. Zie onder-
staand overzicht:

HERODIAS

Zuster van Herodes Agrippa uit het
Nieuwe Testament en vrouw van haar
oom, Herodes Filippus, met wie zij
een dochter had, Salome. Zij spande
samen met haar dochter om de ont-
hoofding van Johannes de Doper ge-
daan te krijgen (Matt. 14:3–11).

HERSTELLING. Zie ook Herstelling
van het evangelie

Teruggave van iets of terugkeer naar
een toestand die is weggenomen of
verloren is gegaan.

De geest en het lichaam zullen opnieuw
worden verenigd in hun volmaakte
gedaante, Alma 11:43–44. Herstelling
is: kwaad terugkrijgen voor kwaad,
rechtmatig voor rechtmatig, Alma
41:10–15. Wij geloven in de herstelling
van de tien stammen en dat de aarde
zal worden vernieuwd en wederom
haar paradijselijke heerlijkheid zal
ontvangen, Art. 1:10 (LV 133:23–24).

HERSTELLING VAN HET
EVANGELIE. Zie ook Afval;
Bedeling; Evangelie; Smith jr.,
Joseph

Het opnieuw vestigen door God van de
waarheden en verordeningen van zijn
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evangelie onder de mensen op aarde.
Het evangelie van Jezus Christus is op
aarde verloren gegaan wegens de afval
die plaatsvond na de aardse bediening
van Christus’ apostelen. Die afval
heeft de herstelling van het evangelie
nodig gemaakt. Door visioenen, de be-
diening van engelen en openbaringen
aan de mensen op aarde heeft God het
evangelie hersteld. De herstelling be-
gon met de profeet Joseph Smith (GJS
1:1–75; LV 128:20–21) en is tot op
heden voortgezet door het werk van
de levende profeten van de Heer.
Het huis des Heren zal worden geves-
tigd in de toppen der bergen, Jes. 2:2
(Micha 4:2; 2 Ne. 12:2). God zal won-
derlijk met dit volk handelen, won-
derlijk en wonderbaarlijk, Jes. 29:14
(2 Ne. 25:17–18; LV 4:1). God zal een
koninkrijk oprichten dat in eeuwig-
heid niet te gronde zal gaan, Dan.
2:44. Elias zal komen en alles herstel-
len, Matt. 17:11 (Marc. 9:12; LV 77:14).
Er zullen tijden van de wederoprich-
ting aller dingen komen, Hand. 3:21
(LV 27:6). Ter voorbereiding op de
volheid der tijden, zal God alle dingen
onder één hoofd samenvatten, Ef.
1:10. Ik zag een andere engel met een
eeuwigdurend evangelie om te ver-
kondigen, Op. 14:6. De volheid van
het evangelie zal tot de andere volken
komen, 1 Ne. 15:13–18. De Joden zul-
len tot de ware kerk worden terugge-
bracht, 2 Ne. 9:2. De waarheid zal in
de laatste dagen komen, 3 Ne. 16:7.
Aan u verleen ik het priesterschap van
Aäron, LV 13:1 (GJS 1:69). Ik heb de
sleutels van mijn koninkrijk voor de
laatste tijden overgedragen, LV 27:6,
13–14 (LV 128:19–21). Elias moest
komen om de stammen van Israël bij-
een te vergaderen en alle dingen te
herstellen, LV 77:9. De sleutels van de-
ze bedeling worden overgedragen, LV
110:16 (LV 65:2). Het priesterschap is
gegeven in de bedeling van de volheid
der tijden, LV 112:30. Ik zag twee
Personen, GJS 1:17. Ik zal u het pries-
terschap openbaren, door de hand van
Elia, GJS 1:38 (Mal. 4:5–6).

HIMNI. Zie ook Mosiah, zoon van
Benjamin; Mosiah, zonen van

Een zoon van koning Mosiah uit het
Boek van Mormon, die met zijn broe-
ders tot de Lamanieten is gaan prediken
(Mos. 27:8–11, 34–37; 28:1–9).

HIZKIA

Een rechtvaardige koning van Juda uit
het Oude Testament. Hij regeerde 29
jaar lang in de tijd dat Jesaja de profeet
in Juda was (2 Kon. 18–20; 2 Kron. 29–
32; Jes. 36–39). Bij zijn hervorming van
zowel de kerk als de staat kreeg hij de
steun van Jesaja. Hij onderdrukte de
afgoderij en herstelde de dienst in de
tempel. Het leven van Hizkia werd
met 15 jaar verlengd ten gevolge van
gebed en geloof (2 Kon. 20:1–7). De
eerste periode van zijn regering was
voorspoedig, maar zijn opstand tegen
de koning van Assur (2 Kon. 18:7)
voerde tot twee invallen vanuit Assur:
de eerste wordt beschreven in Jesaja
10:24–32, de tweede in 2 Koningen
18:13–19:7. Bij de tweede inval werd
Jeruzalem door een engel van de Heer
gered (2 Kon. 19:35).

HOEKSTEEN. Zie ook Jezus
Christus

De voornaamste steen op de hoek van
de fundering van een gebouw. Jezus
Christus wordt de hoeksteen genoemd
(Ef. 2:20).

De steen die de bouwlieden versmaad
hebben, is tot een hoeksteen gewor-
den, Ps. 118:22 (Matt. 21:42–44; Marc.
12:10; Luc. 20:17; Hand. 4:10–12).
De Joden verwierpen de hoeksteen,
Jakob 4:15–17.

HOF VAN GETSEMANE. Zie
Getsemane

HOF VAN EDEN. Zie Eden

HOGE PRIESTERSCHAP. Zie
Melchizedeks priesterschap

HOGE RAAD

Een raad bestaande uit twaalf hoge-
priesters.
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In de begintijd van de herstelde
kerk had de term hoge raad twee bete-
kenissen: (1) het Quorum der Twaalf
Apostelen van de kerk (LV 107:33, 38);
en (2) de hoge raad die in iedere ring
functioneert (LV 102; 107:36).

HOGEPRIESTER. Zie ook
Aäronisch priesterschap;
Melchizedeks priesterschap

Een ambt in het priesterschap. In de
Schriften is sprake van ‘hogepriester’
in twee betekenissen: (1) drager van
(een ambt in) het Melchizedeks pries-
terschap; en (2) onder de wet van
Mozes, presiderende functionaris van
de Aäronische priesterschap.

De eerste betekenis is van toepas-
sing op Jezus Christus als de grote
hogepriester. Ook Adam en alle aarts-
vaders waren hogepriester. In deze
tijd vormen drie presiderende hoge-
priesters het presidium van de kerk
dat alle andere priesterschapsdragers
en kerkleden presideert. In de hele
kerk worden tegenwoordig, naar be-
hoefte, getrouwe mannen als hoge-
priester geordend. Een hogepriester
mag worden geroepen, aangesteld en
geordend als bisschop (LV 68:19;
107:69–71).

In de tweede betekenis, onder de
wet van Mozes, werd de presiderende
functionaris van de Aäronische pries-
terschap de hogepriester genoemd.
De functie was erfelijk onder de eerst-
geboren zonen in de familie van
Aäron, die zelf de eerste hogepriester
van de Aäronische orde was (Ex. 28;
29; Lev. 8; LV 84:18).

Melchizedek was priester van de al-
lerhoogste God, Gen. 14:18 (Alma
13:14). Hogepriesters werden vanaf
de grondlegging van de wereld geroe-
pen en voorbereid, Alma 13:1–10. Ho-
gepriesters behandelen geestelijke
zaken, LV 107:10, 12, 17.

HOMOSEKSUALITEIT. Zie ook
Echtbreuk; Zinnelijk, zinnelijkheid

Seksuele omgang met het eigen ge-

slacht. God verbiedt seksueel contact
tussen personen van hetzelfde geslacht.

Breng hen bij ons buiten, opdat wij
met hen gemeenschap hebben, Gen.
19:1–11 (Moz. 5:51–53). Gij zult geen
gemeenschap hebben met een die van
het mannelijk geslacht is; een gruwel
is het, Lev. 18:22 (Lev. 20:13). Er zal
onder de zonen van Israël geen aan
ontucht gewijde man zijn, Deut. 23:17.
Hun zonde verkondigen zij onverho-
len evenals Sodom, Jes. 3:9 (2 Ne.
13:9). De mannen zijn in wellust voor
elkander ontbrand, Rom. 1:27. Kna-
penschenders zullen het Koninkrijk
Gods niet beërven, 1 Kor. 6:9–10. De
wet is niet gesteld voor de rechtvaar-
dige, maar voor onder anderen kna-
penschenders, 1 Tim. 1:9–10. Wie
ander vlees achternagelopen zijn, lig-
gen daar als voorbeeld, onder een
straf van eeuwig vuur, Judas 1:7.

HOOFDMAN

Een officier in het Romeinse leger die
het bevel voerde over een compagnie
van 50 tot 100 man. Een compagnie
vormde een zestigste deel van een
Romeins legioen. (Zie Matt. 8:5; Luc.
23:47; Hand. 10:1–8.)

HOOGLIED VAN SALOMO

Een boek in het Oude Testament. De
profeet Joseph Smith heeft erop gewe-
zen dat het Hooglied van Salomo geen
geïnspireerde Schriftuur is.

HOOGMOED. Zie ook Geld; IJdel,
ijdelheid; Nederig, nederigheid,
vernederen; Rijkdom;
Wereldsgezindheid

Een gebrek aan of afwezigheid van
nederigheid of onderwijsbaarheid.
Hoogmoed voert ertoe dat de mensen
zich tegen elkaar en tegen God kanten.
Een hoogmoedig mens voelt zich ver-
heven boven de mensen om hem heen
en volgt niet Gods wil, maar zijn eigen
wil. Eigenwaan, afgunst, hardvoch-
tigheid en hooghartigheid typeren een
hoogmoedig mens.
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Neem u ervoor in acht de Heer niet te
vergeten, opdat uw hart zich niet ver-
heffe, Deut. 8:11–14. Hoogmoed en
trots haat Ik, Spr. 8:13 (Spr. 6:16–17).
Hoogmoed komt voor de val, Spr.
16:18. De dag van de Heer zal zijn te-
gen al wat hoogmoedig is, Jes. 2:11–12
(2 Ne. 12:11–12). De overmoed van uw
hart heeft u misleid, Ob. 1:3. Alle
overmoedigen zullen zijn als stoppels,
Mal. 4:1 (1 Ne. 22:15; 3 Ne. 25:1; LV
29:9). Al wie zichzelf zal verhogen,
zal vernederd worden, Matt. 23:12
(LV 101:42). God wederstaat de hoog-
moedigen, 1 Pet. 5:5. Het grote en
ruime gebouw was de hoogmoed van
de wereld, 1 Ne. 11:36 (1 Ne. 12:18).
Wanneer zij geleerd zijn, menen zij
wijs te zijn, 2 Ne. 9:28–29. Gij zijt
verheven in de hoogmoed van uw hart,
Jakob 2:13, 16 (Alma 4:8–12). Zijt gij
van hoogmoed ontdaan? Alma 5:28.
Buitengewoon grote hoogmoed was
het hart van het volk binnengedron-
gen, Hel. 3:33–36. Hoe vlug zijn de
mensenkinderen om zich in hoogmoed
te verheffen, Hel. 12:4–5. De hoog-
moed van dit volk is gebleken hun
ondergang te zijn, Mro. 8:27. Hoedt
u voor hoogmoed, opdat gij niet
wordt zoals de Nephieten vanouds,
LV 38:39. Houdt op met al uw hoog-
moed en lichtzinnigheid, LV 88:121.

HOOP. Zie ook Geloof

De zekere verwachting van en het ver-
langen naar de beloofde zegeningen
van de rechtvaardigheid. In de Schriften
wordt dikwijls gesproken over hoop
als de verwachting van het eeuwige
leven door geloof in Jezus Christus.

Gezegend is de man die op de Heer
vertrouwt, Jer. 17:7. De Heer zal de hoop
van zijn volk zijn, Joël 3:16. Dankzij
volharding en de Schriften hebben wij
hoop, Rom. 15:4. God heeft ons door
de opstanding van Jezus Christus
doen wedergeboren worden tot een
levende hoop, 1 Pet. 1:3. Eenieder die
deze hoop op Hem heeft, reinigt zich,
1 Joh. 3:2–3. Gij moet voorwaarts stre-

ven met volmaakt stralende hoop,
2 Ne. 31:20. Ziet toe dat gij geloof,
hoop en naastenliefde hebt, Alma 7:24
(1 Kor. 13:13; Mro. 10:20). Ik wens dat
gij naar mijn woorden luistert, met de
hoop dat gij het eeuwige leven zult
ontvangen, Alma 13:27–29. Indien gij
geloof hebt, hoopt gij op dingen die
niet worden gezien, maar die waar
zijn, Alma 32:21 (Hebr. 11:1). Hoop
vloeit voort uit geloof en vormt een
anker voor de ziel, Ether 12:4 (Hebr.
6:17–19). De mens moet hopen, anders
kan hij geen erfdeel ontvangen, Ether
12:32. Mormon heeft gesproken over
geloof, hoop en naastenliefde, Mro. 7:1.
Door de verzoening van Jezus Christus
zult gij erop hopen tot het eeuwige
leven te worden opgewekt, Mro. 7:40–
43. De Heilige Geest vervult u met
hoop, Mro. 8:26 (Rom. 15:13). Zij
verlieten het sterfelijke leven met de
vaste hoop op een heerlijke opstan-
ding, LV 138:14.

HOSANNA

Een Hebreeuws woord dat ‘red toch’
betekent en gebruikt wordt bij lof en
smeekbeden.

Op het Loofhuttenfeest, ter viering
van de bevrijding van Israël door de
Heer en hun betreden van het beloof-
de land, zongen de mensen de woor-
den van Psalm 118 onder het wuiven
met palmtakken. Bij de zegevierende
intocht van de Heer in Jeruzalem, rie-
pen de mensen ‘Hosanna’ en spreid-
den palmtakken op de weg zodat Hij
eroverheen zou rijden. Hiermee gaven
zij blijk dat zij begrepen hadden dat
Jezus dezelfde Heer was die Israël in
vroeger tijden had bevrijd (Ps. 118:25–
26; Matt. 21:9, 15; Marc. 11:9–10; Joh.
12:13). Zij herkenden Christus als de
langverwachte Messias. Het woord ho-
sanna is door de eeuwen heen verbon-
den aan de toejuiching van de Messias
(1 Ne. 11:6; 3 Ne. 11:14–17). De hosan-
nakreet maakte destijds deel uit van
de inwijding van de Kirtlandtempel
(LV 109:79) en is nu een onderdeel van
de inwijding van nieuwe tempels.
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HOSEA

Een oudtestamentische profeet die in
het noordelijke koninkrijk Israël profe-
teerde tegen het eind van de regering
van Jerobeam II. Hij leefde in een tijd
van nationale achteruitgang en verval
ten gevolge van Israëls overtredingen.

Het boek Hosea: Het grondthema van
dit boek is Gods liefde voor zijn volk.
Al zijn kastijdingen werden in liefde
opgelegd, en ook Israëls herstel zal het
gevolg zijn van zijn liefde (Hos. 2:19;
14:5). Als tegenstelling laat Hosea
Israëls verraad en ontrouw zien. Toch
kan God uitzien naar Israëls uitein-
delijke verlossing (Hos. 11:12–14:9).

HOUT VAN EFRAÏM. Zie Efraïm—
Het hout van Efraïm of Jozef

HOUT VAN JOZEF. Zie Efraïm—
Het hout van Efraïm of Jozef

HOUT VAN JUDA. Zie Juda—
Het hout van Juda

HUIS DES HEREN. Zie Tempel

HUIS VAN ISRAËL. Zie Israël

HUWELIJK, HUWEN. Zie ook
Echtscheiding; Gezin

Een wettelijk verbond of contract tus-
sen een man en een vrouw waardoor
zij een echtpaar worden. God heeft het
huwelijk verordonneerd (LV 49:15).

Het is niet goed dat de mens alleen is,
Gen. 2:18 (Moz. 3:18). Een man zal zijn
vrouw aanhangen en zij zullen tot één
vlees zijn, Gen. 2:24 (Matt. 19:5; Abr.
5:18). Hetgeen God samengevoegd
heeft, scheide de mens niet, Matt. 19:6
(Marc. 10:9). In de laatste dagen zullen
sommigen afvallen van het geloof en
het huwelijk verbieden, 1 Tim. 4:1–3.
Het huwelijk zij in ere bij allen, Hebr.
13:4. De Heer gebiedt Lehi’s zonen
de dochters van Ismaël tot vrouw te
nemen, 1 Ne. 7:1, 5 (1 Ne. 16:7–8). De
Heer schiep Adam en Eva om man en
vrouw te zijn, Moz. 3:7, 18, 21–25.

Het nieuw en eeuwigdurend huwelijks-
verbond: Het huwelijk dat voltrokken
wordt onder de wet van het evangelie
en het priesterschap geldt voor de
sterfelijkheid én de eeuwigheid. Ge-
trouwe mannen en vrouwen die in
de tempel als man en vrouw worden
verzegeld, kunnen in alle eeuwigheid
een echtpaar blijven.

Jezus leert de wet van het huwelijk,
Luc. 20:27–36. Evenmin is de man zon-
der de vrouw iets in de Heer, 1 Kor.
11:11. Man en vrouw zijn samen erfge-
naam van de genade des levens, 1 Pet.
3:7. Wat u ook op aarde verzegelt, zal
in de hemel verzegeld zijn, Hel. 10:7
(Matt. 16:19). Om de hoogste graad
van het celestiale koninkrijk te kun-
nen verkrijgen, moet de mens het
nieuw en eeuwigdurend huwelijks-
verbond aangaan, LV 131:1–4. Indien
een man een vrouw niet door Mij
huwt, zijn hun verbond en huwelijk
niet van kracht wanneer zij dood zijn,
LV 132:15. Indien een man een vrouw
huwt volgens mijn woord en in het
nieuw en eeuwigdurend verbond, en
het wordt op hen verzegeld door de
Heilige Geest der belofte, zal het vol-
ledig van kracht zijn wanneer zij uit
de wereld zijn, LV 132:19.

Gemengd huwelijk: Een huwelijk tussen
een man en een vrouw die een ver-
schillende godsdienst belijden.

Gij zult voor mijn zoon geen vrouw
nemen uit de dochters der Kanaänie-
ten, Gen. 24:3. Indien Jakob zich een
Hethitische vrouw neemt, waarvoor
leef ik dan nog? Gen. 27:46 (Gen. 28:1–
2). Israëlieten mogen niet trouwen
met Kanaänieten, Deut. 7:3–4. De
Israëlieten trouwden met de Kanaänie-
ten, dienden afgoden en werden ver-
vloekt, Richt. 3:1–8. Salomo’s vrouwen
voerden zijn hart mee achter andere
goden, 1 Kon. 11:1–6. Wij zouden
onze dochters niet geven aan de vol-
ken des lands, noch hun dochters tot
vrouw nemen voor onze zonen, Neh.
10:30. Vorm geen ongelijk span met
ongelovigen, 2 Kor. 6:14. De Heer stel-
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de een teken aan de Lamanieten,
opdat de Nephieten zich niet met hen
zouden vermengen en in onjuiste
overleveringen zouden gaan geloven,
Alma 3:6–10. Indien een man een
vrouw niet door Mij huwt, zijn hun
verbond en huwelijk niet van kracht
wanneer zij dood zijn, LV 132:15. De
mensenzonen namen zich vrouwen
zoals zij verkozen, Moz. 8:13–15.

Meervoudig huwelijk: Het huwelijk van
een man met twee of meer levende
vrouwen tegelijk. Wettig is dat een man
slechts één vrouw tegelijk heeft, tenzij
de Heer anders gebiedt door openba-
ring (Jakob 2:27–30). Het meervoudig
huwelijk werd in praktijk gebracht in
de tijd van het Oude Testament en in
de begintijd van de herstelde kerk na
openbaring van de Heer en op aanwij-
zing van de profeet, die de sleutels
van het priesterschap bezat (LV
132:34–40, 45). In deze tijd wordt het
niet meer gepraktiseerd in de kerk (LV
OV 1). Heden ten dage is het hebben
van meer dan één vrouw niet verenig-
baar met lidmaatschap in De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen.

Sarai gaf Hagar aan Abram tot vrouw,
Gen. 16:1–11. Jakob ontving Lea en
Rachel en hun slavinnen als vrouw,
Gen. 29:21–28 (Gen. 30:4, 9, 26). Als
een man een andere vrouw neemt, zal
hij het bezit van de eerste vrouw niet
verminderen, Ex. 21:10. David en zijn
twee vrouwen trokken op naar He-
bron, 2 Sam. 2:1–2. Abraham, Isaak en
Jakob deden wat hun was geboden
toen zij meerdere vrouwen ontvingen,
LV 132:37. David en Salomo hebben
in niets gezondigd behalve in hetgeen
zij niet van de Heer ontvingen, LV
132:38–39.

HYDE, ORSON

Lid van het eerste Quorum der Twaalf
Apostelen in deze bedeling (LV 68:1–
3; 75:13; 102:3; 124:128–129). Ouderling
Hyde heeft veel zendingsopdrachten
voor de kerk vervuld. In 1841 heeft hij

onder andere het heilige land toegewijd
voor de terugkeer van het Joodse volk.

IJDEL, IJDELHEID. Zie ook
Hoogmoed; Wereldsgezindheid

Leeg of zonder waarde. In de Schriften
ook valsheid of bedriegerij; hoogmoed.

Die zijn ziel niet op valsheid richt,
mag staan in de heilige stede des
Heren, Ps. 24:3–4. Gebruikt bij uw
bidden geen omhaal van woorden,
Matt. 6:7. Het grote en ruime gebouw
is ijdele inbeelding en hoogmoed,
1 Ne. 12:18. Blijft gij erbij uw hart te
zetten op de ijdelheden der wereld?
Alma 5:53. Streef de ijdelheden van
deze wereld niet na, want gij kunt ze
niet meenemen, Alma 39:14. Eigenwaan
en ongeloof hebben de kerk onder
veroordeling gebracht, LV 84:54–55.
Wanneer wij trachten onze ijdele eer-
zucht te bevredigen, trekken de heme-
len zich terug, LV 121:37.

IJVER

Gestage, moedige inspanning, in het
bijzonder bij het dienen van de Heer
en het gehoorzamen van zijn woord.

Hoort aandachtig naar Mij. Jes. 55:2.
God is een beloner voor hen die Hem
ijverig zoeken, Hebr. 11:6. Schraag
door uw geloof de deugd met betoon
van alle ijver, 2 Pet. 1:5. Leer hun het
woord van God met alle ijver, Jakob
1:19. Zij hadden de Schriften zorgvul-
dig onderzocht, Alma 17:2. Zij waren
gewillig om de geboden van de Heer
met alle ijver te onderhouden, 3 Ne.
6:14. Laten wij ijverig arbeiden, Mro.
9:6. Zet u ijverig in voor een goede
zaak, LV 58:27. Wees niet lui maar
werk uit alle macht, LV 75:3. Kom de
woorden van eeuwig leven nauwkeu-
rig na, LV 84:43. Laat eenieder zijn
plicht leren kennen, en zijn ambt met
alle ijver leren uitoefenen, LV 107:99.

IK BEN. Zie ook Jehova; Jezus
Christus

Een van de namen van de Heer Jezus
Christus.
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God zeide tot Mozes: IK BEN, DIE IK
BEN, Ex. 3:14–15. Ik ben de Heer, Ex.
6:2–3. Eer Abraham was, ben Ik, Joh.
8:56–59. Luister naar de stem van
Jezus Christus, de grote Ik Ben, LV
29:1 (LV 38:1; 39:1).

IMMANUËL. Zie ook Jezus Christus

Een van de namen van Jezus Christus.
In het Hebreeuws betekent het ‘God
met ons’.

Immanuël is tegelijkertijd een naam
en een titel die gegeven is als teken
van Gods verlossing (Jes. 7:14). Jesaja’s
noemen van Immanuël wordt door
Matteüs specifiek aangeduid als een
profetie van Jezus’ geboorte op aarde
(Matt. 1:18–25). De naam verschijnt
ook in de Schriftuur van de laatste
dagen (2 Ne. 17:14; 18:8; LV 128:22).

INGETOGENHEID. Zie ook Nederig,
nederigheid, vernederen

Gedrag of uiterlijk dat nederig, gema-
tigd en fatsoenlijk is. Een ingetogen
mens vermijdt buitensporigheden en
pretenties.

God maakte klederen van vellen
waarmee Hij Adam en Eva bekleedde,
Gen. 3:21 (Moz. 4:27). Vrouwen moe-
ten zich sieren met fatsoenlijke kle-
ding, 1 Tim. 2:9. Wees ingetogen, kuis,
huishoudelijk, Titus 2:5. Velen zijn
hoogmoedig wegens de kostbaarheid
van hun kleding, Jakob 2:13. Laat al
uw kleding eenvoudig zijn, LV 42:40.
Wij geloven kuis en deugdzaam te
moeten zijn, Art. 1:13.

INSPIRATIE, INSPIREREN. Zie
ook Heilige Geest; Openbaring

Leiding die de mens door God gegeven
wordt. Inspiratie komt vaak op ver-
schillende manieren door de Geest tot
het verstand of het hart van de mens.

En na het vuur de stem van een zachte
stilte, 1 Kon. 19:12. De Heilige Geest
zal u alles leren en te binnen brengen,
Joh. 14:26. De Geest der waarheid zal
u de weg wijzen tot de volle waarheid,
Joh. 16:13. Ik werd door de Geest ge-

leid, van tevoren niet wetende wat ik
moest doen, 1 Ne. 4:6. De stem des
Heren klonk in mijn binnenste, Enos
1:10. Alles wat uitnodigt en verlokt
om goed te doen is door God geïnspi-
reerd, Mro. 7:13–16. Heb Ik u geen
vrede in uw gemoed geschonken? LV
6:23. Ik zal in uw gedachten en in uw
hart spreken, LV 8:2. Mijn Geest zal
uw verstand verlichten, en uw ziel
met vreugde vervullen, LV 11:13. Het
zal u op het moment zelf gegeven wor-
den wat u zult spreken en schrijven,
LV 24:6 (LV 84:85). De stille, zachte
stem, die door alle dingen heen fluis-
tert en ze doordringt, LV 85:6.

INTEGRITEIT. Zie Onkreukbaarheid

INTELLIGENTIE,
INTELLIGENTIES. Zie ook Geest;
Licht, licht van Christus; Waarheid

Intelligentie heeft verschillende bete-
kenissen, waaronder: (1) Het licht der
waarheid dat leven en licht geeft aan
alle dingen in het universum. Dit heeft
altijd bestaan. (2) Het woord intelli-
genties kan ook slaan op de geestkin-
deren van God. (3) De Schriften
spreken ook wel over intelligentie ver-
wijzend naar het geestelijke element
dat bestond voordat wij als geestkin-
deren verwekt werden.

Intelligentie hecht zich aan intelligen-
tie, LV 88:40. Intelligentie is niet
geschapen of gemaakt, LV 93:29. Alle
intelligentie is onafhankelijk in die
sfeer waar God haar heeft gesteld, LV
93:30. De heerlijkheid Gods is intelli-
gentie, LV 93:36–37. Intelligentie die
wij in dit leven verwerven, zal in de
opstanding met ons herrijzen, LV
130:18–19. De Heer heerst over alle
intelligenties, Abr. 3:21. De Heer toon-
de Abraham alle intelligenties die
waren geformeerd eer de wereld was,
Abr. 3:22.

ISAÏ. Zie ook David

De vader van David uit het Oude
Testament, en voorvader van Christus
en alle koningen van Juda.
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Ruths zoon, Obed, was de vader van
Isaï, Ruth 4:17, 22. De voorvaders van
Isaï teruggevoerd tot Juda, 1 Kron.
2:5–12 (Matt. 1:5–6).

ISAAK. Zie ook Abraham

Een van de aartsvaders uit het Oude
Testament. Zijn geboorte uit de hoog-
bejaarde Abraham en Sara was een
wonder (Gen. 15:4–6; 17:15–21; 21:1–
8). Abrahams bereidheid om zijn zoon
Isaak te offeren, was een zinnebeeld
van God en zijn eniggeboren Zoon
(Jakob 4:5). Isaak was erfgenaam van
de beloften van het verbond dat de
Heer met Abraham had gesloten (Gen.
21:9–12; 1 Ne. 17:40; LV 27:10).

De geboorte van Isaak, Gen. 21:1–7.
Moest worden geofferd op de berg
Moria, Gen. 22:1–19 (LV 101:4). Isaak
trouwt, Gen. 24. Isaaks handelen met
zijn zonen, Gen. 27:1–28:9. Is zijn
verhoging ingegaan met Abraham en
Jakob, LV 132:37 (Matt. 8:11).

ISMAËL, SCHOONVADER VAN
NEPHI. Zie ook Lehi, vader van
Nephi

Een man uit het Boek van Mormon
die zich met zijn gezin bij het gezin
van Lehi voegde op hun reis naar het
beloofde land.

Nephi keert met zijn broeders terug
naar Jeruzalem en overreedt Ismaël
om zich met zijn gezin bij Lehi en zijn
gezin te voegen en gezamenlijk op te
trekken naar het beloofde land, 1 Ne.
7:2–5. De kinderen van Lehi en Ismaël
trouwen met elkaar, 1 Ne. 16:7. Ismaël
sterft in de wildernis, 1 Ne. 16:34.

ISMAËL, ZOON VAN ABRAHAM.
Zie ook Abraham; Hagar

Een zoon van Abraham en Hagar, de
Egyptische slavin van Sara, uit het
Oude Testament (Gen. 16:11–16). De
Heer beloofde Abraham en Hagar dat
Ismaël de vader van een groot volk
zou zijn (Gen. 21:8–21).

Het verbond werd niet met Ismaël,

maar met Isaak opgericht, Gen. 17:19–
21 (Gal. 4:22–5:1). God zegent Ismaël
dat hij vruchtbaar zou zijn, Gen. 17:20.
Ismaël helpt bij het begraven van
Abraham, Gen. 25:8–9. De namen van
Ismaëls twaalf zonen bekendgemaakt,
Gen. 25:12–16. Ismaël sterft, Gen.
25:17–18. Esau neemt Ismaëls dochter,
Machalat, tot vrouw, Gen. 28:9.

ISRAËL. Zie ook Abraham—Het
nageslacht van Abraham;
Adoptie; Jakob, zoon van Isaak

De Heer heeft aan Jakob, de zoon van
Isaak en kleinzoon van Abraham, de
naam Israël gegeven (Gen. 32:28;
35:10). De naam Israël kan slaan op
Jakob zelf, op zijn nakomelingen of op
het koninkrijk dat die nakomelingen
eens bezaten in de tijd van het Oude
Testament (2 Sam. 1:24; 23:3). Toen
Mozes de kinderen van Israël uit de
Egyptische slavernij had geleid (Ex. 3–
14), werden zij 300 jaar lang door rich-
ters geregeerd. Vanaf koning Saul
regeerden koningen over het verenig-
de Israël tot de dood van Salomo, toen
tien van de stammen in opstand kwa-
men tegen Rechabeam en een apart
koninkrijk vormden. Na de splitsing
van het koninkrijk behielden de noor-
delijke stammen, als grootste konink-
r i jk , de naam Israël , terwi j l het
zuidelijke koninkrijk de naam Juda
kreeg. Ook het land Kanaän wordt
tegenwoordig Israël genoemd. Een
andere betekenis van Israël is: zij die
waarlijk in Christus geloven (Rom.
10:1; 11:7; Gal. 6:16; Ef. 2:12).

De twaalf stammen van Israël: Abrahams
kleinzoon, Jakob — die de naam Israël
ontving — had twaalf zonen. Hun
nakomelingen staan bekend als de
twaalf stammen van Israël, ofwel de
kinderen van Israël. Dit zijn de twaalf
stammen: Ruben, Simeon, Levi, Juda,
Issakar en Zebulon (de zonen van
Jakob en Lea); Dan en Naftali (de zo-
nen van Jakob en Bilha); Gad en Aser
(de zonen van Jakob en Zilpa); Jozef en
Benjamin (de zonen van Jakob en
Rachel) (Gen. 29:32–30:24; 35:16–18).
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Voor zijn dood gaf Jakob het hoofd
van iedere stam een zegen (Gen. 49:1–
28). Zie voor verdere gegevens onder
de naam van de verschillende zonen
van Jakob.

Ruben, de eerstgeboren zoon van
Jakobs eerste vrouw, Lea, verspeelde
zijn geboorterecht en dubbele erfdeel
wegens onkuisheid (Gen. 49:3–4). Het
geboorterecht ging over op Jozef, die
de eerstgeboren zoon was van Jakobs
tweede vrouw, Rachel (1 Kron. 5:1–2).
Levi, wiens stam door de Heer was
bestemd om met het priesterschap
hun broeders te dienen, ontving geen
land als erfdeel wegens de bijzondere
roeping om onder alle stammen werk-
zaam te zijn. Hierdoor kon Jozefs dub-
bele erfdeel aan zijn zonen, Efraïm en
Manasse, ten deel vallen (1 Kron. 5:1;
Jer. 31:9), die golden als aparte stam-
men van Israël (BJS, Gen. 48:5–6).

De stam Juda zou heersen tot de
komst van de Messias (Gen. 49:10; BJS,
Gen. 50:24). In de laatste dagen heeft
de stam Efraïm het voorrecht om de
wereld de boodschap van het herstel-
de evangelie te verkondigen en het
verstrooide Israël te vergaderen (Deut.
33:13–17). De tijd zal komen dat Efraïm,
door het evangelie van Jezus Christus,
een leidende rol zal spelen bij de ver-
eniging van alle stammen van Israël
(Jes. 11:12–13; LV 133:26–34).

De verstrooiing van Israël: De Heer
verstrooide en kastijdde de twaalf
stammen van Israël wegens hun onge-
rechtigheid en opstandigheid. Tegelij-
ker t i jd echter heef t de Heer de
verstrooiing van zijn uitverkoren volk
onder de volken van de wereld gebruikt
om die volken tot zegen te zijn.

Ik zal u onder de volken verstrooien,
Lev. 26:33. De Heer zal u verstrooien
onder alle natiën, Deut. 28:25, 37, 64.
Ik maak hen tot een smaad onder alle
volken waarheen Ik hen verstoot, Jer.
29:18–19. Ik schud het huis van Israël
onder al de volken, Amos 9:9 (Zach.
10:9). Jezus is tot de verloren schapen
van het huis van Israël gezonden,

Matt. 15:24. Nog andere schapen heb
Ik die niet van deze stal zijn, Joh.
10:16. Israël zal over de gehele aardbo-
dem worden verstrooid, 1 Ne. 22:3–8.
Jakob haalt Zenos’ gelijkenis aan van
de tamme en de wilde olijfbomen,
Jakob 5–6. Het werk van de Vader zal
beginnen onder de verstrooide stam-
men, 3 Ne. 21:26.

De vergadering van Israël: Het huis van
Israël zal vergaderd worden in de laat-
ste dagen, voor de wederkomst van
Christus (Art. 1:10). De Heer verga-
dert zijn volk Israël wanneer het Hem
aanvaardt en zijn geboden bewaart.

Hij zal een banier opheffen en het volk
zal komen, Jes. 5:26. Met groot erbar-
men zal Ik u tot Mij nemen, Jes. 54:7.
De Heer zal Israël en Juda terugbren-
gen in hun eigen land, Jer. 30:3. De
Heer zal het huis van Israël bijeenver-
zamelen uit de natiën in wier land zij
verstrooid zijn, Ez. 28:25. In de bede-
ling van de volheid der tijden zal Hij
alles onder één hoofd, dat is Christus,
samenvatten, Ef. 1:10. Na de verstrooi-
ing zal Israël vergaderd worden, 1 Ne.
15:12–17. De Heer zal alle volken van
het huis Israëls vergaderen, 1 Ne. 19:16
(3 Ne. 16:5). Zij zullen uit de donker-
heid worden gebracht en weten dat de
Heer hun Redder is, 1 Ne. 22:12. God
vergadert en telt zijn kinderen, 1 Ne.
22:25. De andere volken zullen Israël
naar zijn erflanden brengen, 2 Ne. 10:8
(3 Ne. 16:4). Mijn volk en mijn woord
zullen tot één worden vergaderd,
2 Ne. 29:13–14. De ouderlingen geroe-
pen om de vergadering van de uitver-
korenen teweeg te brengen, LV 29:7
(LV 39:11). Ik zal mijn uitverkorenen
vergaderen, LV 33:6. Vergader, zodat
Ik u mijn wet kan geven en u kunt
worden begiftigd, LV 38:31–33. Ik zal
mijn volk, dat van het huis van Israël
is, terugwinnen, LV 39:11. De heiligen
zullen tevoorschijn komen, LV 45:46.
Mozes droeg de sleutels van de verga-
dering van Israël over, LV 110:11. Ge-
rechtigheid en waarheid zullen over
de aarde stromen en de uitverkorenen
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van de Heer vergaderen, Moz. 7:62.
De vergadering vergeleken met een
kadaver onder de arenden, MJS 1:27.

De tien verloren stammen van Israël: De
tien stammen van Israël die samen het
noordelijk rijk Israël vormden en in
721 v.C. door de Assyriërs in balling-
schap werden weggevoerd naar de
noordelijke landen. Sindsdien zijn zij
uit het oog verdwenen, maar in de
laatste dagen zullen zij terugkeren.

Ik zeg tot het noorden: Geef, Jes. 43:6.
Dezen komen uit het noorden, Jes. 49:12
(1 Ne. 21:12). Juda en Israël zullen te-
zamen uit het Noorderland komen,
Jer. 3:18. Zowaar de Heer leeft, die de
Israëlieten heeft doen optrekken uit
het Noorderland, Jer. 16:14–16. Ik breng
hen uit het land van het noorden, Jer.
31:8. De Nephieten en de Joden zullen
de woorden van de verloren stammen
van Israël hebben, 2 Ne. 29:12–13. Ik
ga Mij tonen aan de verloren stammen
van Israël, 3 Ne. 17:4. Wanneer het
evangelie onder het overblijfsel van
het huis van Israël wordt gepredikt,
zullen de verloren stammen huiswaarts
worden vergaderd naar hun erfland,
3 Ne. 21:26–29. Mozes droeg de sleutels
van de vergadering van Israël over
aan Joseph Smith en Oliver Cowdery,
LV 110:11. Wie zich in de noordelijke
landen bevinden, zullen voor het
aangezicht des Heren in gedachtenis
worden gebracht, LV 133:26–32. Wij
geloven in de letterlijke vergadering
van Israël, Art. 1:10.

ISSAKAR. Zie ook Israël; Jakob,
zoon van Isaak

Een zoon van Jakob en Lea uit het
Oude Testament (Gen. 30:17–18; 35:23;
46:13), wiens nakomelingen een van
de twaalf stammen van Israël werden.

De stam Issakar: Jakobs zegen aan Issa-
kar staat in Gen. 49:14–15. Het erfland
dat de stam ontving na zich in Kanaän
te hebben gevestigd, behoorde tot de
vruchtbaarste delen van het land Pa-
lestina, waaronder de vlakte van Jizreël.
Er bevonden zich belangrijke plaatsen

uit de Joodse geschiedenis binnen de
grenzen van Issakar, zoals Karmel,
Megiddo, Dotan, Gilboa, Jizreël, Tabor
en Nazaret (Jozua 19:17–23).

IZEBEL. Zie ook Achab

Een goddeloze vrouw uit het Oude
Testament, afkomstig uit het land Fe-
nicië. Zij was getrouwd met Achab
(1 Kon. 16:30–31), koning van Israël
toen Elia profeet was.

Het huwelijk van Izebel met Achab
was de grootste factor die voerde tot
de ondergang van het noordelijke
koninkrijk Israël, doordat zij de ergste
vormen van afgoderij uit Fenicië in
Israël introduceerde ter vervanging
van de verering van Jehova (1 Kon.
18:13, 19).

Izebel roeit veel van Gods profeten uit,
1 Kon. 18:4. Izebel tracht Elia te doden,
1 Kon. 19:1–3. Izebels onrechtvaardig-
heid eindigt met haar gewelddadige
dood, 2 Kon. 9:30–37.

JACKSON COUNTY (MISSOURI).
Zie ook Nieuw-Jeruzalem

De vergaderplaats van de heiligen in
de laatste dagen, dat wil zeggen: het
middelpunt waar zij het nieuwe Jeru-
zalem zullen vestigen (LV 57–58; 82;
101:69–71; 105:28).

JAFET. Zie ook Noach, aartsvader
uit de Bijbel

De oudste zoon van Noach, een profeet
uit het Oude Testament (Moz. 8:12).

Noach verwekte Jafet, Gen. 5:32 (Gen.
6:10; Moz. 8:12). Jafet en zijn vrouw
gaan de ark in, Gen. 7:13. Jafet gaat de
ark uit, Gen. 9:18. God zal Jafet uit-
breiden, Gen. 9:27.

JAKOB, ZOON VAN ISAAK.
Zie ook Esau; Isaak; Israël

Een aartsvader en profeet uit het Oude
Testament; de jongste van de twee
zonen, een tweeling, van Isaak en Re-
bekka (Gen. 25:19–26). Jakob verkreeg
het eerstgeboorterecht in plaats van
zijn broeder Esau, wat het gevolg was
van Jakobs rechtvaardigheid en het
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feit dat hij binnen het verbond trouw-
de, terwijl Esau zijn eerstgeboorte-
recht verachtte en buiten het verbond
trouwde (Gen. 25:30–34; 26:34–35; 27;
28:6–9; Hebr. 12:16).

Rebekka verneemt van de Heer dat
Esau dienstbaar zal zijn aan Jakob, Gen.
25:23. Koopt het eerstgeboorterecht
van Esau, Gen. 25:29–34. Droomt van
de ladder die tot aan de hemel reikt,
Gen. 28. Trouwt met Lea en Rachel,
Gen. 29:1–30. Krijgt twaalf zonen en
één dochter, Gen. 29:31–30:24; 35:16–
20. Trouwt met Bilha en Zilpa, Gen.
30:3–4, 9. Zijn naam veranderd in Is-
raël, Gen. 32:28. Ziet God van aange-
zicht tot aangezicht, Gen. 32:30. Heeft
Jozef lief boven de anderen, Gen. 37:3.
Gaat met zijn gezin naar Egypte, Gen.
46:1–7. Zegent zijn zonen en hun nage-
slacht, Gen. 49. Sterft, Gen. 49:33.
Heeft de geboden bewaard, is zijn ver-
hoging ingegaan en is gezeten op een
troon in de hemel, samen met Abra-
ham en Isaak, LV 132:37.

JAKOB, ZOON VAN LEHI. Zie ook
Lehi, vader van Nephi

Een profeet uit het Boek van Mormon
en schrijver van verschillende leerre-
den in de boeken 2 Nephi en Jakob
(2 Ne. 6–11; Jakob 1–7).

Het boek Jakob: Het derde boek in het
Boek van Mormon. In hoofdstuk 1 staat
dat Nephi de kroniek overhandigde aan
Jakob en vervolgens Jakob en zijn
broeder Jozef wijdde tot priester en
leraar voor het volk. De hoofdstukken
2–4 zijn leerreden die het volk aanspo-
ren om zedelijk rein te zijn. Jakob leer-
de ook dat er een verlossende Messias
zou komen en gaf aan waarom sommi-
gen in Israël Hem bij zijn komst niet
zouden aanvaarden. De hoofdstukken
5–6 bevatten Jakobs getuigenis en een
profetische allegorie van de geschie-
denis en zending van het volk Israël.
Hoofdstuk 7 bevat het verhaal van een
onderlegd oproerling, Serem, die door
het goddelijk getuigenis van Jakob
overweldigd werd.

JAKOBUS, BROEDER VAN DE
HEER

Een broeder van de Heer uit het Nieu-
we Testament (Gal. 1:19); tevens broe-
der van Jozef, Simon en Judas en een
aantal zusters (Matt. 13:55–56; Marc.
6:3; Judas 1:1). Hij staat ook bekend als
Jakobus de Rechtvaardige, die een
belangrijke positie in de kerk te Jeru-
zalem bekleedde (Hand. 12:17; 15:13;
1 Kor. 15:7; Gal. 2:9–12). Naar alle waar-
schijnlijkheid heeft hij de zendbrief
van Jakobus geschreven.

De zendbrief van Jakobus: Een boek in
het Nieuwe Testament. Oorspronkelijk
was het een brief aan de alom verstrooi-
de twaalf stammen van Israël, die
waarschijnlijk vanuit Jeruzalem was
geschreven. De brief bevat een aantal
duidelijke uitspraken over praktische
godsdienst, waaronder de belangrijke
raad in hoofdstuk 1, dat als iemand in
wijsheid tekortschiet, hij God om hulp
moet bidden (Jak. 1:5–6; GJS 1:9–20).
Hoofdstuk 2 gaat over geloof en wer-
ken. In de hoofdstukken 3–4 wordt ge-
sproken over de noodzaak om de tong
te beheersen. De heiligen worden
vermaand geen kwaad over elkaar te
spreken. In hoofdstuk 5 worden de hei-
ligen aangespoord om geduld te heb-
ben en om bij ziekte de ouderlingen
om een zalving te vragen; er wordt
ook gewezen op de zegeningen die het
met zich meebrengt wanneer wij bij-
dragen tot andermans bekering.

JAKOBUS, ZOON VAN ALFEÜS

Een van de twaalf apostelen, gekozen
door Jezus tijdens zijn aardse bedie-
ning (Matt. 10:3; Marc. 3:18; Luc. 6:15;
Hand. 1:13).

JAKOBUS, ZOON VAN ZEBEDEÜS

Een van de twaalf apostelen, gekozen
door Jezus tijdens zijn aardse bedie-
ning, de broeder van Johannes. Hij
was een van de drie apostelen die het
voorrecht hadden bij Jezus te zijn bij
een aantal bijzondere gebeurtenissen:
de opwekking uit de doden van het
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dochtertje van Jaïrus (Marc. 5:37), de
gedaanteverandering op de berg
(Matt. 17:1; Marc. 9:2; Luc. 9:28), en in
Getsemane (Matt. 26:37; Marc. 14:33).
In gezelschap van Petrus en Johannes
herstelde hij het Melchizedeks pries-
terschap op aarde door de ordening
van Joseph Smith (LV 27:12; 128:20;
GJS 1:72).

JALOERS, JALOERSHEID. Zie ook
Afgunst

Zoals het in de Schriften wordt toege-
past, heeft het woord jaloers twee
betekenissen: (1) fervente, diepgaan-
de gevoelens koesteren met betrek-
king tot iemand of iets, en (2) jegens
iemand afgunst koesteren of wan-
trouwen dat de ander een of ander
voordeel zal behalen.

Fervente gevoelens hebben: Ik, de Heer,
ben een naijverig God, Ex. 20:5 (Deut.
5:9; 6:15; Mos. 11:22). Ik zal ijveren
voor mijn heilige naam, Ez. 39:25. Ik
ben voor Jeruzalem en voor Sion in
grote ijver ontbrand, Zach. 1:14.

Afgunst of wantrouwen koesteren: Want
jaloersheid is vuurgloed in een man,
Spr. 6:32–35. Akish begon jaloers te
worden op zijn zoon, Ether 9:7. Ont-
doe u van afgunst en vrees, LV 67:10.

JARED. Zie ook Jared, broeder van;
Jaredieten

Een leider uit het Boek van Mormon
die, samen met zijn broeder, een groep
mensen wegleidde van de toren van
Babel naar een beloofd land op het
westelijk halfrond (Ether 1:33–2:1).

Jared vraagt zijn broeder te bidden dat
de Heer de taal van hun familie en
vrienden niet zou verwarren, Ether
1:34–37. Reist naar de kust en blijft
daar vier jaar wonen, Ether 2:13. Reist
over de zee naar het beloofde land,
Ether 6:4–12.

JARED, BROEDER VAN. Zie ook
Jared; Jaredieten

Een profeet uit het Boek van Mormon.
Samen met zijn broeder stichtte hij het

Jareditische volk toen zij een groep
mensen van de toren van Babel naar
het westelijk halfrond leidden (Ether
1–6). Hij was een man met een derma-
te groot geloof dat hij van aangezicht
tot aangezicht met de Heer sprak (LV
17:1). Zijn verhaal staat opgetekend in
het boek Ether.

De broeder van Jared was een groot en
machtig man die zeer door de Heer
begunstigd was, Ether 1:34. Wegens zijn
geloof ziet de broeder van Jared de
vinger van de Heer, Ether 3:6–9 (Ether
12:20). Christus toont het lichaam van
zijn geest aan de broeder van Jared,
Ether 3:13–20. Er is nog nooit iets gro-
ters geopenbaard dan hetgeen aan de
broeder van Jared werd geopenbaard,
Ether 4:4. De broeder van Jared waar-
schuwt zijn volk voor het koningschap,
Ether 6:22–23. De Heer toont alles aan
de broeder van Jared, Ether 12:21. De
broeder van Jared was machtig in het
schrijven, Ether 12:24. Door geloof
verplaatste de broeder van Jared de
berg Zerin, Ether 12:30.

JAREDIETEN. Zie ook Boek van
Mormon; Jared; Jared, broeder van

Een volk uit het Boek van Mormon dat
afstamde van Jared, zijn broeder en
hun vrienden (Ether 1:33–41). Zij wer-
den door God van de toren van Babel
naar Amerika, een beloofd land, geleid
(Ether 1:42–43; 2–3; 6:1–18). Hoewel
hun volk op een zeker moment miljoe-
nen mensen telde, werd het vernietigd
door burgeroorlogen die het gevolg wa-
ren van ongerechtigheid (Ether 14–15).

JAROM

Een zoon van Enos en achterkleinzoon
van Lehi uit het Boek van Mormon.
Hij hield de kronieken van de Nephie-
ten 60 jaar lang bij, van 420 tot 361 v.C.
(Enos 1:25; Jarom 1:13). Hij was een
getrouw man die verkoos niet veel toe
te voegen aan de kroniek (Jarom 1:2).

Het boek Jarom: Dit boek in het Boek
van Mormon telt slechts 15 verzen.
Jarom schreef dat de Nephieten
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nog steeds de wet van Mozes bewaar-
den en uitkeken naar de komst van
Christus. Zij werden geleid door ko-
ningen die machtige mannen in het
geloof waren. Naarmate zij luisterden
naar hun profeten, priesters en leraars
waren zij voorspoedig.

JEHOVA. Zie ook Ik Ben; Jezus
Christus

De verbondsnaam of eigennaam van
de God van Israël, met de betekenis:
‘de eeuwige IK BEN’ (Ex. 3:14; Joh.
8:58). Jehova is de voorsterfelijke
Jezus Christus die als zoon van Maria
op aarde kwam (Mos. 3:8; 15:1; 3 Ne.
15:1–5). Wanneer het woord HERE in
het Oude Testament verschijnt, bete-
kent het doorgaans Jehova.

Jehova is Christus: Jehova was bekend
bij de profeten vanouds (Ex. 6:1–3; Abr.
1:16). De apostel Paulus leerde dat
Christus de Jehova van het Oude
Testament was (Ex. 17:6; 1 Kor. 10:1–4).
De broeder van Jared uit het Boek van
Mormon zag de voorsterfelijke Christus
en aanbad hem (Ether 3:13–15). Ook
Moroni noemde Christus Jehova (Mro.
10:34). Joseph Smith en Oliver Cowdery
zagen de herrezen Jehova in de Kirt-
landtempel (LV 110:3–4).

JEREMIA. Zie ook Klaagliederen

Een profeet uit het Oude Testament
die geboren was uit een priesterlijk
geslacht en tussen 626–586 v.C. in
Juda profeteerde. Hij leefde in dezelf-
de periode als andere grote profeten:
Lehi, Ezechiël, Hosea en Daniël.

Jeremia was als profeet geordend in
het voorsterfelijk bestaan (Jer. 1:4–5).
Tijdens de ongeveer 40 jaar dat hij als
profeet optrad, sprak hij zich uit tegen
afgoderij en zedeloosheid onder het
Joodse volk (Jer. 3:1–5; 7:8–10). Hij
moest het hoofd bieden aan voortdu-
rende tegenstand en smaad (Jer. 20:2;
36:18–19; 38:4). Na de val van Jeruza-
lem namen de Joden die vluchtten
naar Egypte Jeremia met zich mee (Jer.
43:5–6), waar zij hem, volgens de

overlevering, stenigden tot de dood
erop volgde.

Het boek Jeremia: De hoofdstukken 1–6
bevatten profetieën die gegeven zijn
tijdens de regering van Josia. De
hoofdstukken 7–20 bestaan uit de pro-
fetieën uitgesproken in de tijd van Jo-
jakim. De hoofdstukken 21–38 gaan
over de regering van Sedekia. De
hoofdstukken 39–44 bevatten profe-
tieën en een beschrijving van de ge-
beurtenissen na de val van Jeruzalem.
Hoofdstuk 45 bevat een belofte aan
Baruch, zijn schrijver, dat diens leven
zou worden gespaard. De hoofdstuk-
ken 46–51, ten slotte, bestaan uit
profet ieën tegen andere volken.
Hoofdstuk 52 is een geschiedkundig
slot. Er bevonden zich een aantal van
Jeremia’s profetieën op de koperen
platen van Laban die Nephi had be-
machtigd (1 Ne. 5:10–13). Jeremia
wordt op nog twee andere plaatsen in
het Boek van Mormon genoemd (1 Ne.
7:14; Hel. 8:20).

Het boek Jeremia bevat ook de mel-
ding van het voorsterfelijk bestaan
van de mens en van Jeremia’s voor-
sterfelijke ordening (Jer. 1:4–5); een
profetie over de terugkeer van Israël
vanuit hun verstrooiing, waarbij één
uit een stad en twee uit een geslacht
worden vergaderd tot Zion, een aan-
genaam land waar Israël en Juda in
veiligheid en vrede kunnen wonen
(Jer. 3:12–19); en een profetie dat de
Heer Israël uit het Noorderland zal
vergaderen door vele ‘vissers’ en ‘ja-
gers’ uit te zenden om hen te zoeken
(Jer. 16:14–21). Deze gebeurtenis uit
de laatste dagen zal naar verhouding
zelfs groter zijn dan toen Mozes de
Israëlieten uit het land Egypte deed
optrekken (Jer. 16:13–15; 23:8).

JERICHO

Een ommuurde stad in het dal van de
Jordaan, 245 m onder de zeespiegel.
Jericho ligt in de buurt van de plek
waar de Israëlieten de rivier oversta-
ken en voor het eerst het beloofde land
betraden (Jozua 2:1–3; 3:16; 6).



101 Jesaja

De Israëlieten vechten om Jericho,
Jozua 6:1–20. Jozua vervloekt Jericho,
Jozua 6:26 (1 Kon. 16:34). Jericho lag
binnen het gebied dat aan Benjamin
was toegewezen, Jozua 18:11–12, 21.
De Heer bezoekt Jericho op zijn laatste
reis naar Jeruzalem, Marc. 10:46 (Luc.
18:35; 19:1).

JEROBEAM

Jerobeam uit het Oude Testament was
de eerste koning van het noordelijk
deel van het verscheurde Israël. Hij
behoorde tot de stam Efraïm. De
onrechtvaardige Jerobeam was aan-
voerder van een opstand tegen het
huis van Juda en tegen David en zijn
familie.

Jerobeam stelt te Betel en te Dan afgo-
den voor het volk op om te aanbidden,
1 Kon. 12:28–29. Achia berispt Jero-
beam, 1 Kon. 14:6–16. Jerobeam leeft
in de herinnering van het volk voort
als de koning die Israël een verschrik-
kelijke zonde heeft laten bedrijven,
1 Kon. 15:34 (1 Kon. 12:30).

JERUBBAÄL. Zie ook Gideon (Oude
Testament)

Een naam die Gideon uit het Oude
Testament ontving toen hij het altaar
van Baäl had afgebroken (Richt. 6:32;
7:1; 9; 1 Sam. 12:11).

JERUZALEM

Een stad gelegen in het hedendaagse
Israël. Het is de belangrijkste stad in
de Bijbelse geschiedenis. Een aantal
van de heiligste plekken voor de chris-
tenen, de joden en de moslims bevindt
zich in deze stad en wordt regelmatig
door vele trouwe gelovigen bezocht.
Jeruzalem wordt dikwijls de heilige
stad genoemd.

Jeruzalem, de stad die eens bekend-
stond als Salem (Gen. 14:18; Ps. 76:2),
was een stad van de Jebusieten totdat
zij werd ingenomen door David (Jozua
10:1; 15:8; 2 Sam. 5:6–7), die bepaalde
dat het voortaan zijn hoofdstad zou zijn.
Tot die tijd was het een vestingstad in

de bergen geweest, ongeveer 800 m
boven de zeespiegel. De stad is, met uit-
zondering van de noordzijde, aan alle
kanten omgeven door diepe valleien.

Toen koning David vanuit Jeruza-
lem regeerde, bewoonde hij een hou-
ten paleis. In de tijd van Salomo echter
werd de stad verfraaid door onder
andere de bouw van een nieuw ko-
ninklijk paleis en de tempel.

Na de splitsing in het koninkrijk
Israël en het koninkrijk Juda, bleef Je-
ruzalem de hoofdstad van Juda, die
dikwijls door binnenvallende legers
werd aangevallen (1 Kon. 14:25; 2 Kon.
14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25). Onder
Hizkia ontwikkelde Jeruzalem zich tot
het godsdienstige middelpunt, maar
de stad werd in 320 v.C., 168 v.C. en 65
v.C. gedeeltelijk vernietigd. Herodes
herbouwde de muren en de tempel,
maar in 70 n.C. hebben de Romeinen
de stad volkomen verwoest.

Melchizedek was de koning van Salem,
Gen. 14:18 (Hebr. 7:2). Jesaja roept Je-
ruzalem op om zich met haar pronk-
gewaden te bekleden, Jes. 52:1. Het
woord van de Heer zal uitgaan uit Je-
ruzalem, Micha 4:2. De weeklacht van
Christus over het lot van Jeruzalem,
Matt. 23:37–39 (Luc. 13:34). Jeruzalem
is de stad van de levende God, Hebr.
12:22. Verwoesting wacht Jeruzalem
als het zich niet bekeert, 1 Ne. 1:4, 13,
18 (2 Ne. 1:4; Hel. 8:20). Jeruzalem
zal na de verwoesting weer worden
bewoond, 3 Ne. 20:46. Jeruzalem zal
weer worden opgebouwd, Ether 13:5.
Christus waarschuwt de heiligen der
laatste dagen zoals hij het volk van
Jeruzalem waarschuwde, LV 5:20. Wie
van Juda zijn, zullen naar Jeruzalem
vluchten, LV 133:13. De Heer zal spre-
ken uit Jeruzalem, LV 133:21.

JERUZALEM, HET NIEUWE. Zie
Nieuw-Jeruzalem; Zion

JESAJA

Een profeet uit het Oude Testament
die profeteerde tussen 740 en 701 v.C.
Als belangrijkste raadsman van koning
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Jechizkia had Jesaja grote godsdiensti-
ge en politieke invloed.

Jezus haalde Jesaja vaker aan dan
welke andere profeet ook. In het Nieu-
we Testament wordt hij ook door
Petrus, Johannes en Paulus vaak aan-
gehaald. In het Boek van Mormon en
de Leer en Verbonden wordt Jesaja
meer aangehaald dan enig andere pro-
feet; deze boeken verschaffen veel hulp
bij de verklaring van Jesaja’s woorden.
Nephi leerde zijn volk uit de geschrif-
ten van Jesaja (2 Ne. 12–24; Jes. 2–14).
De Heer zei tegen de Nephieten:
‘groot zijn de woorden van Jesaja’ en
dat alles wat Jesaja had geprofeteerd,
zou worden vervuld (3 Ne. 23:1–3).

Het boek Jesaja . Een boek in het Oude
Testament. Veel van Jesaja’s profetieën
gaan over de komst van de Verlosser,
in de eerste plaats wat zijn aardse
bediening betreft (Jes. 9:6) en in de
tweede plaats als de grote koning in
de laatste dagen (Jes. 63). Hij heeft ook
veel geprofeteerd over Israëls toekomst.

Hoofdstuk 1 vormt een inleiding tot
de rest van het boek. Jesaja 7:14; 9:6–7;
11:1–5; 53:1–12 en 61:1–3 kondigen de
zending van de Heiland aan. De hoofd-
stukken 2, 11, 12 en 35 gaan over de
gebeurtenissen van de laatste dagen,
wanneer het evangelie zal worden
hersteld, Israël wordt vergaderd en
het dorstige land zal bloeien als een
roos. Hoofdstuk 29 bevat een profetie
over het tevoorschijn komen van het
Boek van Mormon (2 Ne. 27). De
hoofdstukken 40–46 verkondigen de
superioriteit van Jehova als de ware
God boven de afgoden van de heide-
nen. De overige hoofdstukken, 47–66,
handelen over gebeurtenissen bij de
uiteindelijke herstelling van Israël en
de vestiging van Zion, wanneer de
Heer bij zijn volk zal wonen.

JETRO. Zie ook Mozes

Een oudtestamentische vorst en pries-
ter uit Midjan die Mozes in huis nam
nadat deze uit Egypte was gevlucht.
Hij wordt ook Reüel genoemd (Ex.
2:18). Later trouwde Mozes met Jetro’s

dochter, Sippora (Ex. 3:1; 4:18; 18:1–12).
Jetro leerde Mozes delegeren (Ex. 18:13–
27). Mozes ontving het Melchizedeks
priesterschap van Jetro (LV 84:6–7).

JEZUS CHRISTUS. Zie ook Alfa en
Omega; Avondmaal des Heren;
Begin; Bekeren; Bergrede;
Bevrijden; Bloed; Brood des
levens; Bruidegom;
Eerstgeborene; Evangeliën;
Gedaanteverandering —
gedaanteverandering van
Christus; Geloof; Genade;
Geweten; Gezalfde; God;
Godheid; Goede herder; Golgota;
Heiland; Hemelvaart; Heer;
Hoeksteen; Ik Ben; Immanuël;
Jehova; Kruis; Kruisiging; Lam
Gods; Levend water; Licht, Licht
van Christus; Maria, moeder van
Jezus; Messias; Middelaar; Offer,
offerande, offeren; Oneindig;
Opstanding; Rots; Scheppen,
schepping; Slang, koperen;
Trooster; Val van Adam en Eva;
Vergeving van zonden;
Verlossen, verlossing, verlost;
Verlosser; Verlossingsplan;
Verwekt; Verzoenen, verzoening;
Voorspraak; Wederkomst van
Jezus Christus; Weg; Zoon des
Mensen

Christus (uit het Grieks) en Messias (uit
het Hebreeuws) betekenen allebei ‘de
gezalfde’. Jezus Christus is de Eerst-
geborene van de geestkinderen van de
Vader (Hebr. 1:6; LV 93:21). Hij is de
Eniggeborene des Vaders in het vlees
(Joh. 1:14; 3:16). Hij is Jehova en was
geordend tot zijn grote roeping voor-
dat de wereld geschapen was (LV
110:3–4). In opdracht van de Vader
heeft Jezus de aarde en alles wat zich
daarop bevindt geschapen (Joh. 1:3,
14; Moz. 1:31–33). Hij is geboren uit
Maria in Betlehem, leidde een zonde-
loos leven en bracht een volmaakte
verzoening tot stand voor de zonden
van de gehele mensheid door zijn bloed
te vergieten en zijn leven aan het kruis
te geven (Matt. 2:1; 1 Ne. 11:13–33;
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3 Ne. 27:13–16; LV 76:40–42.). Hij is uit
de doden opgestaan, waarmee Hij de
uiteindelijke opstanding van alle men-
sen zeker heeft gesteld. Dankzij Jezus’
verzoening en opstanding kunnen
allen die zich van hun zonden bekeren
en Gods geboden nakomen voor eeu-
wig bij Jezus en de Vader wonen (2 Ne.
9:10–12; 21–22; LV 76:50–53, 62).

Jezus Christus is de grootste van al-
len die ooit op deze aarde geboren
zijn. Zijn leven is het volmaakte voor-
beeld van de manier waarop alle men-
sen hun leven behoren te leiden. Alle
gebeden, zegens en priesterschaps-
verordeningen moeten in zijn naam
worden verricht. Hij is de Heer der
heren, de Koning der koningen, de
Schepper, de Heiland en de God van
de gehele aarde.

Jezus Christus zal terugkomen in
macht en heerlijkheid om tijdens het
millennium op aarde te regeren. Op de
laatste dag zal Hij alle mensen oorde-
len (Alma 11:40–41; MJS 1).
Samenvatting van zijn leven (in chrono-
logische volgorde): Jezus’ geboorte en
zending voorzegd, Luc. 1:26–38 (Jes.
7:14; 9:5–6; 1 Ne. 11). Geboorte van
Jezus, Luc. 2:1–7 (Matt. 1:18–25). Zijn
besnijdenis, Luc. 2:21. Zijn voorstelling
in de tempel, Luc. 2:22–38. Het bezoek
van de wijzen, Matt. 2:1–12. De vlucht
naar Egypte, Matt. 2:13–18. De terug-
keer naar Nazaret, Matt. 2:19–23. Met
12 jaar in de tempel, Luc. 2:41–50. Had
broeders en zusters, Matt. 13:55–56
(Marc. 6:3). Zijn doop, Matt. 3:13–17
(Marc. 1:9–11; Luc. 3:21–22). Door de
duivel verzocht, Matt. 4:1–11 (Marc.
1:12–13; Luc. 4:1–13). Roept zijn disci-
pelen, Matt. 4:18–22 (Matt. 9:9; Marc.
1:16–20; 2:13–14; Luc. 5:1–11, 27–28;
6:12–16; Joh. 1:35–52). Roeping en uit-
zending van de Twaalf, Matt. 10:1–4
(Marc. 3:13–19; Luc. 6:12–16). De
bergrede, Matt. 5–7. Voorzegt zijn ei-
gen dood en opstanding, Matt. 16:21
(Matt. 17:22–23; 20:17–19; Marc. 8:31;
9:30–32; 10:32–34; Luc. 9:22; 18:31–34).
De verheerlijking (gedaanteverande-
ring), Matt. 17:1–9 (Marc. 9:2–8; Luc.

9:28–36). De uitzending van de zeven-
tig, Luc. 10:1–20. De intocht in Jeruza-
lem, Matt. 21:1–11 (Marc. 11:1–11; Luc.
19:29–40; Joh. 12:12–15). De instelling
van het avondmaal, Matt. 26:26–29
(Marc. 14:22–25; Luc. 22:19–20). Lijdt
en bidt in Getsemane, Matt. 26:36–46
(Marc. 14:32–42; Luc. 22:39–46). Wordt
verraden, aangehouden en verlaten,
Matt. 26:47–56 (Marc. 14:43–53; Luc.
22:47–54; Joh. 18:2–13). De kruisiging,
Matt. 27:31–54 (Marc. 15:20–41; Luc.
23:26–28, 32–49; Joh. 19:16–30). De op-
standing, Matt. 28:1–8 (Marc. 16:1–8;
Luc. 24:1–12; Joh. 20:1–10). Verschijnt
na zijn opstanding, Matt. 28:9–20
(Marc. 16:9–18; Luc. 24:13–48; Joh.
20:11–31; Hand. 1:3–8; 1 Kor. 15:5–8).
De hemelvaart, Marc. 16:19–20 (Luc.
24:51–53; Hand. 1:9–12). Verschijnt
aan de Nephieten, 3 Ne. 11:1–17 (3 Ne.
11–26). Verschijnt aan Joseph Smith,
GJS 1:15–20.

Christus’ heerschappij in het millennium:
De heerschappij rust op zijn schouder,
Jes. 9:5 (2 Ne. 19:6). Ik zal in uw mid-
den wonen, zegt de Heer, Zach. 2:10–12
(Zach. 14:9). God zal Jezus de troon
van zijn vader David geven, Luc. 1:30–
33. Christus zal heersen tot in alle
eeuwigheden, Op. 11:15. De heiligen
zullen duizend jaren lang met Christus
heersen, Op. 20:4 (LV 76:63). Wegens
de rechtvaardigheid van het volk zal
Satan geen macht hebben, 1 Ne. 22:26
(Op. 20:1–3). Christus zal duizend jaar
in gerechtigheid bij de mensen wonen,
LV 29:11 (LV 43:29–30). Onderwerp u
aan het bestaande gezag totdat Hij
regeert die daartoe het recht heeft,
LV 58:22 (1 Kor. 15:25). Christus zal
persoonlijk op aarde regeren, Art. 1:10
(Jes. 32:1).

De heerlijkheid van Jezus Christus: De
heerlijkheid des Heren vervulde de ta-
bernakel, Ex. 40:34–38. De ganse aarde
is vol van zijn heerlijkheid, Jes. 6:3
(2 Ne. 16:3). De heerlijkheid des Heren
gaat over u op, Jes. 60:1–2. De Zoon des
Mensen zal komen in de heerlijkheid
van zijn Vader, Matt. 16:27. Verheerlijk
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Mij met de heerlijkheid die Ik bij U
had eer de wereld was, Joh. 17:5. De
Heilige Israëls moet regeren met grote
heerlijkheid, 1 Ne. 22:24. Wij hoopten
op zijn heerlijkheid, Jakob 4:4. De Zoon
van God komt in zijn heerlijkheid,
Alma 5:50. Hij legde alles uit, vanaf
het begin tot de tijd dat Hij in zijn
heerlijkheid zal komen, 3 Ne. 26:3.
Mijn apostelen zullen, evenals Ik, in
heerlijkheid gekleed zijn, LV 29:12
(LV 45:44). Wij aanschouwden de heer-
lijkheid van de Zoon ter rechterhand
van de Vader, LV 76:19–23. Johannes
zag en getuigde van de volheid van
mijn heerlijkheid, LV 93:6 (Joh. 1:14).
Zijn gelaat straalde nog helderder dan
de zon, LV 110:3. Zijn heerlijkheid
rustte op mij en ik zag zijn aangezicht,
Moz. 1:1–11. Dit is mijn werk en mijn
heerlijkheid, Moz. 1:39.

De naam van Jezus Christus op ons
nemen: Er is geen andere naam waar-
door wij moeten behouden worden,
Hand. 4:12 (2 Ne. 31:21). De apostelen
verblijd dat zij verwaardigd waren ter
wille van zijn naam smadelijk behan-
deld te worden, Hand. 5:38–42. Dit is
zijn gebod: dat wij geloven in de naam
van zijn Zoon Jezus Christus, 1 Joh.
3:23. Getuig dat u gewillig bent de
naam van Christus op u te nemen
door de doop, 2 Ne. 31:13. Ik wil dat
gij de naam van Christus op u neemt,
Mos. 5:6–12 (Mos. 1:11). Wie ook ver-
langde de naam van Christus op zich
te nemen, sloot zich aan bij de kerk
van God, Mos. 25:23. Allen die op-
recht in Christus geloofden, namen de
naam van Christus op zich, Alma
46:15. De poort des hemels staat open
voor hen die geloven in de naam van
Jezus Christus, Hel. 3:28. Gezegend
is hij die op de laatste dag getrouw
aan mijn naam wordt bevonden, Ether
4:19. Zij zijn bereid de naam van de
Zoon op zich te nemen, Mro. 4:3 (LV
20:77). Neem de naam van Christus
op u, LV 18:21–25.

Getuigenissen gegeven van Jezus Christus:
Paulus getuigt dat Jezus de Christus

is, Hand. 18:5. Zelfs de boze geest
getuigde dat hij Jezus kende, Hand.
19:15. Niemand kan zeggen: Jezus is
de Heer, dan door de Heilige Geest.
1 Kor. 12:3. Iedere knie zal zich buigen
en iedere tong zal belijden dat Jezus
Christus de Heer is, Fil. 2:10–11. Wij
spreken over Christus, wij verheugen
ons in Christus, wij prediken Christus,
wij profeteren over Christus, 2 Ne.
25:26. Het Boek van Mormon heeft als
doel de Joden en de andere volken er-
van te overtuigen dat Jezus de Christus
is, 2 Ne. 26:12 (Boek van Mormon, ti-
telblad). De profeten en de Schriften
getuigen van Christus, Jakob 7:11, 19.
Zoek deze Jezus, over wie de profeten
en de apostelen hebben geschreven,
Ether 12:41. Wij zagen Hem en hoorden
de stem getuigen dat Hij de Eniggebo-
rene is, LV 76:20–24. Dit is eeuwige
levens: God en Jezus Christus te ken-
nen, LV 132:24. Wij geloven in God, de
eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus
Christus, Art. 1:1. Wij geloven dat
Christus persoonlijk op aarde zal re-
geren, Art. 1:10.
Gezag: De heerschappij rust op zijn
schouder, Jes. 9:5 (2 Ne. 19:6). Hij leer-
de hun als gezaghebbende, Matt.
7:28–29 (Marc. 1:22). De Zoon des
Mensen heeft macht om op aarde zon-
den te vergeven, Matt. 9:6. Jezus ge-
biedt de onreine geesten met gezag en
zij gehoorzamen Hem, Marc. 1:27
(Luc. 4:33–36). Jezus ordent de Twaalf
zodat zij macht hebben, Marc. 3:14–
15. Jezus’ woord was met gezag, Luc.
4:32. De Vader heeft het gehele oor-
deel aan de Zoon gegeven, Joh. 5:22,
27. God heeft Jezus met de Heilige
Geest en met kracht gezalfd, Hand.
10:38. Christus geordend vóór de
grondlegging van de wereld, 1 Pet.
1:20 (Ether 3:14). Christus bezit de
sleutels van de hel en van de dood,
Op. 1:18. Alle mensen zullen aan
Christus onderworpen worden, 2 Ne.
9:5. Jezus Christus, de Zoon van God,
is de Vader van hemel en aarde, de
Schepper van alle dingen vanaf het be-
gin, Hel. 14:12. Christus is volgens de
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wil van de Vader gekomen om zijn wil
te doen, LV 19:24. Jezus heeft een vol-
heid uit de heerlijkheid van de Vader
ontvangen, en Hij heeft alle macht
ontvangen, LV 93:3–4, 16–17 (Joh.
3:35–36).

Het voorbeeld van Jezus Christus: Ik heb
u een voorbeeld gegeven, Joh. 13:15.
Ik ben de weg en de waarheid en het
leven, Joh. 14:6. Christus heeft voor u
geleden en u een voorbeeld nagelaten,
opdat u in zijn voetstappen zou treden,
1 Pet. 2:21. Tenzij een mens het voor-
beeld van de Zoon van de levende
God volgt, kan hij niet worden gered,
2 Ne. 31:16. Ik wil dat gij volmaakt zijt
zoals Ik, 3 Ne. 12:48. Dit zult gij altijd
nauwgezet doen, zoals Ik heb gedaan,
3 Ne. 18:6. Ik heb u een voorbeeld ge-
geven, 3 Ne. 18:16. De werken die gij
Mij hebt zien doen, die zult gij even-
eens doen, 3 Ne. 27:21, 27. Ware volge-
lingen van Jezus Christus zullen zijn
zoals Hij, Mro. 7:48.

Hoofd van de kerk: Christus is het hoofd
van de kerk, Ef. 5:23 (Ef. 1:22; 4:15). Hij
is het hoofd van het lichaam, de kerk,
Kol. 1:18. Dit is mijn kerk, Mos. 26:22
(Mos. 27:13). Christus was de bron en
voleinder van hun geloof, Mro. 6:1–4.
Ik heb deze kerk gevestigd, LV 33:5
(3 Ne. 27:3–8).

Profetieën over de geboorte en dood van
Jezus Christus: Een maagd zal zwanger
worden en een zoon baren, Jes. 7:14
(1 Ne. 11:13–20). Een heerser over
Israël zal voortkomen uit Betlehem,
Micha 5:2. Samuël de Lamaniet profe-
teert een dag en een nacht en een dag
waarin het niet donker zal zijn, een
nieuwe ster en andere tekenen, Hel.
14:2–6; Samuël de Lamaniet profeteert
duisternis, donderslagen, bliksem-
schichten en aardbevingen, Hel. 14:20–
27. De tekenen van Jezus’ geboorte
vervuld, 3 Ne. 1:15–21. De tekenen
van Jezus’ dood vervuld, 3 Ne. 8:5–23.

Rechter: Hij oordeelt de wereld in ge-
rechtigheid, Ps. 9:8 (3 Ne. 27:16). Hij
komt om de aarde te richten, Ps. 96:13.

Over de rechtvaardige en de onrecht-
vaardige zal God gericht oefenen,
Pred. 3:17. Hij zal richten tussen volk
en volk, Jes. 2:4 (Micha 4:3; 2 Ne. 12:4).
Hij zal de geringen in gerechtigheid
richten, Jes. 11:2–4. De Vader heeft het
gehele oordeel aan de Zoon gegeven,
Joh. 5:22. Indien Ik al oordeel, dan is
mijn oordeel waarachtig, Joh. 8:16. Hij
is door God aangesteld tot rechter
over levenden en doden, Hand. 10:42
(2 Tim. 4:1). God oordeelt het in de
mens verborgene door Jezus Christus,
Rom. 2:16. Wij zullen allen gesteld
worden voor de rechterstoel van God,
Rom. 14:10 (2 Kor. 5:10; Alma 12:12;
Mrm. 3:20; 7:6; Ether 12:38; LV 135:5).
Alle mensen komen tot God om door
Hem te worden geoordeeld volgens
de waarheid en heiligheid die in Hem
zijn, 2 Ne. 2:10. Sta voor God om te
worden geoordeeld naar uw werken,
Alma 5:15 (Alma 12:15; 33:22; 3 Ne.
27:14). God en Christus zijn Rechter
van allen, LV 76:68.
Verschijningen van Christus na zijn dood:
Na zijn opstanding verschijnt Jezus
eerst aan Maria, Marc. 16:9 (Joh. 20:11–
18). Jezus wandelt en spreekt met twee
van de discipelen op de weg naar Em-
maüs, Luc. 24:13–34. Jezus verschijnt
aan de apostelen, die zijn handen en
voeten betasten, Luc. 24:36–43 (Joh.
20:19–20). Jezus verschijnt aan Tomas,
Joh. 20:24–29. Jezus verschijnt aan de
discipelen bij de zee van Tiberias, Joh.
21:1–14. Na zijn opstanding onder-
wijst Jezus zijn apostelen veertig
dagen lang, Hand. 1:2–3. Stefanus ziet
Jezus staande ter rechterhand Gods,
Hand. 7:55–56. Jezus verschijnt aan
Saulus, Hand. 9:1–8 (BJS, Hand. 9:7;
Hand. 26:9–17). Christus gezien door
meer dan vijfhonderd mensen, 1 Kor.
15:3–8. Jezus toont Zich aan het volk
van Nephi, 3 Ne. 11:1–17. 2500 mensen
zien en horen Jezus, 3 Ne. 17:16–25. De
Heer kwam tot Mormon, Mrm. 1:15.
Joseph Smith en Sidney Rigdon zien
de Heer ter rechterhand Gods, LV
76:22–23. Joseph Smith en Oliver
Cowdery zien Jezus in de Kirtland-
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tempel, LV 110:1–4. Joseph Smith ziet
Jezus. GJS 1:15–17.

Voorsterfelijk bestaan van Christus: De
Heer verschijnt aan Abraham, Gen.
12:7 (Gen. 17:1; 18:1; Abr. 2:6–8). De
Heer sprak tot Mozes van aangezicht
tot aangezicht, Ex. 33:11 (Deut. 34:10;
Moz. 1:1–2). Ik zag de Heer staan bij
het altaar, Amos 9:1. In den beginne
was het Woord bij God. Het Woord is
vlees geworden en heeft onder ons
gewoond, Joh. 1:1, 14 (1 Joh. 1:1–3).
Eer Abraham was, ben Ik, Joh. 8:58.
Verheerlijk Gij Mij, Vader, met de heer-
lijkheid die Ik bij U had, eer de wereld
was, Joh. 17:5. Jesaja heeft voorwaar
mijn Verlosser gezien, zoals ik en mijn
broeder Jakob Hem ook hebben ge-
zien, 2 Ne. 11:2–3. Morgen kom Ik in
de wereld, 3 Ne. 1:12–14. Christus was
voor de wereld begon, 3 Ne. 26:5 (Joh.
6:62). Zoals Ik aan u verschijn, zo zal Ik
aan mijn volk verschijnen in het vlees,
Ether 3:14–17. Henoch zag de Heer en
wandelde met Hem, LV 107:48–49.
Mijn geliefde Zoon, die vanaf het
begin mijn geliefde en mijn uitverko-
rene is geweest, Moz. 4:2. De Heer zei:
Wie zal Ik zenden? En een, gelijk de
Zoon des Mensen, antwoordde: Hier
ben Ik, zend Mij, Abr. 3:27.

Zinnebeelden of symbolen van Christus:
Abel brengt een offer van de eerstelin-
gen van zijn schapen, Gen. 4:4 (Moz.
5:20). Neem uw enige zoon, Isaak, en
offer hem tot een brandoffer, Gen. 22:1–
13 (Jakob 4:5). De Heer gebiedt de kin-
deren van Israël een gaaf stuk kleinvee
te offeren, Ex. 12:5, 21, 46 (Num. 9:12;
Joh. 1:29; 19:33; 1 Pet. 1:19; Op. 5:6). Dit
is het brood dat de Heer u tot spijze
gegeven heeft, Ex. 16:2–15 (Joh. 6:51).
Sla op de rots en daaruit zal water
tevoorschijn komen, zodat het volk
kan drinken, Ex. 17:6 (Joh. 4:6–14; 1 Kor.
10:1–4). De bok zal al hun ongerechtig-
heden op zich dragen, Lev. 16:20–22
(Jes. 53:11; Mos. 14:11; 15:6–9). Mozes
plaatste een koperen slang op een staak
om hen die ernaar wilden opkijken, te
redden, Num. 21:8–9 (Joh. 3:14–15;

Alma 33:19; Hel. 8:14–15). Jona is drie
dagen in het ingewand van de vis,
Jona 1:17 (Matt. 12:40). Dit is een zinne-
beeld van het offer van de Eniggeborene
des Vaders, Moz. 5:4–8.

JOB

Een rechtvaardige man uit het Oude
Testament die ondanks verschrikkelij-
ke beproevingen trouw bleef aan zijn
geloof in God. Zijn verhaal staat in
het boek Job.

Het boek Job: Hoewel het boek over
Jobs lijden gaat, beantwoordt het niet
helemaal de vraag waarom Job (of wie
dan ook) pijn moet lijden of beproefd
wordt met het verlies van familie en
bezit. Duidelijk wordt wel dat beproe-
vingen niet noodzakelijkerwijs het ge-
volg zijn van overtreding. De Heer kan
beproeving gebruiken zowel om zijn
kinderen te straffen als om hen ervaring
te laten opdoen, hun discipline bij te
brengen en hen te instrueren (LV 122).

Het boek kan in vieren worden ver-
deeld. De hoofdstukken 1–2 vormen
de proloog van het verhaal. De hoofd-
stukken 3–31 geven een serie gesprek-
ken weer tussen Job en drie van zijn
vrienden. De hoofdstukken 32–37
bevatten de uitspraken van Elihu, een
vierde vriend, die Job om heel andere
redenen veroordeelt dan de eerste drie
vrienden. In de hoofdstukken 38–42
krijgt Job de verzekering dat zijn levens-
wandel vanaf het begin juist is geweest.

Het boek Job leert dat als iemand een
juist begrip heeft van God en leeft op
een wijze die Hem welgevallig is, hij
beter in staat zal zijn om de beproevin-
gen die op zijn pad komen te doorstaan.
De standvastigheid van Jobs geloof
wordt gekenmerkt door uitlatingen
zoals: ‘Wil Hij mij doden, ik blijf op
Hem hopen’ (Job 13:15). Job wordt ook
genoemd in Ezechiël 14:14; Jakobus
5:11 en Leer en Verbonden 121:10.

JODEN. Zie ook Israël; Juda

Joden kunnen zijn (1) afstammelingen
van Juda, een van de twaalf zonen van
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Jakob, (2) het volk van het vroegere
zuidelijke koninkrijk (Juda), of (3)
mensen die de godsdienst, de levens-
stijl en de tradities van het Judaïsme
aanhangen, maar niet noodzakelijker-
wijs Joods van geboorte zijn. Men is
het woord Jood ten onrechte gaan
gebruiken ter aanduiding van alle af-
stammelingen van Jakob. Het behoort
echter alleen te worden gebruikt voor
hen die deel uitmaakten van het
koninkrijk Juda of, in de huidige tijd,
voor hen die bij de stam Juda en zijn
metgezellen horen.

De scepter zal van Juda niet wijken
totdat Silo komt, Gen. 49:10. Het evan-
gelie van Christus is de kracht Gods
tot behoud, eerst voor de Jood, Rom.
1:16. De Heer zou onder de Joden een
profeet doen opstaan, ja, een Messias,
1 Ne. 10:4. Toen het boek voortkwam
uit de mond van de Jood, waren de
dingen duidelijk en zuiver, 1 Ne. 14:23.
De Joden zullen onder alle volken
worden verstrooid, 2 Ne. 25:15. De
Joden zijn mijn verbondsvolk van-
ouds, 2 Ne. 29:4. De verstrooide Joden
beginnen in Christus te geloven, 2 Ne.
30:7. De Joden zullen de steen verwer-
pen waarop zij hadden kunnen bou-
wen, Jakob 4:14–16. De Joden zullen
nog een getuige hebben dat Jezus
werkelijk de Christus was, Mrm. 3:20–
21. Er zullen in de laatste dagen twee
profeten voor het Joodse volk worden
verwekt, LV 77:15. Wend u tot alle
volken, eerst tot de andere volken, en
dan tot de Joden, LV 133:8. In die tijd
zal er een grote verdrukking van de
Joden zijn, MJS 1:18.

JOËL

Een oudtestamentische profeet in het
land Juda. Wanneer hij precies leefde,
is onzeker; het kan geweest zijn in de
tijd tussen de regering van koning
Joas, vóór 850 v.C., en de terugkeer
van de stam Juda uit de Babylonische
ballingschap.

Het boek Joël: Het boek gaat grotendeels
over een profetie die Joël uitsprak

toen het land Juda was getroffen door
een ernstige droogte en een sprinkha-
nenplaag (Joël 1:4–20). Joël verzekerde
het volk dat het de zegeningen van
God opnieuw zou kunnen ontvangen
als het zich bekeerde (Joël 2:12–14).

Hoofdstuk 1 is een oproep tot een
plechtige samenkomst in het huis van
de Heer. Hoofdstuk 2 handelt over
oorlog en verwoesting die vooraf zullen
gaan aan het millennium. Hoofdstuk 3
gaat over de laatste dagen. Er wordt
gesteld dat alle volken in oorlog ver-
wikkeld zullen zijn, maar dat de Heer
uiteindelijk in Zion zal wonen.

Op de pinksterdag haalde Petrus
Joëls profetie aan over de uitstorting
van de Geest (Joël 2:28–32; Hand.
2:16–21). De engel Moroni haalde
deze zelfde verzen aan voor Joseph
Smith (GJS 1:41).

JOHANNES, ZOON VAN
ZEBEDEÜS. Zie ook Apostel;
Evangeliën; Melchizedeks
priesterschap; Openbaring van
Johannes; Opgenomen mensen.

Een van de twaalf apostelen uit het
Nieuwe Testament, een zoon van
Zebedeüs en broeder van Jakobus.
Aanvankelijk was hij visser (Marc.
1:17–20). Vermoedelijk is hij de niet
nader genoemde discipel van Johan-
nes de Doper in Johannes 1:41. Later
werd hij geroepen om een discipel van
Jezus Christus te zijn (Matt. 4:21–22;
Luc. 5:1–11). Hij schreef het evangelie
van Johannes, drie zendbrieven en het
boek Openbaring. Hij was een van de
drie die bij de Heer waren toen Hij het
dochtertje van Jaïrus uit de doden op-
wekte (Marc. 5:35–42), toen Hij op de
berg van gedaante veranderde (Matt.
17:1–9) en in Getsemane (Matt. 26:36–
46). In zijn eigen geschriften noemt hij
zichzelf de discipel ‘dien Jezus lief-
had’ (Joh. 13:23; 21:20) en ‘de andere
discipel’(Joh. 20:2–8). Jezus noemde
hem en zijn broeder ook Boanerges,
‘zonen des donders’ (Marc. 3:17). Hij
komt herhaaldelijk voor in het relaas
van de kruisiging en de opstanding
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(Luc. 22:8; Joh. 18:15; 19:26–27; 20:2–8;
21:1–2). Johannes werd later verban-
nen naar het eiland Patmos, waar hij
het boek Openbaring schreef (Op. 1:9).

Johannes wordt vaak genoemd in
openbaringen van de laatste dagen
(1 Ne. 14:18–27; 3 Ne. 28:6; Ether 4:16;
LV 7; 27:12; 61:14; 77; 88:141). Deze
passages bevestigen het bijbelse ver-
slag van Johannes en geven ook inzicht
in zijn grootheid en het belang van het
werk dat de Heer hem in de tijd van
het Nieuwe Testament en in de laatste
dagen heeft opgedragen. De Schrif-
tuur uit de laatste dagen verduidelijkt
dat Johannes niet gestorven is, maar
zijn bediening op aarde mocht voort-
zetten tot de wederkomst van de Heer
(Joh. 1:20–23; 3 Ne. 28:6–7; LV 7).

De zendbrieven van Johannes: Hoewel
de schrijver van deze drie brieven zijn
naam niet noemt, lijkt de stijl ervan zo
sterk op die van de apostel Johannes
dat men aanneemt dat hij de schrijver
is van alle drie.

In 1 Johannes 1 worden de heiligen
aangespoord om verbondenheid met
God na te streven. In hoofdstuk 2
wordt benadrukt dat de heiligen God
leren kennen door gehoorzaamheid.
Zij worden vermaand om niet de
wereld lief te hebben. In hoofdstuk 3
worden alle mensen opgewekt om
kinderen van God te worden en elkaar
lief te hebben. In hoofdstuk 4 wordt
uitgelegd dat God liefde is en dat Hij
verblijft in hen die Hem liefhebben. In
hoofdstuk 5 wordt erop gewezen dat
de heiligen uit God geboren worden
door geloof in Christus.

2 Johannes vertoont veel overeen-
komsten met 1 Johannes. In deze brief
verheugt Johannes zich over de
getrouwheid van de kinderen van ‘de
uitverkoren vrouw’.

In 3 Johannes wordt een zekere
Gajus geprezen voor zijn getrouwheid
en zijn steun aan hen die de waarheid
liefhebben.

Het Evangelie naar Johannes: In dit
nieuwtestamentische boek getuigt de

apostel Johannes (1) dat Jezus de
Christus of Messias is, en (2) dat Jezus
de Zoon van God is (Joh. 20:31). De
gebeurtenissen uit Jezus’ leven die
hij beschrijft, zijn zorgvuldig geselec-
teerd en ingedeeld met dat doel voor
ogen. Het boek begint met een uit-
spraak over Christus’ status in het
voorsterfelijk leven: Hij was bij God,
Hij was God en de schepper van alle
dingen. Hij werd geboren in het vlees
als de eniggeboren Zoon van de
Vader. Johannes schildert het verloop
van Jezus’ bediening, waarbij hij grote
nadruk legt op zijn goddelijkheid en
zijn opstanding uit de doden. Hij
bevestigt duidelijk dat Jezus de Zoon
van God is, hetgeen wordt gestaafd
door wonderen, door getuigen, door
de profeten, en door Christus’ eigen
uitspraken. Johannes onderwijst door
licht en duisternis, waarheid en dwa-
ling, goed en kwaad, God en de duivel
tegenover elkaar te stellen. Er bestaat
wellicht geen ander verslag waarin
de heiligheid van Jezus en de trouwel-
oosheid van de Joodse leiders zo
duidelijk naar voren komen.

Johannes schreef hoofdzakelijk over
Christus’ bediening in Judea, en in het
bijzonder over de laatste week van
zijn aardse bediening. Matteüs, Mar-
cus en Lucas daarentegen, schreven
grotendeels over zijn bediening in
Galilea. Een aantal punten uit het
Evangelie naar Johannes zijn door
openbaring uit de laatste dagen ver-
duidelijkt (LV 7 en LV 88:138–141).

Zie ‘Evangeliën’ voor een overzicht
van de hoofdstukken.

Het boek Openbaring: Zie Openbaring
van Johannes.

JOHANNES DE DOPER. Zie ook
Aäronisch priesterschap; Elias

De zoon van Zacharias en Elisabet uit
het Nieuwe Testament. Johannes was
gezonden om de mensen op de ont-
vangst van de Messias voor te bereiden
(Joh. 1:19–27). Hij droeg de sleutels
van het Aäronisch priesterschap en
doopte Jezus Christus.
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Jesaja en anderen profeteren over de
zending van Johannes, Jes. 40:3 (Mal.
3:1; 1 Ne. 10:7–10; 2 Ne. 31:4). Wordt
gevangengezet en onthoofd, Matt. 14:3–
12 (Marc. 6:17–29). Gabriël maakt
Johannes’ geboorte en bediening be-
kend aan Zacharias, Luc. 1:5–25. Jezus
leert dat Johannes een groot profeet is,
Luc. 7:24–28. Hij erkent Jezus als de
Zoon van God, Joh. 1:29–34. Johannes’
discipelen worden Jezus’ discipelen,
Joh. 1:25–29, 35–42 (Hand. 1:21–22).
Verricht geen wonderen, Joh. 10:41.
Als herrezen mens gezonden om Joseph
Smith en Oliver Cowdery te ordenen
tot het Aäronisch priesterschap, LV 13
(LV 27:7–8; GJS 1:68–72). Geordend
door een engel toen hij acht dagen oud
was, LV 84:28.

JONA. Zie ook Nineve

Een profeet uit het Oude Testament
die door de Heer werd geroepen om
bekering te prediken in de stad Nineve
(Jona 1:1–2).

Het boek Jona: Een boek in het Oude
Testament dat gaat over een ervaring
in het leven van Jona. Vermoedelijk
heeft hij het boek niet zelf geschreven.
De belangrijkste gedachte in het boek
Jona is dat Jehova overal regeert en
zijn liefde niet beperkt tot één volk.

In hoofdstuk 1 roept de Heer Jona
om te gaan prediken in Nineve. In
plaats van te doen zoals de Heer hem
gebiedt, vlucht Jona op een boot en
wordt ingeslikt door een grote vis. In
hoofdstuk 2 bidt Jona tot de Heer,
waarop de vis hem op het droge
uitspuwt. In hoofdstuk 3 wordt ver-
meld hoe Jona naar Nineve reist en
daar profeteert over de ondergang
van de stad. De mensen bekeren zich
echter. In hoofdstuk 4 berispt de Heer
Jona omdat hij boos is dat de Heer het
volk van Nineve heeft gespaard.

Jezus leert dat de ervaring van Jona
die door de vis werd ingeslikt, een
voorafschaduwing was van Jezus’ ei-
gen dood en opstanding (Matt. 12:39–
40; 16:4; Luc. 11:29–30).

JONATAN. Zie ook David; Saul,
koning van Israël

Jonatan uit het Oude Testament is een
zoon van Saul, de koning van Israël.
Hij was zeer bevriend met David
(1 Sam. 13–23, 31).

JORDAAN

De rivier de Jordaan stroomt van de
zee van Galilea naar de Dode Zee. Zij
is 160 km lang en dankt haar ontstaan
aan een aantal bronnen die ontsprin-
gen in het Hermongebergte. Het is de
belangrijkste rivier in Israël.

Twee belangrijke gebeurtenissen die
in verband staan met deze rivier zijn het
scheiden van de wateren door de Heer
om Israël droog te laten overtrekken
(Jozua 3:14–17) en de doop van Jezus
Christus (Matt. 3:13–17; 1 Ne. 10:9).

JOSAFAT

Een getrouwe koning van Juda uit het
Oude Testament (1 Kon. 15:24; 22).

JOSEPH SMITH JR. Zie Smith jr.,
Joseph

JOSIA

Een rechtvaardig koning van Juda van
641–610 v.C. (2 Kon. 22–24; 2 Kron.
34–35). Tijdens zijn regering werd het
wetboek in het huis des Heren gevon-
den (2 Kon. 22:8–13).

JOZEF, HOUT VAN. Zie Boek van
Mormon; Efraïm—Het hout van
Efraïm of Jozef

JOZEF, ECHTGENOOT VAN
MARIA. Zie ook Jezus Christus;
Maria, moeder van Jezus

Jozef, de echtgenoot van Maria de
moeder van Jezus, stamde af van
David (Matt. 1:1–16; Luc. 3:23–38) en
woonde in Nazaret. Hij was onder-
trouwd met Maria. Kort voor hun hu-
welijk ontving zij bezoek van de engel
Gabriël die bekendmaakte dat zij was
gekozen om de moeder van de Heiland
te zijn (Luc. 1:26–35). Ook Jozef ontving
een openbaring van deze goddelijke
geboorte (Matt. 1:20–25).
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Maria was Jezus’ enige aardse ou-
der omdat God de Vader Jezus’ vader
was. De Joden echter beschouwden
Jozef als Jezus’ vader en Jezus behan-
delde hem ook als zodanig (Luc. 2:48,
51). Gewaarschuwd door een droom
uit de hemel, redt Jozef het leven van
de jonge Jezus door te vluchten naar
Egypte (Matt. 2:13–14). Na de dood
van Herodes krijgt Jozef van een engel
de opdracht om het Christuskind terug
naar Israël te brengen (Matt. 2:19–23).

JOZEF VAN ARIMATEA

Jozef van Arimatea was lid van het
Sanhedrin, discipel van Christus, en
een welgestelde, trouwe Israëliet die
geen deel had aan de veroordeling van
onze Heer. Na de kruisiging zorgde
Jozef ervoor dat het lichaam van de
Heiland in schoon linnen werd gewik-
keld en in zijn eigen rotsgraf werd
gelegd (Matt. 27:57–60; Marc. 15:43–46;
Luc. 23:50–53; Joh. 19:38–42).

JOZEF, ZOON VAN JAKOB. Zie
ook Israël; Jakob, zoon van Isaak

Jozef uit het Oude Testament was de
eerstgeboren zoon van Jakob en
Rachel (Gen. 30:22–24; 37:3).

Jozef verkreeg het eerstgeboorte-
recht in Israël omdat Ruben, de eerst-
geboren zoon van Jakobs eerste
vrouw, het door overtreding verspeel-
de (1 Kron. 5:1–2). Omdat hij recht-
vaardig was, kwam de zegen daarna
aan Jozef toe als eerstgeboren zoon
van Jakobs tweede vrouw. Jozef kreeg
ook een zegen van zijn vader kort voor
diens dood (Gen. 49:22–26).

Jozef was een man van karakter,
‘verstandig en wijs’ (Gen. 41:39). Zijn
afwijzing van Potifars vrouw is een
voorbeeld van geloof, kuisheid en
onkreukbaarheid (Gen. 39:7–12). Toen
Jozef in Egypte zijn ware identiteit aan
zijn broeders had onthuld, bedankte
hij hen in plaats van hen te verwijten
hoe zij hem hadden behandeld. Hij
was ervan overtuigd dat hun optreden
de vervulling van Gods wil in de hand
had gewerkt (Gen. 45:4–15).

Openbaring uit de laatste dagen ont-
hult de grotere zending van het huis
van Jozef in de laatste dagen (2 Ne.
3:3–24; 3 Ne. 20:25–27; BJS, Gen. 50).

Jakob heeft Jozef zeer lief en geeft hem
een pronkgewaad, Gen. 37:3. Wegens
hun afgunst beginnen Jozefs broeders
hem te haten en spannen samen om
hem te doden, maar in plaats daarvan
verkopen zij hem aan kooplieden die
op weg zijn naar Egypte, Gen. 37:5–
36. De Heer maakt Jozef voorspoedig
in Egypte; hij krijgt de volledige zeg-
genschap in het huis van Potifar, Gen.
39:1–4. Potifars vrouw doet het voor-
komen alsof Jozef heeft getracht haar
te verleiden; Jozef wordt ten onrechte
veroordeeld en in de gevangenis ge-
worpen, Gen. 39:7–20. Jozef legt de
dromen uit van de hoofdschenker en
de hoofdbakker van Farao, Gen. 40.
Jozef komt bij Farao in de gunst omdat
hij een van diens dromen heeft uitge-
legd; hij stelt Jozef over heel Egypte,
Gen. 41:14–45. Geboorte van Efraïm
en Manasse, Gen. 41:50–52. Jozef
herenigd met zijn vader en broeders,
Gen. 45–46. Jozef sterft in Egypte op
110-jarige leeftijd, Gen. 50:22–26.

JOZUA. Zie ook Jericho

Een profeet en leider uit het Oude
Testament, de opvolger van Mozes.
Jozua werd in Egypte geboren vóór de
uittocht van de kinderen van Israël
(Num. 14:26–31). Jozua en Kaleb bevon-
den zich onder de 12 verspieders die
naar Kanaän waren gestuurd. Alleen
zij hadden goede berichten te melden
(Num. 13:8, 17–14:10). Jozua was 110
jaar oud toen hij stierf (Jozua 24:29).
Hij is een groot voorbeeld van een
profeet die tevens krijgsman was.

Het boek Jozua: Dit boek is naar Jozua
genoemd omdat hij er de hoofdrol in
speelt, niet omdat hij de schrijver was.
Volgens joodse traditie is het boek
Jozua door Jeremia geschreven, die
daarbij gebruik maakte van oude ge-
schriften. De hoofdstukken 1–12 om-
vatten het relaas van de verovering
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van Kanaän. In de hoofdstukken 13–
24 staat beschreven hoe de stammen
van Israël het land onderling verdeel-
den. Het boek eindigt met Jozua’s
laatste raadgevingen.

Twee gedenkwaardige verzen in het
boek Jozua zijn het gebod van de Heer
aan Jozua om de Schriften te overpein-
zen (Jozua 1:8) en Jozua’s oproep aan
het volk om de Heer trouw te blijven
(Jozua 24:15).

JUDA. Zie ook Bijbel; Israël; Joden

De vierde zoon van Jakob en Lea uit
het Oude Testament (Gen. 29:35; 37:26–
27; 43:3, 8; 44:16; 49:8). Jakob zegende
Juda dat hij een natuurlijke leider zou
zijn onder de zonen van Jakob en dat
Silo (Jezus Christus) zijn nakomeling
zou zijn (Gen. 49:10).

De stam Juda: De stam Juda nam de
leiding toen de Israëlieten eenmaal in
Kanaän waren gevestigd. Zijn grootste
rivaal was de stam Efraïm. Mozes gaf
de stam Juda een zegen (Deut. 33:7).
Na de regering van Salomo werd de
stam Juda het koninkrijk Juda.

Het koninkrijk Juda: Tijdens de regering
van Rechabeam werd het rijk van ko-
ning Salomo opgesplitst in twee ver-
schillende koninkrijken, grotendeels
wegens de jaloezie tussen de stammen
Efraïm en Juda. Het zuidelijke konink-
rijk (Juda) omvatte de stam Juda en
het overgrote deel van Benjamin. De
hoofdstad was Jeruzalem. Over het
algemeen genomen was het trouwer
aan Jehova dan het noordelijke konink-
rijk Israël. Juda stond minder bloot aan
het gevaar van aanvallen uit het noor-
den of het oosten, terwijl de macht, tot
aan de Babylonische ballingschap, in
handen bleef van het geslacht van
David. Het koninkrijk Juda slaagde
erin nog 135 jaar stand te houden na
de ondergang van het machtiger ko-
ninkrijk Israël, waarvan het aantal
inwoners dat van Juda overtrof.

Het hout van Juda: Dit is de aanduiding
van de Bijbel als kroniek van het huis

van Juda (Ez. 37:15–19). In de laatste
dagen, wanneer de verschillende tak-
ken van het huis van Israël weer bij
elkaar worden gebracht, zullen hun
heilige kronieken eveneens worden
bijeengebracht. Deze schriftuurlijke
verslagen vullen elkaar aan en vormen
een gezamenlijk getuigenis dat Jezus
de Christus is, de God van Israël en
van de gehele wereld (2 Ne. 3; 29; BJS,
Gen. 50:24–36).

JUDAS

Een van Jezus’ broeders uit het Nieu-
we Testament en de vermoedelijke
schrijver van de zendbrief van Judas
(Matt. 13:55; Judas 1:1).

De zendbrief van Judas: Dit boek bestaat
uit een brief van Judas aan bepaalde
heiligen, van wie het geloof aan het
verzwakken was. Zij werden daarin
aangemoedigd door mensen die voor-
gaven christen te zijn, maar zich over-
gaven aan onzedelijke afgoderij en
beweerden vrijgesteld te zijn van ge-
hoorzaamheid aan de zedenwet. Judas
wilde de heiligen doen beseffen dat zij
in geestelijk gevaar verkeerden en hen
aansporen om trouw te blijven.

Bijzondere passages in de brief van
Judas zijn vers 6, waarin gesproken
wordt over de oorlog in de hemel en
de uitwerping van Satan en zijn enge-
len uit die voorsterfelijke staat (Abr.
3:26–28), en de verzen 14–15, die een
profetie van Henoch bevatten.

JUDAS, BROEDER VAN JAKOBUS

Een van de oorspronkelijke twaalf
apostelen van Jezus Christus uit het
Nieuwe Testament (Luc. 6:13–16).
Vermoedelijk stond hij ook bekend als
Taddeüs (Matt. 10:2–4).

JUDAS ISKARIOT

Een van Jezus’ twaalf apostelen uit het
Nieuwe Testament (Matt. 10:4; Marc.
14:10; Joh. 6:71; 12:4). Zijn achternaam
betekent ‘man uit Keriot’. Hij was van
de stam Juda en de enige apostel die
niet afkomstig was uit Galilea. Judas
heeft de Heer verraden.
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Ontvangt dertig zilverlingen voor
de overlevering van Christus aan de
overpriester, Matt. 26:14–16 (Zach.
11:12–13). Verraadt de Heer met een
kus, Matt. 26:47–50 (Marc. 14:43–45;
Luc. 22:47–48; Joh. 18:2–5). Verhangt
zich, Matt. 27:5. Satan vaart in Judas,
Luc. 22:3 (Joh. 13:2, 26–30). David
sprak over Judas’ verraad van Jezus,
Hand. 1:16 (Ps. 41:9).

JUK. Zie ook Discipel

Een toestel dat op de nek van dieren of
mensen wordt geplaatst om hen sa-
men in te spannen. Het juk van Chris-
tus is een symbool van discipelschap;
het juk van het knechtschap is een
symbool van verdrukking.

Mijn juk is zacht en mijn last is licht,
Matt. 11:29–30. Vorm geen ongelijk
span met ongelovigen, 2 Kor. 6:14.
Laat u niet weder een slavenjuk opleg-
gen, Gal. 5:1. Evenmin willen wij
iemand onder het juk van het knecht-
schap brengen, Alma 44:2. Het leed
van de heiligen is een ijzeren juk en
een sterke keten, de banden van de
hel, LV 123:1–3, 7–8.

KAÏN. Zie ook Abel; Adam;
Geheime verenigingen; Moord

Een zoon van Adam en Eva die zijn
jongere broeder, Abel, heeft doodge-
slagen (Gen. 4:1–16).

Zijn offer werd door de Heer verwor-
pen, Gen. 4:3–7 (Moz. 5:5–8, 18–26).
Doodde zijn broeder Abel, Gen. 4:8–
14 (Moz. 5:32–37). De Heer vervloekte
Kaïn en stelde een teken aan hem,
Gen. 4:15 (Moz. 5:37–41). Adam en Eva
kregen vele zonen en dochters voordat
hij geboren werd, Moz. 5:1–3, 16–17.
Had Satan meer lief dan God, Moz.
5:13, 18. Sloot een onheilig verbond
met Satan, Moz. 5:29–31.

KAJAFAS. Zie ook Annas;
Sadduceeën

Een hogepriester uit het Nieuwe
Testament, schoonzoon van Annas,
die een actieve rol heeft gespeeld

bij de tegenwerking van Jezus en zijn
discipelen (Matt. 26:3–4; Joh. 11:47–
51; 18:13–14).

KALEB

Een van de mannen die Mozes in het
tweede jaar na de uittocht uitstuurde
om het land Kanaän te verspieden.
Alleen hij en Jozua brachten een waar
rapport uit van het land (Num. 13:6,
30; 14:6–38). Van allen die uit Egypte
waren weggetrokken, overleefden
alleen zij de 40 jaar in de woestijn
(Num. 26:65; 32:12; Deut. 1:36) om
Kanaän binnen te trekken (Jozua 14:6–
14; 15:13–19).

KANAÄN, KANAÄNIET

De vierde zoon van Cham uit het
Oude Testament (Gen. 9:22; 10:1, 6) en
kleinzoon van Noach. Kanaäniet duidt
op iemand uit het land waar Kanaän
oorspronkelijk woonde, en ook op zijn
nakomelingen. Kanaäniet was tevens
een naam voor de mensen die langs de
Middellandse Zee op de kustvlakte
van Palestina woonden. De naam werd
soms gebruikt ter aanduiding van alle
niet-Israëlitische bewoners van het
land ten westen van de Jordaan, die de
Grieken de Feniciërs noemden.

KASTIJDEN, KASTIJDING.
Zie ook Tegenspoed

Correctie of tuchtiging van personen
of groepen met het oog op hun verbe-
tering of versterking.

Versmaad niet de tuchtigende hand
van de Almachtige, Job 5:17 (Spr. 3:11).
Gezegend de man die Gij kastijdt,
Heer, Ps. 94:12. Alle Schriftuur is
gegeven om de mens te verbeteren,
2 Tim. 3:16. De Heer tuchtigt wie Hij
liefheeft, Hebr. 12:5–11. De Heer acht
het goed zijn volk te kastijden, Mos.
23:21–22. Tenzij de Heer zijn volk
kastijdt, denken zij niet aan Hem, Hel.
12:3. De Heer sprak met de broeder
van Jared en kastijdde hem, Ether
2:14. Zij werden gekastijd, opdat zij
zich zouden bekeren, LV 1:27. Wie
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Ik liefheb, kastijd Ik ook, opdat hun
zonden kunnen worden vergeven, LV
95:1. Allen die geen kastijding willen
verdragen, kunnen niet worden ge-
heiligd, LV 101:2–5. Mijn volk moet
wel worden gekastijd totdat het ge-
hoorzaamheid leert, LV 105:6. Wie
geen kastijding wil verdragen, is mijn
koninkrijk niet waardig, LV 136:31.

KEIZER

In het Nieuwe Testament de titel van
de Romeinse heersers. In de Schriften
wordt hij gebruikt als symbool van
wereldlijke heerschappij of macht.

Geef dan de keizer wat des keizers is,
Matt. 22:21 (Marc. 12:17; Luc. 20:25;
LV 63:26).

KENNIS. Zie ook Begrip; Waarheid;
Wijsheid

Begrip en inzicht, in het bijzonder
van de waarheid zoals de Geest die
onderricht of bevestigt.

De Heer is een alwetend God, 1 Sam.
2:3; De Heer is volmaakt in kennis, Job
37:16. Vrees voor de Heer is het begin
van de kennis, Spr. 1:7. Wie kennis be-
zit, houdt zijn woorden in, Spr. 17:27.
De aarde zal vol zijn van de kennis des
Heren, Jes. 11:9 (2 Ne. 21:9; 30:15). Gij
hebt de sleutel van de kennis weggeno-
men, Luc. 11:52. De liefde van Christus
gaat de kennis te boven, Ef. 3:19.
Schraag door uw geloof de deugd,
door de deugd de kennis, 2 Pet. 1:5.
Nephi had grote kennis van de goed-
heid van God, 1 Ne. 1:1. Zij zullen hun
Verlosser leren kennen, 2 Ne. 6:11. De
rechtvaardigen zullen volmaakte ken-
nis hebben van hun rechtvaardigheid,
2 Ne. 9:14. De Geest geeft kennis, Alma
18:35. Daarin is uw kennis volmaakt,
Alma 32:34. De Lamanieten zullen tot
de ware kennis van hun Verlosser
worden gebracht, Hel. 15:13. Gij kunt
met volmaakte kennis weten dat het
van God is, Mro. 7:15–17. De heiligen
zullen grote schatten aan kennis vinden,
LV 89:19. Zuivere kennis verruimt de
ziel in grote mate, LV 121:42. Het is

niet moeilijk voor wie de sleutels van
het heilig priesterschap bezit om kennis
van de feiten te verkrijgen, LV 128:11.
Als iemand in dit leven kennis verkrijgt,
zal hem dat voordeel opleveren in de
toekomende wereld, LV 130:19. Het is
onmogelijk om in onwetendheid gered
te worden, LV 131:6.

KERK VAN JEZUS CHRISTUS. Zie
ook Heilige; Herstelling van het
evangelie; Kerk, naam van de;
Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, De;
Kerk, tekenen van de ware;
Koninkrijk van God of koninkrijk
van de hemel

Een georganiseerde groep gelovigen
die de naam van Jezus Christus op
zich heeft genomen door de doop en
de bevestiging. Om de ware kerk te
zijn, moet zij de kerk van de Heer zijn,
moet zij zijn gezag, leringen, wetten
en verordeningen hebben en zijn
naam dragen. Christus zelf moet haar
besturen door middel van vertegen-
woordigers die Hij heeft aangewezen.

En de Heer voegde dagelijks toe aan
de kerk, Hand. 2:47. Wij zijn, hoewel
velen, één lichaam in Christus, Rom.
12:5. Door één Geest zijn wij allen tot
één lichaam gedoopt, 1 Kor. 12:13. De
kerk is gebouwd op het fundament
van de apostelen en profeten, Ef. 2:19–
20. Apostelen en profeten zijn onmis-
baar voor de kerk , Ef . 4 :11 – 16 .
Christus is het hoofd van de kerk, Ef.
5:23. Hoewel er vele kerken waren,
waren zij alle één kerk, Mos. 25:19–22.
De kerk werd gereinigd en op orde
gebracht, Alma 6:1–6. De kerk van
Christus moet zijn naam dragen, 3 Ne.
27:8. De leden kwamen dikwijls teza-
men om te vasten en te bidden en met
elkaar te spreken, Mro. 6:5. Dit is de
enige ware en levende kerk, LV 1:30.
Het ontstaan van de kerk van Christus
in deze laatste dagen, LV 20:1. De Heer
roept zijn dienstknechten om zijn kerk
op te bouwen, LV 39:13. Want zo zal
mijn kerk in de laatste dagen heten,
LV 115:4.
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KERK VAN JEZUS CHRISTUS
VAN DE HEILIGEN DER
LAATSTE DAGEN, DE. Zie ook
Herstelling van het evangelie;
Kerk, naam van; Kerk van Jezus
Christus; Kerk, tekenen van de
ware

De naam gegeven aan de kerk van
Christus in de laatste dagen om haar
te onderscheiden van de kerk in ande-
re bedelingen (LV 115:3–4).

De Heer zal kennis uitstorten op de
heiligen der laatste dagen, LV 121:33.
Joseph Smith is de profeet en ziener
van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, LV 127:12.
De grote dag des Heren is nabij voor
de heiligen der laatste dagen, LV 128:21,
24. Joseph Smith heeft bijgedragen aan
de vergadering van de heiligen der
laatste dagen, LV 135:3. Groepen heili-
gen der laatste dagen moeten worden
georganiseerd voor de reis naar het
westen van de Verenigde Staten, LV
136:2. Huwelijkswetten voor de heiligen
der laatste dagen verduidelijkt, LV
OV 1. Het priesterschap wordt verleend
aan alle daartoe waardige mannelijke
leden van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen,
LV OV 2. Geschiedenis van het eerste
visioen ten behoeve van alle heiligen
der laatste dagen, GJS 1:1.

KERK, GROTE EN GRUWELIJKE.
Zie Duivel—De kerk van de
duivel

KERK, NAAM VAN. Zie ook Kerk
van Jezus Christus; Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, De; Mormonen

Zoals vermeld in het Boek van Mormon,
heeft Jezus Christus bij zijn bezoek aan
de rechtvaardige Nephieten kort na
zijn opstanding gezegd dat zijn kerk
zijn naam moet dragen (3 Ne. 27:3–8).
In deze tijd heeft de Heer de naam van
de kerk geopenbaard als ‘De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen’ (LV 115:4).

KERK, TEKENEN VAN DE WARE.
Zie ook Kerk van Jezus Christus;
Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen,
De; Teken

Leringen en werken van een kerk
waaruit blijkt dat die Gods goedkeu-
ring wegdraagt en het middel is dat de
Heer heeft verschaft waardoor zijn
kinderen al zijn zegeningen kunnen
verkrijgen. Tekenen van de ware kerk
zijn onder andere:

Een juist begrip van de Godheid: God
schiep de mens naar zijn eigen beeld,
Gen. 1:26–27. De Heer sprak tot Mozes
van aangezicht tot aangezicht, Ex. 33:11.
Het eeuwige leven is God de Vader en
Jezus Christus kennen, Joh. 17:3. De
Vader en de Zoon bezitten een lichaam
van vlees en beenderen, LV 130:22–23.
De Vader en de Zoon zijn aan Joseph
Smith verschenen, GJS 1:15–20. Wij
geloven in God, de eeuwige Vader,
Art. 1:1.

Fundamentele beginselen en verordenin-
gen: Tenzij iemand geboren wordt
uit water en Geest, Joh. 3:3–5. Bekeer
u en eenieder van u late zich dopen op
de naam van Jezus Christus, Hand.
2:38. Toen legden zij hun de handen
op en zij ontvingen de Heilige Geest,
Hand. 8:14–17. Gij zijt allen zonen
van God, door het geloof, in Christus
Jezus, Gal. 3:26–27. Bekeer u, en laat u
dopen in de naam van mijn geliefde
Zoon, 2 Ne. 31:11–21. Zij die geloof-
den, lieten zich dopen en ontvingen
de Heilige Geest door handopleg-
ging, LV 76:50–53. Het juiste priester-
schap is nodig om te dopen en de
gave van de Heilige Geest te bedienen,
GJS 1:70–72. De fundamentele begin-
selen en verordeningen aangegeven,
Art. 1:4.

Openbaring: Zonder openbaring gaan
de mensen verloren, Spr. 29:18. De Heer
openbaart zijn raad aan zijn knechten,
de profeten, Amos 3:7. De kerk is ge-
bouwd op de rots van openbaring,
Matt. 16:17–18 (LV 33:13). Wee hem
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die zegt dat de Heer niet meer door
openbaring werkt, 3 Ne. 29:6. Openba-
ringen en geboden komen alleen door
hem die daarvoor is aangewezen, LV
43:2–7. Wij geloven alles wat God
heeft geopenbaard, Art. 1:9.

Profeten: De kerk is gebouwd op het
fundament van apostelen en profeten,
Ef. 2:19–20. Apostelen en profeten zijn
onmisbaar voor de kerk, Ef. 4:11–16.
Joseph Smith geroepen als ziener, pro-
feet en apostel, LV 21:1–3. Wij geloven
in profeten, Art. 1:6.

Gezag: Jezus gaf zijn discipelen macht
en gezag, Luc. 9:1–2 (Joh. 15:16). Ne-
phi, de zoon van Helaman, had groot
gezag van God, Hel. 11:18 (3 Ne. 7:17).
De profeet zal de geboden voor de
kerk ontvangen, LV 21:4–5. Niemand
mag het evangelie prediken of de kerk
opbouwen zonder te zijn geordend
door iemand die het gezag daartoe
bezit, LV 42:11. De ouderlingen moe-
ten het evangelie prediken en daarbij
handelen met gezag, LV 68:8. Wie het
evangelie prediken of de verordenin-
gen daarvan voor God bedienen, moe-
ten van Godswege worden geroepen
door hen die daartoe het gezag bezit-
ten, Art. 1:5.

Te verwachten aanvullende Schriftuur:
Het hout van Juda en het hout van
Jozef zullen worden samengevoegd,
Ez. 37:15–20. Het tevoorschijn komen
van Schriftuur in de laatste dagen
voorspeld, 1 Ne. 13:38–41. Wij geloven
dat God nog vele heerlijke en belangrij-
ke dingen zal openbaren, Art. 1:9.

Kerkorganisatie: De kerk gebouwd op
het fundament van apostelen en profe-
ten, Ef. 2:19–20. Apostelen en profeten
onmisbaar voor de kerk, Ef. 4:11–16.
Christus is het hoofd van de kerk, Ef.
5:23. Christus’ kerk moet zijn naam
dragen, 3 Ne. 27:8. Wij geloven in
dezelfde organisatie die in de vroeg-
christelijke kerk voorkwam, Art. 1:6.

Zendingswerk: Ga dan heen, maak al de
volken tot mijn discipelen, Matt. 28:19–
20. Zeventig geroepen om het evangelie

te prediken, Luc. 10:1. Zij verlangden
dat ieder schepsel het heil zou worden
verkondigd, Mos. 28:3. De ouderlin-
gen moeten twee aan twee uitgaan en
het evangelie prediken, LV 42:6. Het
evangelie moet tot ieder schepsel wor-
den gepredikt, LV 58:64.

Geestelijke gaven: Zij begonnen met an-
dere tongen te spreken, Hand. 2:4. De
ouderlingen moeten de zieken genezen,
Jak. 5:14. Verloochen de gaven van
God niet, Mro. 10:8. Opsomming van
de geestelijke gaven, LV 46:13–26
(1 Kor. 12:1–11; Mro. 10:9–18).

Tempels: Ik zal met hen een verbond
sluiten en mijn heiligdom voor eeuwig
te midden van hen stellen, Ez. 37:26–
27. De Heer zal plotseling tot zijn
tempel komen, Mal. 3:1. Nephi bouw-
de een tempel, 2 Ne. 5:16. De heiligen
gekastijd omdat zij het huis van de
Heer niet hadden gebouwd, LV 95 (LV
88:119). Het volk van de Heer bouwt
altijd tempels voor de verrichting van
heilige verordeningen, LV 124:37–44.
Tempels bouwen en verordeningen
verrichten vormen een onderdeel van
het grootse werk van de laatste dagen,
LV 138:53–54.

KEUS. Zie Keuzevrijheid; Kiezen,
koos, gekozen

KEUZEVRIJHEID. Zie ook
Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden, verantwoording;
Vrij, vrijheid

Het vermogen en voorrecht dat God
de mensen geeft om te kiezen en zelf-
standig te handelen.

Van alle bomen moogt gij vrij eten,
Gen. 2:16. De mens kon niet zelfstan-
dig handelen als hij niet werd verlokt,
2 Ne. 2:15–16. De mens vrij om vrij-
heid en eeuwig leven te kiezen of
gevangenschap en dood, 2 Ne. 2:27.
Gij zijt vrij; het wordt u toegestaan
zelfstandig te handelen, Hel. 14:30.
Een derde deel van de hemelse menig-
ten keerde hij van de Heer af, wegens
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hun keuzevrijheid, LV 29:36. De dui-
vel moet de mensenkinderen wel
verzoeken, anders zouden zij niet naar
eigen believen kunnen handelen, LV
29:39. Laat eenieder voor zichzelf kie-
zen, LV 37:4. Opdat eenieder zal han-
delen volgens de keuzevrijheid die
Ik hem heb gegeven, LV 101:78. Satan
trachtte de keuzevrijheid van de
mens teniet te doen, Moz. 4:3. De
Heer gaf de mens zijn keuzevrijheid,
Moz. 7:32.

KIEZEN, KOOS, GEKOZEN. Zie ook
Keuzevrijheid; Roepen, roeping,
door God geroepen; Vrij, vrijheid

Wanneer de Heer een persoon of een
groep mensen uitkiest, roept Hij ze
gewoonlijk ook om te dienen.

Kies dan heden wie gij dienen zult,
Jozua 24:15 (Alma 30:8; Moz. 6:33).
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitge-
kozen, Joh. 15:16. God heeft de dwaze
dingen van de wereld uitverkoren om
de wijzen te beschamen, 1 Kor. 1:27.
Hij heeft ons uitverkoren vóór de
grondlegging der wereld, Ef. 1:4. Wij
zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven
te kiezen of gevangenschap en dood,
2 Ne. 2:27. Edelen en groten zijn in het
begin uitgekozen, LV 138:55–56. Israël
werd door God uitverkoren, Moz. 1:26.
Abraham werd gekozen eer hij gebo-
ren was, Abr. 3:23.

KIMBALL, SPENCER W. Zie ook
Officiële Verklaring 2

De twaalfde president van de kerk
sinds haar stichting in 1830. Spencer
W. Kimball was president van de kerk
van december 1973 tot november 1985.
Hij werd in 1895 geboren en stierf in
1985 op negentigjarige leeftijd.

In juni 1978 maakte het Eerste Presidi-
um bekend dat president Kimball een
openbaring had ontvangen waardoor
de zegens van het priesterschap en van
de tempel binnen het bereik werden
gesteld van alle daartoe waardige kerk-
leden van het mannelijk geslacht, OV 2.

KIND, KINDEREN. Zie ook Gezin;
Heil—Heil van kinderen;
Kinderdoop; Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden, verantwoording;
Verzoenen, verzoening; Zegen,
zegenen, zegening—Zegenen
van kinderen

Een jongere die de puberteitsjaren nog
niet heeft bereikt. Vaders en moeders
moeten hun kinderen leren Gods wil
te gehoorzamen. Kinderen zijn zonder
zonde totdat zij de jaren van verant-
woordelijkheid bereiken (Mro. 8:22;
LV 68:27).

Kinderen zijn een erfdeel van de Heer,
Ps. 127:3–5. Oefen de knaap volgens
de eis van zijn weg, Spr. 22:6. Laat
de kinderen geworden en verhinder
ze niet tot Mij te komen, Matt. 19:14.
Wees uw ouders gehoorzaam, Ef. 6:1–
3 (Kol. 3:20). Zonder de val zouden
Adam en Eva geen kinderen hebben
gekregen, 2 Ne. 2:22–23. Leer kinde-
ren in de wegen van waarheid en ernst
te wandelen, Mos. 4:14–15. Kleine
kinderen hebben het eeuwige leven,
Mos. 15:25. Jezus nam de kleinen en
zegende hen, 3 Ne. 17:21. Al uw kinde-
ren zullen leerlingen des Heren zijn;
en de vrede van uw kinderen zal groot
zijn, 3 Ne. 22:13 (Jes. 54:13). Kleine
kinderen hebben geen bekering of
doop nodig, Mro. 8:8–24. Kleine kin-
deren zijn vanaf de grondlegging
der wereld door mijn Eniggeborene
verlost, LV 29:46–47. Ouders moeten
hun kinderen de beginselen en de
praktijk van het evangelie bijbrengen,
LV 68:25, 27–28. Kleine kinderen zijn
heilig dankzij de verzoening van
Christus, LV 74:7. Ouders geboden
hun kinderen in licht en waarheid
groot te brengen, LV 93:40. Kinderen
die sterven eer ze de jaren van ver-
antwoordelijkheid bereikt hebben,
worden behouden in het celestiale
koninkrijk, LV 137:10.

KINDERDOOP. Zie ook Doop,
dopen—Doop niet voor
kleine kinderen; Kind, kinderen;
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Heil—Heil van kinderen;
Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden, verantwoording

De onnodige praktijk om baby’s en
kinderen te dopen die de jaren van
verantwoordelijkheid, te weten acht
jaar, nog niet hebben bereikt. De Heer
veroordeelt de kinderdoop (Mro.
8:10–21). Kinderen worden onschul-
dig en zonder zonde geboren. Omdat
Satan kinderen pas kan verleiden
wanneer zij verantwoordelijk jegens
God zijn geworden (LV 29:46–47),
hoeven zij zich niet te bekeren en heb-
ben zij geen doop nodig. Kinderen
moeten worden gedoopt wanneer ze
acht jaar oud zijn (LV 68:25–27).

KINDEREN VAN CHRISTUS. Zie
ook Jezus Christus; Verwekt;
Wedergeboren, geboren uit God;
Zonen en dochters van God

Zij die het evangelie van Jezus Christus
hebben aangenomen.

Wie nu zichzelf gering zal achten als
dit kind, die is de grootste, Matt. 18:1–
4. Geloof in het licht, opdat gij kinde-
ren des lichts moogt zijn, Joh. 12:36.
Leg de natuurlijke mens af en word
als een kind, Mos. 3:19; 27:25–26. We-
gens het verbond zult gij de kinde-
ren van Christus worden genoemd,
Mos. 5:7. Wanneer gij al het goede aan-
grijpt, zult gij zeker een kind van
Christus zijn, Mro. 7:19. Allen die Mij
aanvaardden, gaf Ik macht om mijn
zonen te worden, LV 39:4. Vreest niet,
kinderkens, want u bent de mijnen,
LV 50:40–41. Gij zijt één in Mij, een
zoon van God, Moz. 6:68.

KINDEREN VAN GOD. Zie Mens;
Zonen en dochters van God

KINDEREN VAN ISRAËL. Zie Israël

KIRTLANDTEMPEL

De eerste tempel die de kerk in deze
tijd heeft gebouwd. De heiligen gaven

gehoor aan het gebod van de Heer
om haar te bouwen in Kirtland (Ohio)
(LV 94:3–9). Eén doel van de tempel
was het verschaffen van een plek waar
getrouwe leden van de kerk geestelij-
ke kracht, gezag en kennis konden
ontvangen (LV 109; 110). De tempel is
op 27 maart 1836 ingewijd; het inwij-
dingsgebed, dat werd uitgesproken
door de profeet Joseph Smith (LV 109),
werd hem door de Heer geopenbaard.
De Heer heeft een aantal belangrijke
openbaringen in deze tempel gegeven
en er noodzakelijke priesterschaps-
sleutels teruggegeven (LV 110; 137).
Deze tempel werd niet gebruikt voor
de volledige tempelverordeningen
zoals die heden ten dage in de tempels
worden bediend.

KISHKUMEN. Zie ook Gadianton,
rovers van

De leider van een groep goddeloze
mannen, uit het Boek van Mormon,
die later bekend werd als de rovers
van Gadianton (Hel. 1:9–12; 2).

KLAAGLIEDEREN, BOEK

Een boek in het Oude Testament, ge-
schreven door Jeremia, bestaande uit
een verzameling gedichten of liederen
die smart uitdrukken wegens de val
van Jeruzalem en het volk van Israël.
Het boek werd geschreven na de val
van de stad in ongeveer 586 v.C.

KOLOB

De ster die zich het dichtst bij de troon
van God bevindt (Abr. 3:2–3, 9).

Abraham ziet Kolob en de sterren,
Abr. 3:2–18. De tijd van de Heer wordt
berekend volgens de tijd van Kolob,
Abr. 3:4, 9 (Abr. 5:13).

KOLOSSENZEN, ZENDBRIEF
AAN DE. Zie ook Paulus;
Zendbrieven van Paulus

Een boek in het Nieuwe Testament; oor-
spronkelijk een brief die de apostel Pau-
lus aan de Kolossenzen had geschreven
na bezoek te hebben ontvangen van
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Epafras, de evangelist van de kerk in
Kolosse (Kol. 1:7–8). Epafras vertelde
Paulus dat een ernstige dwaalleer
onder de Kolossenzen post vatte: zij
meenden beter dan anderen te zijn
omdat zij zich nauwgezet aan bepaal-
de uiterlijke verordeningen hielden
(Kol. 2:16), weerstand boden aan een
aantal vleselijke behoeften en engelen
vereerden (Kol. 2:18). Deze praktijken
gaven de Kolossenzen het gevoel dat
zij geheiligd werden. Daarnaast meen-
den zij de geheimenissen van het heel-
al beter te begrijpen dan andere leden
van de kerk. In zijn brief corrigeert
Paulus hen door te leren dat de verlos-
sing uitsluitend in Christus is en dat
wij wijs moeten zijn en Hem dienen.

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ begroeting
van de Kolossenzen. De hoofdstukken
2–3 zijn leerstellig van aard en bevatten
uitspraken over Christus als de Ver-
losser, het gevaar van valse aanbidding
en het belang van de opstanding. In
hoofdstuk 4 wordt geleerd dat de hei-
ligen in alles wijs moeten zijn.

KOMEN. Zie ook Discipel;
Gehoorzaam, gehoorzaamheid,
gehoorzamen

In de Schriften betekent het: tot iemand
naderen door te volgen of te gehoorza-
men, zoals in de uitdrukking ‘komt tot
Christus en wordt vervolmaakt in
Hem’ (Mro. 10:32).

Neigt uw oor en komt tot Mij, Jes. 55:3.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en
belast zijt, Matt. 11:28. Laat de kinde-
ren tot Mij komen, Matt. 19:14. Indien
iemand achter Mij wil komen, die ver-
loochene zichzelf, Luc. 9:23. Wie tot
Mij komt, zal nimmermeer hongeren,
Joh. 6:35. Christus nodigt allen uit om
tot Hem te komen, 2 Ne. 26:33. Komt
tot Mij en laat u redden, 3 Ne. 12:20.
Komt tot Christus, Mro. 10:32. Nodigt
allen uit om tot Christus te komen,
LV 20:59. Komt tot Mij en uw ziel zal
leven, LV 45:46.

KONINGEN. Zie ook Chronologie

Twee boeken in het Oude Testament

met de geschiedenis van Israël vanaf
de opstand van Adonia, de vierde zoon
van koning David (ongeveer 1015 v.C.),
tot de laatste ballingschap van Juda
(ongeveer 586 v.C.). Zij omvatten de
hele geschiedenis van het noordelijk
koninkrijk (de tien stammen van
Israël), vanaf de scheuring totdat de
Assyriërs hen gevankelijk wegvoer-
den naar de noordelijke landen.

1 Koningen. Hoofdstuk 1 bevat een
beschrijving van de slotfase van het
leven van koning David. De hoofd-
stukken 2–11 geven een verslag van
het leven van Salomo. De hoofdstuk-
ken 12–16 gaan over Salomo’s onmid-
dellijke opvolgers, Rechabeam en
Jerobeam. Het was Jerobeam die de
scheuring van het koninkrijk Israël
veroorzaakte. Ook andere koningen
worden genoemd. In de hoofdstukken
17–21 staan gedeelten opgetekend
van de bediening van Elia, met onder
andere zijn vermaning van Achab, de
koning van Israël. Hoofdstuk 22 bevat
het verslag van een oorlog tegen de
Arameeërs, waarin Achab en Josafat,
de koning van Juda, hun krachten
bundelden. De profeet Micha veroor-
deelt de koningen in zijn profetieën.

2 Koningen. In hoofdstuk 1-2:11 wordt
het verhaal van het leven van Elia
voortgezet met, aan het begin van
hoofdstuk 2, Elia’s opname ten hemel
in een vurige wagen. De hoofdstuk-
ken 2–9 bevatten het relaas van Elisa’s
bediening, die gekenmerkt werd door
geloof en grote kracht. Hoofdstuk 10
gaat over koning Jehu en de manier
waarop hij Achabs huis en de priesters
van Baäl vernietigde. In de hoofdstuk-
ken 11–13 staat het verslag van de
rechtvaardige regering van Joas en
van de dood van Elisa. De hoofdstuk-
ken 14–17 bevatten het verhaal van
verschillende koningen die in Israël
en Juda regeerden, vaak in goddeloos-
heid. In hoofdstuk 15 staat hoe de tien
stammen van Israël in ballingschap
naar Assur werden gevoerd. De hoofd-
stukken 18–20 bevatten het verslag
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van het rechtvaardige leven van Hizkia,
koning van Juda, en van de bediening
van de profeet Jesaja. De hoofdstuk-
ken 21–23 gaan over koning Manasse
en koning Josia. Volgens de overleve-
ring zou Manasse verantwoordelijk
zijn geweest voor de martelaarsdood
van Jesaja. Josia was een rechtvaardige
koning die de wet in ere herstelde
onder de Joden. De hoofdstukken 24–
25 bevatten het verslag van de Babylo-
nische ballingschap.

KONINGSGEZINDEN

Een groep mensen in het Boek van
Mormon die de Nephitische regering
ten val wilde brengen (Alma 51:1–8).

KONINKRIJK VAN GOD OF
KONINKRIJK VAN DE HEMEL.
Zie ook Celestiale heerlijkheid;
Kerk van Jezus Christus

Het Koninkrijk van God op aarde is
De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen (LV 65).
Het doel van de kerk is haar leden
erop voor te bereiden om voor eeuwig
te leven in het celestiale koninkrijk of
het Koninkrijk van de hemel. In de
Schriften wordt de kerk weleens het
Koninkrijk van de hemel genoemd,
hetgeen betekent dat de kerk het
Koninkrijk van de hemel op aarde is.

De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen is weliswaar
het Koninkrijk van God op aarde,
maar dat is op dit moment beperkt tot
een kerkelijk koninkrijk. Tijdens het
millennium zal het Koninkrijk van God
zowel een politiek als een kerkelijk
koninkrijk zijn.

De Heer is Koning, eeuwig en altoos,
Ps. 10:16 (Ps. 11:4). De God des hemels
zal een koninkrijk oprichten dat in
eeuwigheid niet zal te gronde gaan,
Dan. 2:44 (LV 138:44). Bekeer u, want
het Koninkrijk der hemelen is nabijge-
komen, Matt. 3:2 (Matt. 4:17). Uw ko-
ninkrijk kome, uw wil geschiede op de
aarde, Matt. 6:10. Zoek eerst het Ko-
ninkrijk Gods, Matt. 6:33 (3 Ne. 13:33).

Ik zal u de sleutels geven van het
koninkrijk, Matt. 16:19. Kom, beërf het
koninkrijk dat u bereid is, Matt. 25:34.
Wanneer Ik met u het avondmaal ge-
bruik in het koninkrijk mijns Vaders,
Matt. 26:26–29. Gij zult al de profeten
in het Koninkrijk Gods zien, Luc.
13:28. De onrechtvaardigen zullen het
Koninkrijk Gods niet beërven, 1 Kor.
6:9. Vlees en bloed kunnen het Ko-
ninkrijk Gods niet beërven, 1 Kor.
15:50. Zoek het Koninkrijk Gods voor-
dat gij naar rijkdom streeft, Jakob
2:18. Niets onreins kan het Koninkrijk
van de hemel beërven, Alma 11:37.
U zult met hen rusten in het konink-
rijk van mijn Vader, LV 15:6. U is het
koninkrijk gegeven, ofwel de sleutels
van de kerk, LV 42:69 (LV 65:2). Moge
het koninkrijk van God voortgaan,
opdat het koninkrijk van de hemel
zal komen, LV 65:5–6. De sleutels van
dit koninkrijk zullen u nooit ontno-
men worden, LV 90:3. Wie u ontvangt
als een klein kind, ontvangt mijn ko-
ninkrijk, LV 99:3. Zo moet mijn kerk
in de laatste dagen heten: De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, LV 115:4. De heme-
len werden geopend en ik zag het
celestiale koninkrijk van God, LV
137:1–4.

KORES

In het Oude Testament, de koning van
Perzië die de profetie van Jesaja ver-
vulde (2 Kron. 36:22–23; Jes. 44:28;
45:1) door de terugkeer van de Joden
naar Jeruzalem toe te staan om de tem-
pel te herbouwen, hetgeen ten dele
een eind maakte aan de Babylonische
ballingschap. Jesaja’s profetie werd
ongeveer 180 jaar voordat de koning
toestemming voor de terugkeer gaf,
uitgesproken.

KORIHOR. Zie ook Antichrist

Een antichrist uit het Boek van Mormon
die een teken eiste als bewijs van Gods
macht; de Heer sloeg Korihor met
stomheid (Alma 30:6–60).
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KORINTIËRS, ZENDBRIEVEN
AAN DE. Zie ook Paulus;
Zendbrieven van Paulus

Twee boeken in het Nieuwe Testament.
Oorspronkelijk waren het brieven die
Paulus aan de heiligen in Korinte had
geschreven om ongeregeldheden on-
der hen te corrigeren. De Korintiërs
leefden in een maatschappij van groot
zedelijk verval.

1 Korintiërs: Hoofdstuk 1 bevat Pau-
lus’ begroeting en een boodschap van
dankzegging. In de hoofdstukken 2–6
corrigeert Paulus de fouten van de Ko-
rintische heiligen. De hoofdstukken
7–12 bevatten Paulus’ antwoorden op
bepaalde vragen. De hoofdstukken
13–15 handelen over naastenliefde,
geestelijke gaven en de opstanding.
Hoofdstuk 16 bevat Paulus’ raad om
standvastig te blijven in het geloof.

2 Korintiërs: Hoofdstuk 1 bevat Paulus’
begroeting en een boodschap van
dankzegging. Hoofdstuk 2 bevat per-
soonlijke raad voor Titus. De hoofd-
stukken 3–7 gaan over de invloed van
het evangelie in het leven van de heili-
gen en hun leiders. In de hoofdstuk-
ken 8–9 wordt de heiligen aangeraden
om blijmoedig aan de armen te geven.
De hoofdstukken 10–12 vormen een
bevestiging van Paulus’ eigen positie
als apostel. Hoofdstuk 13 bevat de
aansporing om volmaakt te zijn.

KRACHT. Zie Macht

KRONIEKEN

Twee boeken in het Oude Testament
die een korte geschiedenis bevatten
van de gebeurtenissen vanaf de schep-
ping tot aan de oproep van Kores
waarin het de Joden werd toegestaan
naar Jeruzalem terug te keren.

1 Kronieken: De hoofdstukken 1–9
bevatten geslachtsregisters van Adam
tot Saul. In hoofdstuk 10 wordt de
dood van Saul beschreven. In de hoofd-
stukken 11–22 staan de gebeurtenis-
sen beschreven die verband houden

met de regeringsperiode van David. In
de hoofdstukken 23–27 wordt de opvol-
ging van Salomo vermeld en worden
de Levieten ingedeeld. Hoofdstuk 28
gaat over Davids opdracht aan Salomo
om een tempel te bouwen. In hoofdstuk
29 wordt Davids dood vermeld.

2 Kronieken: In de hoofdstukken 1–9
staan de gebeurtenissen beschreven
die verband houden met de regerings-
periode van Salomo. In de hoofdstuk-
ken 10–12 worden de regeringsperiode
van Salomo’s zoon Rechabeam beschre-
ven en de verdeling van het verenigde
koninkrijk Israël in een noordelijk
en zuidelijk koninkrijk. In de hoofd-
stukken 13–36 worden de regerings-
perioden van verschillende koningen
beschreven tot aan de verovering van
het koninkrijk Juda door Nebukadnes-
sar. Het boek eindigt met het decreet
van Kores dat de verbannen kinderen
van Juda mogen terugkeren naar
Jeruzalem.

KROON. Zie ook Eeuwig leven

Een rond ornament dat heersers op
het hoofd dragen. Het kan een sym-
bool zijn van celestiale macht, heer-
schappij, en godschap. Wie tot het
einde toe volharden door al Gods
geboden te bewaren, zullen een kroon
van eeuwig leven ontvangen. (Zie LV
20:14; Moz. 7:56; MJS 1:1.)

Voorts ligt voor mij gereed de kroon
der rechtvaardigheid, 2 Tim. 4:8. Gij
zult de onverwelkelijke kroon der
heerlijkheid verwerven, 1 Pet. 5:4. De
doden die in de Heer sterven, zullen een
kroon van gerechtigheid ontvangen, LV
29:13. Zij zullen een kroon ontvangen in
de woningen van mijn Vader, LV 59:2.
De Heer bereidt de heiligen voor om
de kroon te behalen die voor hen is
bereid, LV 78:15. De Heer heeft zijn
heiligen een kroon van heerlijkheid aan
zijn rechterhand beloofd, LV 104:7.

KRUIS. Zie ook Avondmaal des
Heren; Golgota; Jezus Christus;
Kruisiging; Verzoenen, verzoening

De houten constructie waaraan Jezus
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Christus gekruisigd werd (Marc. 15:20–
26). Velen in de wereld beschouwen het
kruis als een symbool van Christus’
kruisdood en zoenoffer; de Heer heeft
echter zelf het brood en het water van
het avondmaal als symbolen voor zijn
kruisdood en zoenoffer ingesteld (Matt.
26:26–28; LV 20:40, 75–79). In de Schrif-
ten zijn zij die hun kruis opnemen de
mensen die Jezus Christus zozeer lief-
hebben dat zij alle kwaad en wereldse
begeerten verzaken en zijn geboden
bewaren (BJS, Matt. 16:25–26).

Wie zijn kruis niet opneemt en achter
Mij gaat, is Mij niet waardig, Matt.
10:38. Jezus heeft het kruis op Zich
genomen en is gezeten ter rechterzijde
van de troon Gods, Hebr. 12:2. Hij
werd aan het kruis verhoogd en voor
de zonden van de wereld gedood, 1 Ne.
11:33. Zij die de kruisen van de wereld
verdragen hebben, zullen Gods konink-
rijk beërven, 2 Ne. 9:18. Mijn Vader
heeft Mij gezonden om aan het kruis
te worden verhoogd, 3 Ne. 27:14–15.
Wie zijn kruis niet wil opnemen en Mij
volgen en mijn geboden onderhouden,
zal niet behouden worden, LV 56:2.
Hij keek en zag de Zoon des Mensen
verhoogd aan het kruis, Moz. 7:55.

KRUISIGING. Zie ook Golgota;
Jezus Christus; Kruis; Verzoenen,
verzoening

Een Romeinse manier van terechtstel-
ling, gebruikelijk in de tijd van het
Nieuwe Testament, waarbij de per-
soon ter dood werd gebracht door zijn
handen en voeten aan een kruis vast
te binden of te spijkeren. Meestal wer-
den alleen slaven en de ergste misda-
digers gekruisigd. Vaak ging er een
geseling aan vooraf (Marc. 15:15). De
veroordeelde werd gewoonlijk ge-
dwongen zijn eigen kruis naar de
plaats van de terechtstelling te dragen
(Joh. 19:16–17). Doorgaans werden
zijn kleren verdeeld onder de soldaten
die het vonnis uitvoerden (Matt. 27:35).
Het kruis werd in de grond gedreven
met de voeten van de gekruisigde

slechts een halve meter boven de
grond. Het kruis werd door soldaten
bewaakt, totdat de dood was ingetre-
den, hetgeen soms wel drie dagen kon
duren (Joh. 19:31–37).

Jezus Christus werd gekruisigd om-
dat een groep ongelovigen hem valselijk
had beschuldigd van opruiïng tegen
de keizer en van godslastering, omdat
Hij zei dat Hij de Zoon van God was.
Een purperen kleed (Joh. 19:2), een
doornenkroon en andere beledigin-
gen vielen Jezus ten deel (Matt. 26:67;
Marc. 14:65).

Boosdoeners zullen de handen en voe-
ten van de Messias doorboren, Ps.
22:11–18. Christus zal als een lam ter
slachting worden geleid, Jes. 53:7.
Jezus voorspelt zijn kruisiging, Matt.
20:18–19. De kruisiging van Christus
beschreven, Matt. 27:22–50 (Marc.
15:22–37; Luc. 23:26–46; Joh. 19:17–30).
Nephi ziet de kruisiging van het Lam
Gods in een visioen, 1 Ne. 11:33.
Nephi vertelt over het lijden en de
kruisiging van Christus, 1 Ne. 19:9–
14. Jakob vertelt over de bediening en
de kruisiging van de Heilige Israëls,
2 Ne. 6:9. Orkanen, aardbevingen,
branden en wervelwinden in Amerika
getuigen van Christus’ kruisiging,
3 Ne. 8. Ik ben Jezus die gekruisigd
werd, LV 45:51–52. Christus’ bedie-
ning onder de geesten in de gevange-
nis bleef beperkt tot de tijd tussen zijn
dood en opstanding, LV 138:27.

KUISHEID. Zie ook Deugd;
Echtbreuk; Ontucht; Zinnelijk,
zinnelijkheid

De seksuele reinheid van de man en
de vrouw.

Jozef biedt weerstand aan de toenade-
ringspogingen van Potifars vrouw,
Gen. 39:7–21 (LV 42:24; 59:6). Gij zult
niet echtbreken, Ex. 20:14. Een deugd-
zame vrouw is de kroon van haar man,
Spr. 12:4 (Spr. 31:10). Weet gij niet dat
uw lichaam een tempel is van de Heili-
ge Geest, 1 Kor. 6:18–19. Wees een
voorbeeld in reinheid, 1 Tim. 4:12.
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Niets wat onrein is kan bij God wonen,
1 Ne. 10:21. Want Ik, de Here God,
schep behagen in de kuisheid der
vrouwen, Jakob 2:28. Seksuele zonde
is een gruwel, Alma 39:1–13. Kuisheid
en deugd zijn boven alles het liefst en
het kostbaarst, Mro. 9:9. Wij geloven
kuis te moeten zijn, Art. 1:13.

KWAADSPREKERIJ. Zie ook
Gerucht; Liegen; Roddel; Twist

Uitingen die verkeerd, kwetsend en
kwaadaardig zijn. In de Schriften is
kwaadsprekerij vaak gericht op een
bepaald persoon met de uitdrukkelij-
ke bedoeling pijn te veroorzaken.

Bewaar uw tong voor het kwade, Ps.
34:13 (1 Pet. 3:10). Een nietswaardig
man delft boosheid op, Spr. 16:27.
Zalig zijt gij, wanneer men liegende
allerlei kwaad van u spreekt om Mij-
nentwil, Matt. 5:11 (3 Ne. 12:11). Uit het
hart komen boze overleggingen, Matt.
15:19 (Marc. 7:21). Van een overste
uws volks zult gij geen kwaad spre-
ken, Hand. 23:5. Spreek geen kwaad
van elkander, Jak. 4:11. Zie erop toe
dat er geen achterklap of kwaadspre-
kerij is, LV 20:54.

LAATSTE DAGEN. Zie ook
Tekenen der tijden; Wederkomst
van Jezus Christus

De tijd waarin wij nu leven. De dagen
(of bedeling) vlak voor de wederkomst
van de Heer.

Komt bijeen, opdat ik u bekend make,
wat u in de laatste dagen wedervaren
zal, Gen. 49:1. De Losser zal ten laatste
dage op het stof optreden, Job 19:25.
In het laatste der dagen zal het huis
des Heren vaststaan, Jes. 2:2. Er zullen
in de laatste dagen zware tijden komen,
2 Tim. 3:1–7. In de laatste dagen zullen
spotters de wederkomst tegenspreken,
2 Pet. 3:3–7. Ik profeteer u over de laat-
ste dagen, 2 Ne. 26:14–30. Zo moet mijn
kerk in de laatste dagen heten: De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, LV 115:4. Christus zal
komen in de laatste dagen, Moz. 7:60.

LAATSTE AVONDMAAL. Zie ook
Avondmaal des Heren; Pascha

Volgens het Nieuwe Testament Jezus’
laatste maaltijd voor zijn aanhouding
en kruisiging (Luc. 22:14–18). Hij ge-
bruikte die maaltijd samen met zijn
twaalf apostelen tijdens de viering
van het Pascha (Matt. 26:17–30; Marc.
14:12–18; Luc. 22:7–13).

De Heiland zegent het brood en de
wijn en geeft die aan de apostelen,
Matt. 26:26–29 (Marc. 14:22–25; Luc.
22:7–20). Jezus wast de voeten van de
apostelen, Joh. 13. Judas genoemd als
Jezus’ verrader, Joh. 13:21–26 (Matt.
26:20–25).

LABAN, BROEDER VAN
REBEKKA. Zie ook Rebekka

Een broeder van Rebekka uit het Oude
Testament en vader van Lea en Rachel,
de vrouwen van Jakob (Gen. 24:29–60;
27:43–44; 28:1–5; 29:4–29; 30:25–42;
31:1–55).

LABAN, BEWAARDER VAN DE
KOPEREN PLATEN. Zie ook
Koperen platen

De man uit het Boek van Mormon die
de koperen platen in Jeruzalem be-
waarde in de tijd dat Lehi en zijn gezin
daar woonden. Laban beroofde Nephi
en zijn broeders en probeerde hen ver-
volgens te doden (1 Ne. 3:1–27). De
Geest dringt er bij Nephi op aan om
Laban te doden teneinde de platen te
bemachtigen (1 Ne. 4:1–26).

LAM GODS. Zie ook Jezus Christus;
Pascha; Verzoenen, verzoening

Een naam voor de Heiland die ver-
wijst naar Jezus als het offer dat voor
ons is gebracht.

Hij wordt als een lam ter slachting
geleid, Jes. 53:7 (Mos. 14:7). Zie, het
lam Gods, dat de zonde der wereld
wegneemt, Joh. 1:29 (Alma 7:14). Gij
zijt vrijgekocht met het kostbare bloed
van Christus, als van een vlekkeloos
lam, 1 Pet. 1:18–19. Het Lam, dat
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geslacht is, is waardig te ontvangen de
macht, Op. 5:12. Wij overwinnen
Satan door het bloed van het Lam, Op.
12:11. Hun klederen zijn wit gemaakt
in het bloed van het Lam wegens hun
geloof in Hem, 1 Ne. 12:11. Het Lam
Gods is de Zoon van de Eeuwige Va-
der en de Heiland van de wereld, 1 Ne.
13:40 (1 Ne. 11:21). Roep de Vader
krachtig aan in de naam van Jezus om
rein te kunnen worden door het bloed
van het Lam, Mrm. 9:6 (Op. 7:14; Alma
34:36). De Zoon des Mensen is het Lam
dat geslacht is vanaf de grondlegging
der wereld, Moz. 7:47.

LAMAN. Zie ook Lamanieten; Lehi,
vader van Nephi

De oudste zoon van Lehi en Sariah uit
het Boek van Mormon; oudste broeder
van Nephi (1 Ne. 2:5). Gewoonlijk
koos Laman voor het kwade in plaats
van het goede.

Laman mort tegen zijn vader, 1 Ne.
2:11–12. Laman staat op tegen zijn
rechtvaardige broeder, Nephi, 1 Ne.
7:6 (1 Ne. 3:28–29). Eet niet van de
vrucht van de boom des levens, in het
visioen van Lehi, 1 Ne. 8:35–36. Een
vervloeking komt over Laman en zijn
volgelingen, 2 Ne. 5:21 (Alma 3:7).

LAMANIETEN. Zie ook Boek van
Mormon; Laman; Nephieten

Een volk uit het Boek van Mormon,
grotendeels nakomelingen van Laman,
de oudste zoon van Lehi. Zij voelden
zich onrechtvaardig behandeld door
Nephi en zijn nakomelingen (Mos.
10:11–17), met het gevolg dat zij vaak
oorlog voerden tegen de Nephieten en
de leringen van het evangelie verwier-
pen. Kort voor de geboorte van Jezus
Christus aanvaardden vele Lamanie-
ten echter het evangelie en werden
rechtvaardiger dan de Nephieten
(Hel. 6:34–36). Tweehonderd jaar na
het bezoek van Christus aan Amerika
werden zowel de Lamanieten als
de Nephieten een goddeloos volk en
zij begonnen oorlog tegen elkaar te

voeren. Omstreeks 400 n.C. werden
de Nephieten volkomen uitgeroeid
door de Lamanieten.

De Lamanieten overweldigen de
nakomelingen van Nephi, 1 Ne. 12:19–
20. De Lamanieten haten de Nephie-
ten, 2 Ne. 5:14. De Lamanieten zullen
een tuchtroede zijn voor de Nephie-
ten, 2 Ne. 5:25. De Lamanieten zullen
door het Boek van Mormon worden
teruggebracht tot de kennis van hun
vaderen en van het evangelie van
Jezus Christus, 2 Ne. 30:3–6 (Boek van
Mormon, titelblad). De Lamanieten
zijn een overblijfsel van de Joden, LV
19:27. De Lamanieten zullen vóór de
wederkomst van de Heer bloeien als
een roos, LV 49:24.

LAMONI. Zie ook Ammon, zoon
van Mosiah

Een Lamanitische koning uit het Boek
van Mormon die door de Geest van de
Heer en de geïnspireerde inspannin-
gen en leringen van Ammon werd
bekeerd (Alma 17–19).

LAZARUS. Zie ook Marta; Maria
van Betanië

De broeder van Marta en Maria uit het
Nieuwe Testament. Jezus wekte hem
op uit de doden (Joh. 11:1–44; 12:1–2,
9–11). Dit is niet dezelfde Lazarus als
de bedelaar in een van Jezus’ gelijke-
nissen (Luc. 16:19–31).

LEA. Zie ook Jakob, zoon van Isaak;
Laban, broeder van Rebekka

De oudste dochter van Laban en een
van Jakobs vrouwen uit het Oude
Testament (Gen. 29). Lea schonk het
leven aan zes zonen en één dochter
(Gen. 29:31–35; 30:17–21).

LEER EN VERBONDEN. Zie ook
Boek der geboden; Canon;
Schriften; Smith jr., Joseph

Een verzameling eigentijdse, goddelijke
openbaringen en geïnspireerde verkla-
ringen die de Heer aan Joseph Smith
en een aantal van zijn opvolgers heeft
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gegeven voor de vestiging en bestu-
ring van het koninkrijk van God op
aarde in de laatste dagen. De Leer en
Verbonden is Schriftuur, een van de
standaardwerken van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, samen met de Bijbel,
het Boek van Mormon en de Parel van
grote waarde. Maar de Leer en Ver-
bonden is uniek, omdat dit boek geen
vertaling is van oude documenten; de
Heer heeft deze openbaringen in deze
tijd aan zijn gekozen profeten gegeven
om zijn koninkrijk te herstellen. In
die openbaringen horen wij de milde
maar krachtige stem van de Heer
Jezus Christus (LV 18:35–36).

De profeet Joseph Smith heeft ge-
zegd dat de Leer en Verbonden het
fundament van de kerk in de laatste
dagen is en een zegen voor de wereld
(LV 70 inleiding). De openbaringen
daarin geven de aanzet tot de voorbe-
reiding op de wederkomst van de
Heer, ter vervulling van alle woorden
die de profeten vanaf het begin van de
wereld hebben gesproken.

LEER VAN CHRISTUS. Zie ook
Evangelie; Verlossingsplan

De beginselen en leringen van het
evangelie van Jezus Christus.

Mijn leer zal neerkomen als de regen,
Deut. 32:2. De morrenden zullen le-
ring aannemen, Jes. 29:24. De scharen
stonden versteld over zijn leer, Matt.
7:28. Mijn leer is niet van Mij, maar
van Hem die Mij gezonden heeft, Joh.
7:16. Elk schriftwoord is ook nuttig als
leer, 2 Tim. 3:16. Dit is de leer van
Christus, en de enige en ware leer van
de Vader, 2 Ne. 31:21 (2 Ne. 32:6). Er
zal geen woordenstrijd onder u zijn
over de punten van mijn leer, 3 Ne.
11:28, 32, 35, 39–40. Satan hitst het hart
van de mensen op tot twist over de
punten van mijn leer, LV 10:62–63, 67.
Ouders moeten hun kinderen onder-
wijzen in de leer van bekering, geloof
in Christus, de doop en de gave van de
Heilige Geest, LV 68:25. Onderwijs el-
kaar in de leer van het koninkrijk, LV

88:77–78. De leer van het priester-
schap zal zich op uw ziel vormen als
dauw uit de hemel, LV 121:45.

LEERLING. Zie Discipel

LEHI, NEPHITISCH
BEVELHEBBER

Een Nephitisch bevelhebber uit het
Boek van Mormon (Alma 43:35–53;
49:16–17; 52:27–36; 53:2; 61:15–21).

LEHI, NEPHITISCH ZENDELING.
Zie ook Helaman, zoon van
Helaman

Een zoon van Helaman, de zoon van
Helaman, uit het Boek van Mormon.
Lehi was een groot zendeling (Hel.
3:21; 4:14).

Kreeg de naam Lehi om hem te herin-
neren aan zijn voorvader, Hel. 5:4–6.
Maakt, samen met Nephi, veel bekeer-
lingen; wordt gevangengezet, wordt
omringd met vuur, spreekt met enge-
len, Hel. 5:14–48. Ontvangt dagelijks
vele openbaringen, Hel. 11:23.

LEHI, VADER VAN NEPHI

Een Hebreeuws profeet uit het Boek
van Mormon die zijn gezin en volgelin-
gen in ongeveer 600 v.C. van Jeruzalem
naar een beloofd land op het westelijk
halfrond voerde. Lehi was de eerste
profeet onder zijn volk in het Boek
van Mormon.

Lehi vlucht met zijn gezin weg uit
Jeruzalem in opdracht van de Heer
(1 Ne. 2:1–4). Hij is een nakomeling
van Jozef die naar Egypte was ver-
kocht (1 Ne. 5:14). De Heer geeft hem
een visioen van de boom des levens
(1 Ne. 8:2–35). Lehi en zijn zonen bou-
wen een schip en varen naar het wes-
telijk halfrond (1 Ne. 17–18). Lehi en
zijn nakomelingen vestigen zich in
een nieuw land (1 Ne. 18:23–25). Voor
zijn dood zegent Lehi zijn zonen. Hij
profeteert van Christus en het verschij-
nen van het Boek van Mormon in de
laatste dagen (2 Ne. 1–3; 4:1–12).

Het boek Lehi: Joseph Smith begon zijn
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vertaling van het Boek van Mormon
met het boek Lehi, een kroniek die
Mormon had samengevat van de pla-
ten van Lehi. Toen zijn vertaling van
dit boek 116 bladzijden telde, gaf hij
het manuscript mee aan Martin Har-
ris, die een korte tijd als Josephs schrij-
ver had gefungeerd. Het manuscript
is vervolgens verloren gegaan. Joseph
heeft het boek Lehi niet opnieuw ver-
taald ter vervanging van het verdwenen
manuscript, maar andere, aanverwan-
te kronieken die op de gouden platen
stonden (zie de inleiding van LV 3 en
10). Deze andere kronieken vormen
nu de eerste zes boeken van het Boek
van Mormon.

LEMUËL. Zie ook Laman;
Lamanieten; Lehi, vader van
Nephi

De tweede zoon van Lehi uit het Boek
van Mormon en een van Nephi’s
oudere broeders. Hij spande samen
met Laman tegen Nephi.

Lehi vermaant Lemuël om zo stand-
vastig te zijn als een dal, 1 Ne. 2:10.
Wordt verbolgen op Nephi en luistert
naar Laman, 1 Ne. 3:28. Lemuëlieten
worden gerekend onder de Lamanie-
ten, Jakob 1:13–14 (Alma 47:35).

LEPRA. Zie Melaatsheid

LERAAR, AÄRONISCH
PRIESTERSCHAP. Zie ook
Aäronisch priesterschap

Een ambt in het Aäronisch priester-
schap.

De plicht van de leraar is om over
de leden van de kerk te waken, LV
20:53–60. Het ambt van leraar is een
noodzakelijke toevoeging aan het
lagere priesterschap, LV 84:30, 111.
De president van een quorum lera-
ren presideert vierentwintig leraren,
LV 107:86

LERAAR, LEREN. Zie ook Heilige
Geest

Anderen kennis geven, vooral aangaan-

de de waarheden van het evangelie,
en hen tot rechtschapenheid leiden.
Allen die anderen het evangelie leren,
moeten door de Geest worden geleid.
Alle ouders zijn leerkracht in hun ei-
gen gezin. De heiligen dienen te stre-
ven naar instructie van de Heer en zijn
leiders en moeten bereid zijn die te
aanvaarden.
Maak ze aan uw kinderen bekend,
Deut. 4:8–9. Gij moet het uw kinderen
inprenten, Deut. 6:7. Gij moet ze uw
kinderen leren en daarover spreken,
Deut. 11:18–19. Oefen de knaap volgens
de eis van zijn weg, Spr. 22:6. Al uw
zonen zullen leerlingen des Heren zijn,
Jes. 54:13 (3 Ne. 22:13). Wij weten dat
Gij van God gekomen zijt als leraar,
Joh. 3:2. Gij die een ander onderwijst,
onderwijst gij uzelf niet? Rom. 2:21. Ik
ben enigermate onderwezen in al de
geleerdheid van mijn vader, 1 Ne. 1:1
(Enos 1:1). Priesters en leraren moeten
het volk met alle ijver het woord van
God leren, anders komen de zonden
van het volk op hun eigen hoofd neer,
Jakob 1:18–19. Luister naar mij en
open uw oren om te horen, Mos. 2:9.
Leer uw kinderen elkaar lief te hebben
en elkaar te dienen, Mos. 4:15. Ver-
trouwt niemand om uw leraar te zijn,
of het moet een man van God zijn,
Mos. 23:14. De Heer stortte zijn Geest
uit over het gehele land om het ge-
moed der mensenkinderen erop voor
te bereiden het woord aan te nemen,
Alma 16:16. Zij leerden met de kracht
en het gezag van God, Alma 17:2–3.
Hun moeders hadden hun geleerd,
Alma 56:47 (Alma 57:21). Opdat zij,
voor zoverre zij wijsheid zochten,
onderricht konden worden, LV 1:26.
Leert elkaar volgens het ambt waartoe
Ik u heb benoemd, LV 38:23. Onder-
richt de beginselen van mijn evangelie
die in de Bijbel en in het Boek van
Mormon staan, LV 42:12. Gij zult on-
derwezen worden uit den hoge, LV
43:15–16. Ouders moeten hun kinderen
onderwijzen, LV 68:25–28. Onderwijs
elkaar in de leer van het koninkrijk,
LV 88:77–78, 118. Benoemt onder u
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een leraar, LV 88:122. U hebt uw kin-
deren geen licht en waarheid geleerd,
en dat is de oorzaak van uw ellende,
LV 93:39–42. Leer deze dingen vrijelijk
aan uw kinderen, Moz. 6:57–61.

Onderwijzen met de Geest: Gij zijt het
niet die spreekt, het is de Geest die in u
spreekt, Matt. 10:19–20. Was ons hart
niet brandende in ons, terwijl Hij ons
de Schriften opende? Luc. 24:32. Het
evangelie wordt gepredikt door de
macht van de Geest, 1 Kor. 2:1–14. Hij
sprak met kracht en met gezag van
God, Mos. 13:5–9 (Alma 17:3; Hel.
5:17). U zult mijn Geest hebben om
mensen te overtuigen, LV 11:21. De
kerk zal naar u luisteren in alle dingen
die gij hun door de Trooster zult leren,
LV 28:1 (LV 52:9). Indien gij de Geest
niet ontvangt, zult gij niet onderwij-
zen, LV 42:14 (LV 42:6). Leer de men-
senkinderen de dingen door de macht
van mijn Geest, LV 43:15. De ouderlin-
gen moeten het evangelie prediken
door de Geest, LV 50:13–22. In die
ure zal het u gegeven worden wat gij
zult zeggen, LV 84:85 (LV 100:5–8).

LEVEN. Zie ook Eeuwig leven; Licht,
Licht van Christus

Het aardse en geestelijke bestaan dat
door de macht van God mogelijk is
gemaakt.

Ik houd u heden het leven en het goe-
de voor, Deut. 30:15–20. Gij maakt mij
het pad des levens bekend, Ps. 16:11.
Wie gerechtigheid en liefde najaagt,
vindt leven, Spr. 21:21. Wie zijn leven
vindt, zal het verliezen, maar wie zijn
leven verliest om Mijnentwil, zal het
vinden, Matt. 10:39 (Matt. 16:25; Marc.
8:35; Luc. 9:24; 17:33). In Hem was het
leven en het leven was het licht der
mensen, Joh. 1:4. Wie Hem gelooft
die Mij gezonden heeft, is overgegaan
uit de dood in het leven, Joh. 5:24.
Ik ben de weg en de waarheid en het
leven, Joh. 14:6. Indien wij alleen voor
dit leven onze hoop op Christus ge-
bouwd hebben, zijn wij de beklagens-
waardigste van alle mensen, 1 Kor.

15:19–22. Godsvrucht houdt de belof-
te in van leven in heden en toekomst,
1 Tim. 4:8. Onze kinderen kunnen uit-
zien naar dat leven dat in Christus is,
2 Ne. 25:23–27. Dit leven is de tijd voor
de mens om zich erop voor te bereiden
God te ontmoeten, Alma 34:32 (Alma
12:24). Ik ben het licht en het leven van
de wereld, 3 Ne. 9:18 (Mos. 16:9; 3 Ne.
11:11; Ether 4:12). Gezegend zijn zij
die getrouw zijn, hetzij in het leven of
in de dood, LV 50:5. Dit is eeuwige
levens: God en Jezus Christus te ken-
nen, LV 132:24. Dit is mijn werk en
mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid
en het eeuwige leven van de mens tot
stand te brengen, Moz. 1:39.

LEVEND MAKEN. Zie ook
Opstanding

Iemand leven geven, opwekken uit
de doden of veranderen zodat hij in
de tegenwoordigheid van God kan
verkeren.

God heeft ons levend gemaakt met
Christus, Ef. 2:4–5. (Kol. 2:6, 12–13).
Christus is gedood naar het vlees, maar
levend gemaakt naar de geest, 1 Pet.
3:18 (LV 138:7). Niemand heeft God
ooit in het vlees gezien tenzij hij door
de Geest was bezield, LV 67:11. De
verlossing van de ziel is door Hem die
alle dingen levend maakt, LV 88:16–
17. De heiligen zullen worden veran-
derd en opgenomen om Christus te
ontmoeten, LV 88:96. Adam werd le-
vend gemaakt naar de innerli jke
mens, Moz. 6:65.

LEVEND WATER. Zie ook Jezus
Christus

Een symbool van de Heer Jezus
Christus en van zijn leer. Zoals water
onontbeerlijk is om fysiek leven in
stand te houden, zijn de Heiland en
zijn leer (levend water) onontbeerlijk
voor het eeuwige leven.

Dan zult gij met vreugde water schep-
pen uit de bronnen des heils, Jes. 12:3.
Mij, de bron van levend water, hebben
zij verlaten, Jer. 2:13. Wie gedronken
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heeft van het water dat Ik hem zal
geven, zal geen dorst krijgen in eeu-
wigheid, Joh. 4:6–15. Indien iemand
dorst heeft, laat hem tot Mij komen en
drinken, Joh. 7:37. De roede van ijzer
voerde naar de bron van levende wa-
teren, 1 Ne. 11:25. Neem om niet van
de wateren des levens, LV 10:66. Mijn
geboden zullen een fontein van levend
water zijn, LV 63:23.

LEVI. Zie ook Israël; Jakob, zoon van
Isaak

De derde zoon van Jakob en Lea uit
het Oude Testament (Gen. 29:34; 35:23).
Levi werd de vader van een van de
stammen van Israël.

De stam Levi: Jakob zegende Levi
en zijn nakomelingen (Gen. 49:5–7).
Nakomelingen van Levi dienden in
de heiligdommen van Israël (Num.
1:47–54). Aäron was een Leviet; zijn
nakomelingen bekleedden het pries-
terambt (Ex. 6:16–20; 28:1–4; 29). De
Levieten hielpen de priesters, de zo-
nen van Aäron (Num. 3:5–10; 1 Kon.
8:4). Soms verzorgden zij de muziek
(1 Kron. 15:16; Neh. 11:22); slachtten
de offerdieren (2 Kron. 29:34; Ezra
6:20); en verleenden allerlei algemene
diensten in de tempel (Neh. 11:16). De
Levieten waren bestemd om in dienst
van de Heer de verordeningen te ver-
richten voor de kinderen van Israël.
Zij werden ook zelf als beweegoffer
voor het aangezicht van de Heer be-
wogen ten behoeve van de kinderen
van Israël (Num. 8:11–22), waardoor
zij Gods eigendom werden, Hem gege-
ven in plaats van alle eerstgeborenen
(Num. 8:16). Zij werden niet gewijd
maar gereinigd voor hun ambt (Num.
8:7–16). Zij ontvingen geen erfland in
Kanaän (Num. 18:23–24), maar kregen
als erfdeel de tienden (Num. 18:21), 48
steden (Num. 35:6) en recht op de aal-
moezen van het volk op feestdagen
(Deut. 12:18–19; 14:27–29).

LEVITICUS. Zie ook Pentateuch

Een boek in het Oude Testament waarin

d e p r i e s t e r l i j k e t a k e n i n I s r a ë l
worden omschreven. Het boek onder-
streept de heiligheid van God en de
normen waarnaar zijn volk kon leven
om heilig te worden. De opzet van het
boek is de zedelijke denkbeelden en
godsdienstige waarheden van de wet
van Mozes bij te brengen door middel
van ritueel. Het boek Leviticus is
geschreven door Mozes.

In de hoofdstukken 1–7 wordt de
gang van zaken uitgelegd bij het bren-
gen van de verschillende offers. De
hoofdstukken 8–10 geven een beschrij-
ving van het ritueel bij de wijding van
priesters. In hoofdstuk 11 wordt uit-
eengezet wat men wél of niet mag eten
en wat rein of onrein is. Hoofdstuk 12
behandelt de reiniging van vrouwen
na de geboorte van een kind. De
hoofdstukken 13–15 bevatten wetten
die verband houden met ceremoniële
onreinheid. In hoofdstuk 16 wordt het
ritueel van de grote verzoendag om-
schreven. De hoofdstukken 17–26
bevatten wetten die te maken hebben
met godsdienstige en maatschappelij-
ke gebruiken. In hoofdstuk 27 wordt
uiteengezet dat de Heer Israël heeft
geboden om Hem hun gewassen en
kudden te heiligen.

LEVITISCH PRIESTERSCHAP.
Zie Aäronisch priesterschap

LIAHONA

Een koperen bal met twee wijzers
waarover gesproken wordt in het Boek
van Mormon die, net als bij een kom-
pas, een richting aangaven, alsmede
geestelijke aanwijzingen voor Lehi en
zijn volgelingen, mits zij rechtvaardig
waren. De Heer had de Liahona ver-
schaft voor het geven van aanwijzingen.

Lehi vindt een koperen bal met twee
naalden die de weg aangeven die hij
en zijn gezin moeten gaan, 1 Ne. 16:10.
De bal werkt volgens het geloof en de
ijver die zij eraan schenken, 1 Ne.
16:28–29 (Alma 37:40). Benjamin geeft
de bal aan Mosiah, Mos. 1:16. De bal of
wegwijzer heet de Liahona, Alma 37:38.
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De Liahona wordt vergeleken met het
woord van Christus, Alma 37:43–45.
De drie getuigen van het Boek van
Mormon zouden de wegwijzer zien
die Lehi had ontvangen, LV 17:1.

LIBERTY (MISSOURI),
GEVANGENIS TE. Zie ook
Smith jr., Joseph

Een kleine gevangenis waar de profeet
Joseph Smith en anderen wederrech-
telijk gevangen werden gehouden
van november 1838 tot april 1839. On-
der deze moeilijke omstandigheden
ontving Joseph bepaalde openbarin-
gen, profeteerde hij en werd hij geïn-
spireerd tot het schrijven van een
belangrijke brief aan de heiligen, waar-
van bepaalde fragmenten voorkomen
in LV 121–123.

LICHAAM. Zie ook Dood,
lichamelijke; Opstanding;
Sterfelijk, sterfelijkheid; Ziel

Het sterfelijke, fysieke geheel van vlees
en beenderen dat naar Gods beeld is
geschapen en gecombineerd wordt met
een geest om een levend mens te vor-
men. Het fysieke lichaam van alle men-
sen zal bij de opstanding voor eeuwig
met hun geest worden herenigd. In de
Schriften wordt de samenvoeging ‘li-
chaam en geest’ soms de ziel genoemd
(LV 88:15; Moz. 3:7, 9, 19; Abr. 5:7).

De Here God formeerde de mens van
stof uit de aardbodem, Gen. 2:7 (Moz.
3:7). Betast Mij en zie dat een geest
geen vlees en beenderen heeft, Luc.
24:39. Ik tuchtig mijn lichaam en houd
het in bedwang, 1 Kor. 9:27. Is er een
natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook
een geestelijk lichaam, 1 Kor. 15:44.
Het lichaam zonder de geest is dood,
Jak. 2:26. Het sterfelijke lichaam wordt
opgewekt tot een onsterfelijk lichaam,
Alma 11:43–45. Ieder lichaamsdeel zal
tot zichzelf worden hersteld, Alma 41:2.
Jezus toonde de Nephieten zijn herre-
zen lichaam, 3 Ne. 10:18–19; 11:13–15.
De Vader bezit een lichaam van vlees
en beenderen dat even tastbaar is als

dat van de mens; de Zoon eveneens,
LV 130:22. God schiep de man en de
vrouw naar het beeld van zijn eigen
lichaam, Moz. 6:9 (Gen. 9:6).

LICHT, LICHT VAN CHRISTUS.
Zie ook Geweten; Heilige Geest;
Intelligentie, intelligenties; Jezus
Christus; Waarheid

Goddelijke energie, kracht of invloed
die via Christus van God uitgaat en
alles leven en licht schenkt. Het is
de wet waardoor alles wordt bestuurd
in de hemel en op aarde (LV 88:6–13).
Het stelt de mensen ook in staat om
de waarheden van het evangelie te
begrijpen en zet hen op het pad dat
tot behoudenis voert (Joh. 3:19–21;
12:46; Alma 26:15; 32:35; LV 93:28–29,
31–32, 40, 42).

Het licht van Christus moet niet
worden verward met de Heilige Geest.
Het licht van Christus is geen persoon.
Het is een invloed die van God uitgaat
en de mens erop voorbereidt de Heilige
Geest te ontvangen. Het is een invloed
ten goede in het leven van alle mensen
(Joh. 1:9; LV 84:46–47).

Een van de uitingen van het licht
van Christus is het geweten, dat ieder
mens behulpzaam is bij het kiezen
tussen goed en kwaad (Mro. 7:16).
Naarmate de mens meer te weten komt
over het evangelie, wordt zijn gewe-
ten gevoeliger (Mro. 7:12–19). Wie
zich voegt naar het licht van Christus,
wordt tot het evangelie van Jezus
Christus geleid (LV 84:46–48).

De Heer is mijn licht, Ps. 27:1. Laten
wij wandelen in het licht des Heren,
Jes. 2:5 (2 Ne. 12:5). De Heer zal u tot
een eeuwig licht zijn, Jes. 60:19. Het
waarachtige licht verlicht ieder mens
die in de wereld komt, Joh. 1:4–9 (Joh.
3:19; LV 6:21; 34:1–3). Ik ben het licht
der wereld, Joh. 8:12 (Joh. 9:5; LV 11:28).
Alles wat licht is, is goed, Alma 32:35.
Christus is het leven en het licht van
de wereld, Alma 38:9 (3 Ne. 9:18;
11:11; Ether 4:12). Iedereen ontvangt de
Geest van Christus om goed van kwaad
te kunnen onderscheiden, Mro. 7:15–19.
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Wat uit God is, is licht, en dat licht
straalt steeds helderder tot de volle
dag, LV 50:24. De Geest geeft licht aan
ieder mens, LV 84:45–48 (LV 93:1–2).
Wie zijn geboden onderhoudt, ont-
vangt waarheid en licht, LV 93:27–28.
Licht en waarheid verlaten die boze,
LV 93:37.

LICHTZINNIGHEID. Zie ook
Kwaadsprekerij

Heilige zaken lichtvaardig opvatten
(LV 84:54).

De heiligen moeten zich onthouden van
ijdele gedachten en buitensporig gelach,
LV 88:69. Houd op met al uw hoog-
moed en lichtzinnigheid, LV 88:121.

LIEFDE. Zie ook Naastenliefde;
Ontferming; Vijandschap

Grote toewijding en diepe genegenheid.
Liefde voor God omvat onder andere
toewijding, aanbidding, eerbied, teder-
heid, barmhartigheid, vergeving, deer-
nis, goedertierenheid, dienstbetoon,
dankbaarheid en goedheid. Het groot-
ste voorbeeld van Gods liefde voor zijn
kinderen is de oneindige verzoening die
door Jezus Christus is teweeggebracht.

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf,
Lev. 19:18 (Matt. 5:43–44; 22:37–40;
Rom. 13:9; Gal. 5:14; Jak. 2:8; Mos. 23:15;
LV 59:6). Gij zult de Heer, uw God,
liefhebben met geheel uw hart, Deut.
6:5 (Mro. 10:32; LV 59:5). De Heer,
uw God, stelt u op de proef om te we-
ten of gij de Heer, uw God, liefhebt,
Deut. 13:3. De Heer bestraft wie Hij
liefheeft, Spr. 3:12. Een vriend heeft te
allen tijde lief, Spr. 17:17. Alzo lief
heeft God de wereld gehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
Joh. 3:16 (LV 138:3). Heb elkander lief,
gelijk Ik u liefgehad heb, Joh. 13:34
(Joh. 15:12, 17; Moz. 7:33). Wanneer
gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden
bewaren, Joh. 14:15 (LV 42:29). Nie-
mand heeft grotere liefde, dan dat hij
zijn leven inzet voor zijn vrienden,
Joh. 15:13. Petrus, hebt gij Mij meer
lief dan dezen? Weid mijn schapen,

Joh. 21:15–17. Niets zal ons scheiden
van de liefde Gods in Christus, Rom.
8:35–39. Geen oog heeft gezien wat
God heeft bereid voor hen die Hem
liefhebben, 1 Kor. 2:9. Dien elkander
door de liefde, Gal. 5:13. Mannen, hebt
uw vrouw lief, Ef. 5:25 (Kol. 3:19). Heb
de wereld niet lief, 1 Joh. 2:15. God
is liefde, 1 Joh. 4:8. Wij hebben lief
omdat Hij ons eerst heeft liefgehad,
1 Joh. 4:19. Christus lijdt wegens zijn
goedertierenheid jegens de mensen-
kinderen. 1 Ne. 19:9. Streef voor-
waarts vervuld met liefde voor God en
voor alle mensen, 2 Ne. 31:20. Gij zult
uw kinderen leren elkaar lief te heb-
ben en te dienen, Mos. 4:15. Indien gij
gestemd waart het lied der verlossen-
de liefde te zingen, kunt gij nu zo ge-
stemd zijn? Alma 5:26. Word geleid
door de Heilige Geest en word gedul-
dig en vol liefde, Alma 13:28. Beteugel
al uw hartstochten, opdat gij met
liefde vervuld zult zijn, Alma 38:12.
Wegens de liefde van God die in het
hart van de mensen woonde, was er
geen twist in het land, 4 Ne. 1:15. Alles
wat uitnodigt om God lief te hebben,
is door God geïnspireerd, Mro. 7:13–
16. Naastenliefde is de reine liefde
van Christus, Mro. 7:47. Volmaakte
liefde drijft alle vrees uit, Mro. 8:16
(1 Joh. 4:18). Liefde maakt de mensen
geschikt voor Gods werk, LV 4:5 (LV
12:8). Allen die God liefhebben en
dienen, zullen geheiligd worden, LV
20:31. Indien gij Mij liefhebt, zult gij
Mij dienen en mijn geboden onder-
houden, LV 42:29 (Joh. 14:15). Toon
meer liefde jegens degene die gij hebt
gecorrigeerd of berispt, LV 121:43. De
mensen hadden Satan meer lief dan
God, Moz. 5:13, 18, 28.

LIEGEN. Zie ook Bedriegen, bedrog;
Eerlijk, eerlijkheid; Kwaadsprekerij

Iedere communicatie van onwaarheid
met de bedoeling om te misleiden.

Gij zult niet stelen, niet liegen en el-
kander niet bedriegen, Lev. 19:11. Ik
haat en verafschuw leugen, Ps. 119:163.
Leugenlippen zijn de Heer een gruwel,
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Spr. 12:22. Zij zijn mijn volk, dat niet
zal liegen, Jes. 63:8. De duivel is een
leugenaar en de vader der leugen,
Joh. 8:44 (2 Ne. 2:18; Ether 8:25; Moz.
4:4). Gij hebt niet tegen mensen gelo-
gen, maar tegen God, Hand. 5:4 (Alma
12:3). Wie zegt: Ik heb God lief, doch
zijn broeder haat, is een leugenaar,
1 Joh. 4:20. Alle leugenaars hebben
deel aan de tweede dood, Op. 21:8 (LV
63:17). Wee de leugenaar, want hij zal
in de hel worden geworpen, 2 Ne.
9:34. Velen zullen valse leerstellingen
verkondigen en zeggen: lieg wat,
daarin steekt geen kwaad, 2 Ne. 28:8–
9 (LV 10:25). Denkt u tegen de Heer te
kunnen liegen? Alma 5:17. Gij zijt een
God van waarheid en kunt niet liegen,
Ether 3:12 (Num. 23:19; 1 Sam. 15:29;
Titus 1:2; Hebr. 6:18; Enos 1:6). Wie
liegt en zich niet wil bekeren, moet
worden uitgeworpen, LV 42:21. Leu-
genaars ontvangen telestiale heerlijk-
heid, LV 76:81, 103–106. Wij geloven
eerlijk te moeten zijn, Art. 1:13.

LIMHI. Zie ook Noach, zoon van
Zeniff

Een rechtvaardige Nephitische ko-
ning uit het Boek van Mormon die
regeerde in het land Nephi. Hij was
een zoon van koning Noach (Mos. 7:7–
9). Koning Limhi gaat een verbond
aan om God te dienen (Mos. 21:32).
Hij leidt zijn volk uit het Lamaniti-
sche knechtschap en keert terug naar
Zarahemla (Mos. 22).

LOF. Zie Dank, dankbaar,
dankbaarheid, dankzegging;
Heerlijkheid

LOFZANG. Zie ook Muziek; Zingen

Een lied om Gods lof te zingen.

De apostelen zongen een lied voordat
de Heer Zich terugtrok in de hof van
Getsemane, Matt. 26:30. De Heer droeg
Emma Smith op een verzameling hei-
lige lofzangen samen te stellen, LV
25:11. Het lied van de rechtvaardigen
is Mij een gebed, en het zal verhoord
worden met een zegen op hun hoofd,

LV 25:12. Prijs de Heer met gezang en
met muziek, LV 136:28.

LOT. Zie ook Abraham

De zoon van Haran en neef van Abra-
ham uit het Oude Testament (Gen.
11:27, 31; Abr. 2:4). Haran sterft ten
gevolge van de hongersnood in Ur
(Abr. 2:1). Lot verlaat Ur samen met
Abraham en Sara en reist met hen naar
Kanaän (Gen. 12:4–5). Lot kiest ervoor
in Sodom te wonen. De Heer stuurt
boodschappers om Lot te waarschu-
wen dat hij moet vluchten uit Sodom,
voor de Heer de stad zal verwoesten
wegens de goddeloosheid van haar
bewoners (Gen. 13:8–13; 19:1, 13, 15);
de vrouw van Lot kijkt echter achter-
om naar de verwoesting en wordt een
zoutpilaar (Gen. 19:26). Ook in het
Nieuwe Testament wordt over Lot
gesproken (Luc. 17:29; 2 Pet. 2:6–7).
Zijn leven nadat hij zich van Abraham
had afgescheiden, wordt beschreven
in Genesis 13, 14 en 19.

LOTEN

Een manier om verschillende keuze-
mogelijkheden te selecteren of te eli-
mineren. Vaak wordt dit gedaan door
één strookje papier of stokje uit meer-
dere te kiezen. Dit heet het lot werpen.

Zij verdeelden zijn klederen door het
lot te werpen, Matt. 27:35 (Ps. 22:18;
Marc. 15:24; Luc. 23:34; Joh. 19:24). Zij
lieten hen loten en het lot viel op Mat-
tias, Hand. 1:23–26. En wij lootten wie
van ons bij Laban naar binnen zou
gaan, 1 Ne. 3:11.

LUCAS. Zie ook Evangeliën;
Handelingen der apostelen

De schrijver van het evangelie naar
Lucas en van het boek Handelingen
der apostelen in het Nieuwe Testament,
tevens zendingscollega van Paulus.
Hij was geboren uit Griekse ouders en
oefende de geneeskunst uit (Kol. 4:14).
Lucas was een ontwikkeld man. Hij
identificeerde zichzelf als collega van
de apostel Paulus door de vermelding
dat hij zich in Troas bij hem had
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gevoegd (Hand. 16:10–11). Lucas was
ook bij Paulus in Filippi op diens laat-
ste reis naar Jeruzalem (Hand. 20:6).
Zij zijn bij elkaar gebleven tot hun
komst in Rome. Lucas was eveneens
bij Paulus toen deze voor de tweede
keer in Rome gevangen zat (2 Tim.
4:11). Volgens de overlevering is hij
als martelaar gestorven.

Het evangelie naar Lucas: Het verslag
dat Lucas heeft geschreven over Jezus
Christus en zijn aardse bediening. Het
boek Handelingen der apostelen is
een voortzetting van het evangelie
naar Lucas. Lucas heeft een overzich-
telijk verslag van Jezus’ bediening
achtergelaten, waarin hij Hem presen-
teert als de Heiland van zowel de
Joden als de andere volken. Hij heeft
veel geschreven over Jezus’ leringen
en daden. Alleen in het evangelie naar
Lucas lezen wij over het bezoek van de
engel Gabriël aan Zacharias en aan
Maria (Luc. 1); het bezoek van de her-
ders aan de pasgeboren Jezus (Luc.
2:8–18); Jezus op twaalfjarige leeftijd
in de tempel (Luc. 2:41–52); de aan-
stelling en uitzending van de zeventig
(Luc. 10:1–24); Jezus’ zweten van bloed
(Luc. 22:44); Jezus’ gesprek met de
misdadiger aan het kruis (Luc. 23:39–
43); en dat Jezus na zijn opstanding vis
en honing at (Luc. 24:42–43).

Zie ‘Evangeliën’ voor een overzicht
van de hoofdstukken.

LUCIFER. Zie ook Antichrist;
Duivel; Hel; Verwoester; Zonen
des verderfs

De naam betekent de stralende of
lichtdrager. Lucifer, die tevens be-
kendstaat als de zoon des dageraads,
was de geestelijke zoon van God die
aan het hoofd stond van de opstand in
het voorsterfelijk bestaan. De naam
Lucifer komt niet voor in de Bijbel.
Openbaring uit de laatste dagen geeft
meer bijzonderheden over Lucifers
val (LV 76:25–29).

Lucifer (morgenster, zoon des dage-
raads) viel in het voorsterfelijk be-

staan, Jes. 14:12 (Luc. 10:18; 2 Ne.
24:12). Na zijn val werd hij Satan, ja,
de duivel, LV 76:25–29 (Moz. 4:1–4).

LUI, LUIHEID

Niet willen werken en niet betrokken
bij goede werken.

Wil iemand niet werken, dan zal hij
ook niet eten, 2 Tess. 3:10. Zij werden
een lui volk, vol streken, 2 Ne. 5:24.
Vermijd luiheid, Alma 38:12. Wie lui
is, zal het brood van de arbeider niet
eten, LV 42:42. Wee u die niet wilt
arbeiden met uw eigen handen, LV
56:17. Wees gedreven werkzaam voor
een goede zaak, LV 58:27. Houdt op lui
te zijn, LV 88:124.

LUISTEREN. Zie ook Gehoorzaam,
gehoorzaamheid, gehoorzamen;
Oor

De stem of leringen van de Heer horen
en gehoorzamen.

De Heer zal een profeet verwekken
zoals Hijzelf; naar hem zult gij luiste-
ren, Deut. 18:15. Luisteren is beter dan
het vette der rammen, 1 Sam. 15:20–
23. Wij hebben niet geluisterd naar de
knechten van de Heer, de profeten,
Dan. 9:6. Indien gij niet wilt luisteren
naar de stem van de goede herder, dan
zijt gij niet zijn schapen, Alma 5:38
(Hel. 7:18). De rechtvaardigen die ge-
hoor geven aan de woorden van de
profeten zullen niet omkomen, 2 Ne.
26:8. Luister, o volk van mijn kerk, LV
1:1. Wie luisteren naar de stem van de
Geest, worden verlicht en komen tot
de Vader, LV 84:46–47. Zij waren traag
om naar de Heer te luisteren; daarom
is de Heer traag om naar hun gebeden
te luisteren, LV 101:7–9. Zij die niet
geluisterd hebben naar de geboden,
worden gekastijd, LV 103:4 (Moz. 4:4).

MAAGD. Zie ook Maria, moeder
van Jezus

Een man of vrouw van huwbare leeftijd
die nog geen geslachtsgemeenschap
heeft gehad. In de Schriften kan het
woord maagd een symbool zijn voor
iemand die zedelijk rein is (Op. 14:4).
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De maagd zal zwanger worden en een
zoon baren, Jes. 7:14 (Matt. 1:23; 2 Ne.
17:14). Het koninkrijk der hemelen zal
vergeleken worden met tien maagden,
Matt. 25:1–13. In de stad Nazaret zag
ik een maagd die de moeder van Gods
Zoon was, 1 Ne. 11:13–18. Maria was
een maagd, een kostbaar en uitverko-
ren vat, Alma 7:10.

MAAGD MARIA. Zie Maria,
moeder van Jezus

MACHT. Zie ook Gezag;
Priesterschap

Het vermogen om iets te doen. Macht
over iemand of iets hebben, is het
vermogen die persoon of dat voor-
werp te beheersen of te gebieden. In
de Schriften houdt macht of kracht
vaak verband met de macht van God
of de hemelse macht. Macht is veelal
nauw verbonden met het gezag van
het priesterschap, dat de toestemming
of het recht is om in naam van God te
handelen.

Hierom laat Ik u bestaan, om u mijn
kracht te tonen, Ex. 9:16. God is mijn
sterkte en macht, 2 Sam. 22:33. Ont-
houd het goed niet aan wie het toe-
komt, terwijl het in uw macht is het te
doen, Spr. 3:27. Ik ben vol van kracht,
van de Geest des Heren, Micha 3:8.
Mij is gegeven alle macht in de hemel
en op aarde, Matt. 28:18. Zij stonden
versteld over zijn leer, want zijn woord
was met gezag, Luc. 4:32. Blijft in de
stad totdat gij bekleed wordt met
kracht uit den hoge, Luc. 24:49. Allen
die Hem aangenomen hebben, hun
heeft Hij macht gegeven om kinderen
Gods te worden, Joh. 1:12 (LV 11:30).
Gij zult kracht ontvangen, wanneer de
Heilige Geest over u komt, Hand. 1:8.
Er is geen macht dan door God, Rom.
13:1. Gij wordt in de kracht Gods
bewaard door het geloof tot de zalig-
heid, 1 Pet. 1:3–5. Ik ben vervuld met
de macht Gods, 1 Ne. 17:48. Het is mij
geopenbaard door de macht van de
Heilige Geest, Jakob 7:12. Een mens

kan grote macht van God ontvangen,
Mos. 8:16. Zij leerden met kracht
en met gezag van God, Alma 17:2–3.
Nephi leerde met kracht en met groot
gezag, 3 Ne. 7:15–20 (3 Ne. 11:19–22).
Al bezit een mens de macht om vele
machtige werken te doen, indien hij
roemt op zijn eigen kracht, moet hij
vallen, LV 3:4. De macht om goed te
doen is in in ieder mens, LV 58:27–28.
De macht der goddelijkheid is kenbaar
in de verordeningen van het Melchi-
zedeks priesterschap, LV 84:19–22. De
rechten van het priesterschap zijn onaf-
scheidelijk verbonden met de mach-
ten des hemels, LV 121:34–46. Ik zal u
aan mijn hand leiden, en mijn macht
zal op u rusten, Abr. 1:18.

MAGOG. Zie ook Gog; Wederkomst
van Jezus Christus

Een land en een volk uit de Bijbel in de
buurt van de Zwarte Zee. Hun koning,
Gog, zal de legers van Magog aanvoe-
ren in een laatste grote veldslag voor
de wederkomst van Christus (Ez. 38:2;
39:6). De Schriften maken melding
van nog een grote veldslag van Gog
en Magog aan het eind van het millen-
nium tussen de machten van God en
de machten van het kwaad (Op. 20:7–
9; LV 88:111–116).

MALEACHI

Een profeet uit het Oude Testament
die omstreeks 430 v.C. schreef en
profeteerde.

Het boek Maleachi: Het boek of de pro-
fetie van Maleachi, het laatste boek in
het Oude Testament, bevat vier hoofd-
thema’s: (1) de zonden van Israël —
Mal. 1:6–2:17; 3:8–9; (2) de oordelen
die over Israël zullen komen wegens
ongehoorzaamheid — Mal. 1:14; 2:2–
3, 12; 3:5; (3) de beloften met betrek-
king tot gehoorzaamheid — Mal.
3:10–12, 16–18; 4:2–3; en (4) de profe-
tieën over Israël — Mal. 3:1–5; 4:1, 5–6
(LV 2; 128:17; GJS 1:37–39).

Maleachi heeft in zijn profetie over
Johannes de Doper geschreven (Mal.
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3:1; Matt. 11:10), de wet van tiende (Mal.
3:7–12), de wederkomst van de Heer
(Mal. 4:5), en de terugkeer van Elia
(Mal. 4:5–6; LV 2; 128:17; GJS 1:37–39).
De Heiland haalde de hoofdstukken 3
en 4 van Maleachi in hun totaliteit aan
voor de Nephieten (3 Ne. 24–25).

MAMMON. Zie ook Geld

Een Aramees woord voor ‘rijkdommen’
(Matt. 6:24; Luc. 16:9; LV 82:22).

MANASSE. Zie ook Efraïm; Israël;
Jozef, zoon van Jakob

De oudste zoon van Asnat en Jozef die
naar Egypte was verkocht, uit het Ou-
de Testament (Gen. 41:50–51). Hoewel
hij en zijn broeder Efraïm kleinzonen
waren van Jakob (Israël), adopteerde
Jakob hen en zegende hij hen alsof het
zijn eigen zonen waren (Gen. 48:1–20).

De stam Manasse: De afstammelingen
van Manasse werden onder de stam-
men van Israël gerekend (Num. 1:34–35;
Jozua 13:29–31). Mozes’ zegen over de
stam Jozef, die tevens gold voor
Efraïm en Manasse, staat opgetekend
in Deuteronomium 33:13–17. Het land
dat hun was toegewezen, lag ten dele
westelijk van de Jordaan en naast dat
van Efraïm. Zij hadden ook kolonies
ten oosten van de Jordaan in Basan en
Gilead, gebieden met prachtig grasland.
In de laatste dagen zal de stam Manasse
de stam Efraïm bijstaan in de vergade-
ring van het verstrooide Israël (Deut.
33:13–17). De profeet Lehi uit het Boek
van Mormon was een afstammeling
van Manasse (Alma 10:3).

MANIFEST. Zie ook Huwelijk,
huwen—Meervoudig huwelijk;
Woodruff, Wilford

Een officiële verklaring van president
Wilford Woodruff, daterend uit 1890,
waarin duidelijk werd gesteld dat de
kerk en haar leden zich onderwierpen
aan de wet van het land en geen meer-
voudige huwelijken meer aangingen
(LV OV 1). President Woodruff vaardig-
de het Manifest uit nadat hij een visioen
en openbaring van God had ontvangen.

MANNA. Zie ook Brood des levens;
Exodus

Een fijn, vlokachtig voedingsmiddel
met een smaak als die van honingkoek
of van oliegebak (Ex. 16:14–31; Num.
11:8). De Heer verschafte de kinderen
van Israël dit manna om hen te voeden
tijdens hun veertigjarig verblijf in de
woestijn (Ex. 16:4–5, 14–30, 35; Jozua
5:12; 1 Ne. 17:28).

De kinderen van Israël noemden
het manna (ofwel man-hu in het He-
breeuws) — hetgeen betekent ‘Wat is
dit?’ — omdat zij niet wisten wat het
was (Ex. 16:15). Het werd ook ‘brood
der engelen’ en ‘brood uit de hemel’ ge-
noemd (Ps. 78:24–25; Joh. 6:31). Het was
een symbool van Christus, die het brood
des levens zou zijn (Joh. 6:31–35).

MARCUS. Zie ook Evangeliën

Johannes Marcus, uit het Nieuwe
Testament, was de zoon van Maria die
in Jeruzalem woonde (Hand. 12:12);
mogelijkerwijs was hij een neef van
Barnabas (Kol. 4:10). Hij vergezelt
Paulus en Barnabas op hun eerste
zendingsreis vanuit Jeruzalem; hun we-
gen gaan uiteen in Perge (Hand. 12:25;
13:5, 13). Later gaat hij met Barnabas
mee naar Cyprus (Hand. 15:37–39). Hij
is bij Paulus in Rome (Kol. 4:10; Film.
1:24); bij Petrus in Babylon (vermoe-
delijk Rome) (1 Pet. 5:13); en tenslotte
bij Timoteüs in Efeze (2 Tim. 4:11).

Het Evangelie naar Marcus: Het tweede
boek in het Nieuwe Testament. Marcus’
evangelie is vermoedelijk op aanwij-
zing van Petrus geschreven. Zijn
oogmerk is de Heer te beschrijven als
de Zoon van God, die leefde en optrad
onder de mensen. Krachtig, maar
toch nederig, beschrijft Marcus de
indruk die Jezus op de omstanders
maakte. Volgens de overlevering
heeft Marcus na Petrus’ dood Egypte
bezocht, alwaar hij de kerk in Alexan-
drië organiseerde. Hij is uiteindelijk
de martelaarsdood gestorven.

Zie ‘Evangeliën’ voor een overzicht
van de hoofdstukken.
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MARIA, MOEDER VAN JEZUS.
Zie ook Jezus Christus; Jozef,
echtgenoot van Maria

Een maagd uit het Nieuwe Testament
die door God de Vader werd gekozen
om de moeder van zijn Zoon in het
vlees te zijn. Maria heeft na Jezus nog
andere kinderen gekregen (Marc. 6:3).

Zij was ondertrouwd met Jozef, Matt.
1:18 (Luc. 1:27). Jozef kreeg aangezegd
niet van Maria te scheiden, Matt. 1:18–
25. De wijzen bezoeken Maria, Matt.
2:11. Maria en Jozef vluchten met het
kind Jezus naar Egypte, Matt. 2:13–14.
Na Herodes’ dood keert het gezin terug
naar Nazaret, Matt. 2:19–23. De engel
Gabriël bezoekt haar, Luc. 1:26–38. Zij
bezoekt haar nicht Elisabet, Luc. 1:36,
40–45. De lofzang van Maria aan de
Heer, Luc. 1:46–55. Maria gaat met
Jozef naar Betlehem, Luc. 2:4–5. Maria
baart Jezus en legt Hem in een kribbe,
Luc. 2:7. De herders begeven zich naar
Betlehem om het Christuskind te be-
zoeken, Luc. 2:16–20. Maria en Jozef
nemen Jezus mee naar de tempel in
Jeruzalem, Luc. 2:21–38. Maria en Jozef
nemen Jezus mee naar het Paasfeest,
Luc. 2:41–52. Maria op de bruiloft in
Kana, Joh. 2:2–5. Vanaf het kruis vraagt
de Heiland Johannes om voor zijn moe-
der te zorgen, Joh. 19:25–27. Maria is
na Christus’ hemelvaart bij de aposte-
len, Hand. 1:14. Maria was een maagd,
buitengewoon mooi en lieflijker dan
alle andere maagden, 1 Ne. 11:13–20.
Christus’ moeder zou Maria heten,
Mos. 3:8. Maria zou een maagd zijn,
een kostbaar en uitverkoren werktuig,
Alma 7:10.

MARIA, MOEDER VAN
MARCUS. Zie ook Marcus

De moeder van Johannes Marcus, uit
het Nieuwe Testament, die het evan-
gelie naar Marcus heeft geschreven
(Hand. 12:12).

MARIA VAN BETANIË. Zie ook
Lazarus; Marta

De zuster van Lazarus en Marta uit het
Nieuwe Testament.

Maria zit aan Jezus’ voeten te luiste-
ren, Luc. 10:39, 42. Maria en haar zus-
ter Marta zenden Jezus bericht, Joh.
11:1–45. Zij zalft Jezus’ voeten met
nardusmirre, Joh. 12:3–8.

MARIA VAN MAGDALA

Een vrouw uit het Nieuwe Testament
die een trouw volgelinge van Jezus
Christus werd. Magdala is een plaatsje
aan de westkust van de zee van Galilea.

Zij was dicht bij het kruis, Matt. 27:56
(Marc. 15:40; Joh. 19:25). Zij was bij
Christus’ begrafenis, Matt. 27:61 (Marc.
15:47). Zij was bij het graf op de och-
tend van de opstanding, Matt. 28:1
(Marc. 16:1; Luc. 24:10; Joh. 20:1, 11).
Na zijn opstanding verscheen Jezus
het eerst aan haar, Marc. 16:9 (Joh.
20:14–18). Zeven boze geesten waren
van haar uitgegaan, Luc. 8:2.

MARSH, THOMAS B.

Eerste president van het Quorum der
Twaalf Apostelen na de herstelling van
de kerk in 1830. Hij droeg de sleutels
van het koninkrijk met betrekking tot
de Twaalf (LV 112:16) en kreeg in 1838
door openbaring het gebod om het
woord van de Heer uit te geven (LV
118:2). Afdeling 31 van de Leer en Ver-
bonden is tot hem gericht. Marsh werd
in 1839 geëxcommuniceerd van de kerk.
Hij liet zich in juli 1857 herdopen.

MARTA. Zie ook Lazarus; Maria van
Betanië

De zuster van Lazarus en Maria uit
het Nieuwe Testament (Luc. 10:38–42;
Joh. 11:1–46; 12:2).

MARTELAAR,
MARTELAARSCHAP

Iemand die liever zijn leven geeft dan
Christus, het evangelie of zijn rechtscha-
pen overtuigingen of beginselen te
verloochenen.

Al het rechtvaardige bloed van Abel
tot Zacharias zal getuigen tegen de
goddelozen, Matt. 23:35 (Luc. 11:50).
Ieder die zijn leven verliezen zal omwil-
le van Christus en van het evangelie,
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zal het behouden, Marc. 8:35 (LV
98:13). En zij stenigden Stefanus, Hand.
7:59 (Hand. 22:20). Waar een testament
is, moet noodzakelijk de dood van de
erflater hebben plaatsgevonden, Hebr.
9:16–17. Abinadi viel neer, daar hij de
vuurdood was gestorven, Mos. 17:20.
De Ammonihahieten die zich hadden
bekeerd, worden in het vuur gewor-
pen, Alma 14:8–11. Velen zijn gedood
omdat zij van deze dingen getuigden,
3 Ne. 10:15. Wie zijn leven aflegt voor
mijn zaak, zal het eeuwige leven vin-
den, LV 98:13–14. Joseph Smith en
Hyrum Smith zijn als martelaar ge-
storven voor de herstelling van het
evangelie, LV 135. Joseph Smith heeft
zijn getuigenis met zijn bloed beze-
geld, LV 136:39.

MATTEÜS. Zie ook Evangeliën

Een apostel van Jezus Christus en de
schrijver van het eerste boek van
het Nieuwe Testament. Matteüs, een
Jood, die in Kafarnaüm voor de
Romeinen werkte als belastingont-
vanger, was waarschijnlijk in dienst
van de viervorst Herodes. Voor zijn
bekering stond hij bekend als Levi, de
zoon van Alfeüs (Marc. 2:14). Vlak na
zijn roeping als discipel van Jezus,
gaf hij een feest waarop de Heer ook
aanwezig was (Matt. 9:9–13; Marc.
2:14–17: Luc. 5:27–32). Vermoedelijk
was Matteüs, dankzij een brede ken-
nis van het Oude Testament, in staat
de gedetailleerde vervulling van pro-
fetie in het leven van de Heer te onder-
kennen. Er is weinig bekend over het
latere leven van deze apostel, maar
volgens de overlevering is hij als
martelaar gestorven.

Het evangelie naar Matteüs: Het eerste
boek in het Nieuwe Testament. Mat-
teüs’ evangelie is oorspronkelijk waar-
schijnlijk geschreven voor gebruik
door de Joden in Palestina. Het bevat
veel aanhalingen uit het Oude Testa-
ment. Matteüs’ hoofddoel was om aan
te tonen dat Jezus de Messias was over
wie de oudtestamentische profeten

hadden gesproken. Tevens benadrukt
hij dat Jezus de koning en rechter van
alle mensen is.

Zie ‘Evangeliën’ voor een overzicht
van de hoofdstukken.

MATTIAS. Zie ook Apostel—
Selectie van apostelen

De persoon die gekozen werd ter ver-
vanging van Judas Iskariot als lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen
(Hand. 1:15–26). Hij was een discipel
tijdens de gehele aardse bediening
van Jezus (Hand. 1:21–22).

MEDELIJDEN. Zie ook Barmhartig,
barmhartigheid; Liefde;
Naastenliefde;

In de Schriften wordt medelijden in de
letterlijke zin van ‘met een ander mee
lijden’ gebruikt; daarnaast betekent
medelijden het tonen van sympathie,
mededogen en barmhartigheid jegens
een medemens.

De Heer riep zijn volk op om medelij-
den te tonen, Zach. 7:8–10. Jezus werd
met medelijden bewogen, Matt. 9:36
(Matt. 20:34; Marc. 1:41; Luc. 7:13). Een
zekere Samaritaan had medelijden
met hem, Luc. 10:33. Weest allen me-
delijdend, 1 Pet. 3:8. Christus is vol
medelijden met de mensenkinderen,
Mos. 15:9. Mijn binnenste is vervuld
met medelijden jegens u, 3 Ne. 17:6.
Joseph Smith bad om het medelijden
van de Heer, LV 121:3–5.

MEDITEREN. Zie Overdenken

MEERVOUDIG HUWELIJK. Zie
Huwelijk, huwen—Meervoudig
huwelijk

MELAATSHEID

Een besmettelijke ziekte die vaak
genoemd wordt in de Bijbel. Veel be-
kende mensen in de Bijbel hebben er
op een zeker moment aan geleden,
zoals Mozes (Ex. 4:6–7), zijn zuster
Mirjam (Num. 12:10), Naäman (2 Kon.
5) en koning Uzzia (2 Kron. 26:19–21).
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Jezus geneest melaatsheid bij verschil-
lende mensen, Matt. 8:2–4 (Marc. 1:40–
45; Luc. 5:12–15; 3 Ne. 17:7–9). Jezus
geneest tien melaatsen, Luc. 17:11–19.

MELCHIZEDEK. Zie ook
Melchizedeks priesterschap; Salem

Een groot hogepriester, profeet en
leider uit het Oude Testament, die
leefde na de grote watervloed, in de
tijd van Abraham. Hij werd genoemd
koning van Salem (Jeruzalem), koning
des vredes, koning der gerechtigheid
(wat de Hebreeuwse betekenis van
Melchizedek is), en priester van de
allerhoogste God.

Abraham betaalde van alles de tienden
aan Melchizedek, Gen. 14:18–20. Het
volk van Melchizedek bracht gerech-
tigheid tot stand en verkreeg de he-
mel, BJS, Gen. 14:25–40. Christus was
hogepriester naar de ordening van
Melchizedek, Hebr. 5:6. Melchizedek
was koning van Salem, priester van de
allerhoogste God, Hebr. 7:1–3. Niet één
was groter dan Melchizedek, Alma
13:14–19. Abraham ontving het pries-
terschap van Melchizedek, LV 84:14.
Uit respect voor de naam van de Heer,
heeft de kerk in de dagen vanouds het
hogere priesterschap het Melchizedeks
priesterschap genoemd, LV 107:1–4.

MELCHIZEDEKS
PRIESTERSCHAP. Zie ook
Melchizedek; Ouderling;
Priesterschap

Het Melchizedeks priesterschap is het
hogere of grotere priesterschap; het
Aäronisch priesterschap is het lagere
priesterschap. Het Melchizedeks pries-
terschap omvat de sleutels van de
geestelijke zegeningen van de kerk.
De macht der goddelijkheid wordt
de mensen kenbaar gemaakt door de
verordeningen van het hogere pries-
terschap (LV 84:18–25; 107:18–21).

God heeft dit hogere priesterschap
eerst aan Adam geopenbaard. In iede-
re bedeling hebben de patriarchen en
profeten dit gezag gehad (LV 84:6–
17). Het werd aanvankelijk het heilige

priesterschap naar de orde van de
Zoon van God genoemd. Later werd
dit het Melchizedeks priesterschap
genoemd (LV 107:2–4).

Toen de kinderen van Israël niet
naar de voorrechten en verbonden van
het Melchizedeks priesterschap leefden,
nam de Heer de hogere wet weg en
verving die door een lager priester-
schap en een lagere wet (LV 84:23–26),
die het Aäronisch priesterschap en de
wet van Mozes werden genoemd. Toen
Jezus op aarde kwam, bracht Hij het
Melchizedeks priesterschap terug voor
de Joden en begon de kerk onder hen
op te bouwen. Zowel het priesterschap
als de kerk zijn echter opnieuw verloren
gegaan door afvalligheid. Zij zijn op
een later tijdstip hersteld door Joseph
Smith jr. (LV 27:12–13; 128:20; GJS 1:73).

Het Melchizedeks priesterschap om-
vat de volgende ambten: ouderling,
hogepriester, patriarch, zeventiger en
apostel (LV 107). Het Melchizedeks
priesterschap zal altijd deel uitmaken
van het koninkrijk van God op aarde.

De president van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen is president van de hoge
of Melchizedekse priesterschap; hij
draagt alle sleutels die betrekking
hebben op het koninkrijk van God op
aarde. De roeping van president komt
slechts één man tegelijk toe, die als
enige op aarde bevoegd is om alle
priesterschapssleutels aan te wenden
(LV 107:64–67; 132:7).
Christus zal priester zijn voor eeuwig,
naar de orde van Melchizedek, Ps.
110:4 (Hebr. 5:6, 10; Hebr. 7:11). De
Melchizedekse priesterschap bedient
het evangelie, Hebr. 7 (LV 84:18–25).
Melchizedek oefende een krachtig
geloof en ontving het ambt van het
hoge priesterschap, Alma 13:18. Het
Melchizedeks priesterschap werd ver-
leend aan Joseph Smith en Oliver
Cowdery, LV 27:12–13 (GJS 1:72). Dit
priesterschap wordt ontvangen met
een eed en een verbond, LV 84:33–42.
Er zijn twee onderdelen of hoofdgroe-
pen: het Melchizedeks en het Aäronisch
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priesterschap, LV 107:6. Het Melchize-
deks priesterschap omvat het recht om
alle geestelijke zegeningen te bedienen,
LV 107:8–18. Mozes, Elias en Elia geven
de sleutels van het priesterschap aan
Joseph Smith en Oliver Cowdery, LV
110:11–16. Nu maak Ik u de ambtsdra-
gers bekend die tot mijn priesterschap
behoren, opdat u de sleutels ervan
zult dragen, LV 124:123.

MENS. Zie ook Geest; Geestelijke
schepping; God, Godheid; Zonen
en dochters van God

Wijst op het gehele mensdom, zowel
mannelijk als vrouwelijk. Alle man-
nen en vrouwen zijn de letterlijke
geestkinderen van een hemelse Vader.
Bij hun geboorte op aarde ontvangen
zij een fysiek, sterfelijk lichaam, dat
geschapen is naar het beeld van God
(Gen. 1:26–27). Allen die getrouw zijn
in het ontvangen van de noodzakelij-
ke verordeningen, het nakomen van
hun verbonden en het bewaren van
Gods geboden, zullen hun verhoging
ontvangen en worden zoals God.

God schiep de mens naar zijn eigen
beeld, Gen. 1:27 (Mos. 7:27; LV 20:17–
18). Wat is de mens, dat Gij hem ge-
denkt? Ps. 8:4–5. Vervloekt is de man
die op een mens vertrouwt en vlees tot
zijn arm stelt, Jer. 17:5 (2 Ne. 4:34; 28:26,
31). Nu ik een man ben geworden, heb
ik afgelegd wat kinderlijk was, 1 Kor.
13:11. De mensen zijn opdat zij vreugde
zullen hebben, 2 Ne. 2:25. De natuur-
lijke mens is een vijand van God, Mos.
3:19. Wat voor mannen behoort gij te
zijn? 3 Ne. 27:27. Niet het werk van
God wordt verijdeld, maar het werk
van de mensen, LV 3:3. U moet de mens
niet meer vrezen dan God, LV 3:7 (LV
30:11; 122:9). Alle dingen zijn gescha-
pen voor het welzijn en het gebruik
van de mens, LV 59:18. Nu weet ik dat
de mens niets is, Moz. 1:10. Gods werk
en heerlijkheid is de onsterfelijkheid
en het eeuwige leven van de mens tot
stand te brengen, Moz. 1:39.

De mens, een geestkind van onze hemelse

Vader: Zij wierpen zich op hun aange-
zicht en zeiden: O God, God der gees-
ten van alle levende schepselen, Num.
16:22 (Num. 27:16). Gij zijt kinderen
van de Heer, uw God, Deut. 14:1. Gij
zijt goden, ja, allen zonen van de Al-
lerhoogste, Ps. 82:6. Gij zijt kinderen
van de levende God, Hos. 1:10. Hebben
wij niet allen één Vader? Heeft niet
één God ons geschapen? Mal. 2:10.
Wij zijn van Gods geslacht, Hand.
17:29. Die Geest getuigt dat wij kinde-
ren van God zijn, Rom. 8:16. Onder-
werp u aan de Vader der geesten,
Hebr. 12:9. De geest van ieder mens
wordt huiswaarts gevoerd naar die
God die hem het leven heeft geschon-
ken, Alma 40:11. De bewoners van de
werelden zijn door God gewonnen
zonen en dochters, LV 76:24. De mens
was in het begin bij de Vader, LV
93:23, 29. God schiep alle mensenkin-
deren geestelijk eer ze op de aardbo-
dem waren, Moz. 3:5–7. Ik ben God; Ik
heb de wereld gemaakt en de mensen,
eer zij in het vlees waren, Moz. 6:51.

De mens, zijn potentieel om als zijn he-
melse Vader te worden: Wees volmaakt,
zoals uw hemelse Vader, Matt. 5:48
(3 Ne. 12:48). Is er niet geschreven in
uw wet: Gij zijt goden? Joh. 10:34 (LV
76:58). Wij zijn erfgenamen van God,
en medeërfgenamen van Christus,
Rom. 8:17. Gij zijt zonen; en indien gij
zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam
van God door Christus, Gal. 4:7. Als
Hij zal geopenbaard zijn, zullen wij
Hem gelijk wezen, 1 Joh. 3:2. Wie
overwint, hem zal Ik geven met Mij te
zitten op mijn troon, Op. 3:21. Hun
heb Ik gegeven de zonen van God te
worden, 3 Ne. 9:17. Wie het celestiale
koninkrijk beërven, zijn goden, namelijk
de zonen van God, LV 76:50, 58. Dan
zullen zij goden zijn, omdat zij alle
macht bezitten, LV 132:20.

MENS DER HEILIGHEID. Zie ook
God, Godheid; Vader in de
hemel; Zoon des Mensen

Een andere naam voor God de Vader
(Moz. 6:57).
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MESAK. Zie ook Daniël

Sadrak, Mesak en Abednego uit het
Oude Testament waren drie Israëliti-
sche jongemannen die, samen met
Daniël, naar het paleis van koning
Nebukadnessar, koning van Babel,
waren gebracht. Mesaks Hebreeuwse
naam is Misaël. De vier jongemannen
weigerden zich te verontreinigen met
de spijze of wijn die aan het hof werd
gebruikt (Dan. 1). Hoewel Sadrak,
Mesak en Abednego in een brandende
vuuroven werden geworpen, werden
zij bewaard door de Zoon van God
(Dan. 3).

MESSIAS. Zie ook Gezalfde; Jezus
Christus

Een Aramees en Hebreeuws woord dat
‘de gezalfde’ betekent. In het Nieuwe
Testament wordt Jezus de Christus
genoemd, hetgeen het Griekse woord
voor Messias is. Het duidt op de ge-
zalfde profeet, priester, koning en
verlosser, naar wiens komst de Joden
reikhalzend uitkeken.

Veel Joden keken alleen uit naar
iemand die hen zou bevrijden van de
Romeinen en grotere nationale wel-
vaart zou brengen. Vandaar dat de
Messias, toen Hij kwam, door de lei-
ders en vele anderen werd verworpen.
Alleen de nederigen en getrouwen
waren in staat in Jezus van Nazaret de
ware Christus te zien (Jes. 53; Matt.
16:16; Joh. 4:25–26).

De Messias zal vervuld zijn van de
Geest, het evangelie verkondigen en
vrijlating uitroepen, Jes. 61:1–3 (Luc.
4:18–21). Wij hebben gevonden de
Messias, wat betekent: de Christus,
Joh. 1:42 (Joh. 4:25–26). God zou onder
de Joden een Messias doen opstaan, of
met andere woorden, een Heiland,
1 Ne. 10:4. De Zoon van God was de
Messias die komen zou, 1 Ne. 10:17.
Verlossing komt in en door de Heilige
Messias, 2 Ne. 2:6. De Messias komt in
de volheid der tijden, 2 Ne. 2:26. De
Messias zal uit de doden opstaan,
2 Ne. 25:14. In de naam van de Messias

verleen ik het priesterschap van Aäron,
LV 13:1. De Heer zegt: Ik ben de Mes-
sias, de Koning van Zion, Moz. 7:53.

METUSELACH. Zie ook Henoch

Een zoon van Henoch uit het Oude
Testament. Metuselach leefde 969 jaar
(Gen. 5:21–27; Luc. 3:37; Moz. 8:7). Hij
was een rechtvaardig profeet die op
aarde werd achtergelaten toen de stad
van Henoch in de hemel werd opgeno-
men. Hij bleef op aarde om te zorgen
voor nakomelingschap waardoor No-
ach geboren zou worden (Moz. 8:3–4).

MICHA

Een profeet uit het Oude Testament,
afkomstig uit Moreset-Gat op de vlak-
ten van Juda, die in de tijd van koning
Hizkia profeteerde (Micha 1:1–2).

Het boek Micha: Het boek Micha is het
enige boek in het Oude Testament
waarin vermeld wordt dat de Messias
in Betlehem zou worden geboren (Mi-
cha 5:1). In dit boek overlegt de Heer
met zijn volk, spreekt over zijn goed-
heid jegens hen in het verleden en vergt
van hen rechtvaardigheid, barmhar-
tigheid en ootmoed (Micha 6:8).

MICHAËL. Zie ook Aartsengel; Adam

De naam waaronder Adam bekend-
stond in het voorsterfelijk leven. Hij
wordt de aartsengel genoemd. In het
Hebreeuws betekent Michaël: ‘Wie is
als God.’

Michaël, een van de voornaamste vor-
sten, kwam Daniël te hulp, Dan. 10:13,
21 (LV 78:16). In de laatste dagen zal
Michaël, de grote vorst, opstaan, Dan.
12:1. De aartsengel Michaël was in
twist gewikkeld met de duivel, Judas
1:9. Michaël en zijn engelen voerden
oorlog tegen de draak, Op. 12:7 (Dan.
7). Michaël is Adam, LV 27:11 (LV
107:53–57; 128:21). Michaël, de aarts-
engel van de Heer zal zijn bazuin doen
schallen, LV 29:26. Michaël zal zijn
legers bijeenbrengen en tegen Satan
strijden, LV 88:112–115. De stem werd
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gehoord van Michaël, die de duivel
ontmaskerde, LV 128:20.

MIDDELAAR. Zie ook Jezus
Christus; Verzoenen, verzoening

Een bemiddelaar of tussenpersoon.
Jezus Christus is de middelaar tussen
God en de mens. Zijn verzoening maakt
het voor de mensen mogelijk zich van
hun zonden te bekeren en zich met
God te verzoenen.

Niemand komt tot de Vader dan door
Jezus Christus, Joh. 14:6. Er is één
middelaar tussen God en de mensen,
1 Tim. 2:5. Christus is de middelaar
van een beter verbond, Hebr. 8:6
(Hebr. 9:15; 12:24; LV 107:19). De heili-
ge Messias zal bemiddelen voor alle
mensenkinderen, 2 Ne. 2:9 (Jes. 53:12;
Mos. 14:12). Vertrouwt op de grote
Middelaar, 2 Ne. 2:27–28. Wij komen tot
volmaking door Jezus, de middelaar
van het nieuwe verbond, LV 76:69.

MILLENNIUM. Zie ook Hel;
Wederkomst van Jezus Christus

Een duizendjarige periode van vrede
die begint wanneer Christus terug-
keert om persoonlijk op aarde te rege-
ren (Art. 1:10).

Geen volk zal het zwaard opheffen
of de oorlog leren, Jes. 2:4 (2 Ne. 12:4;
Micha 4:3). Land dat verwoest was, is
geworden als de hof van Eden, Ez.
36:35. Zij werden weer levend en heers-
ten als koningen met Christus, duizend
jaar lang, Op. 20:4. Wegens de recht-
vaardigheid van het volk heeft Satan
geen macht, 1 Ne. 22:26. Ik zal duizend
jaar in gerechtigheid bij de mensen op
aarde wonen, LV 29:11. Wanneer de
duizend jaar verstreken zijn, zal Ik de
aarde slechts een korte tijd sparen, LV
29:22. Het grote millennium zal komen,
LV 43:30. De kinderen van de rechtvaar-
digen zullen zonder zonde opgroeien,
LV 45:58. Kinderen zullen opgroeien
totdat zij oud worden; de mensen zul-
len in een oogwenk worden veranderd,
LV 63:51. In het begin van de zevende
duizend jaar zal de Heer de aarde hei-

ligen, LV 77:12. Zij leven niet weer eer
de duizend jaar zijn verstreken, LV
88:101. Satan zal duizend jaar lang ge-
bonden zijn, LV 88:110. Het millennium
beschreven, LV 101:23–34. De aarde
zal duizend jaar rusten, Moz. 7:64.

MINACHTEN. Zie Haat, haten

MIRJAM. Zie ook Mozes

De zuster van Mozes uit het Oude
Testament (Num. 26:59).

Waakte over het biezen kistje, Ex.
2:1–8. Voerde de vrouwen aan met
de tamboerijn, Ex. 15:20–21. Morde
tegen Mozes, werd met melaatsheid
gestraft en weer genezen, Num. 12:1–
15 (Deut. 24:9).

MISLEIDEN, MISLEIDING.
Zie ook Bedrog; Liegen

In de Schriften betekent misleiden
iemand iets doen geloven wat niet
waar is.

Wie niet bedrieglijk zweert, zal de berg
des Heren beklimmen, Ps. 24:4. Verlos
mij van de misleider, Ps. 43:1. Wee
hun die het kwade goed noemen en
het goede kwaad, Jes. 5:20 (2 Ne.
15:20). Laat niemand zichzelf misleiden!
1 Kor. 3:18. Laat niemand u misleiden
met drogredenen, Ef. 5:6. Slechte men-
sen en bedriegers misleiden en worden
misleid, 2 Tim. 3:13. Satan, die de gehele
wereld misleidt, werd op de aarde ge-
worpen, Op. 12:9. Satan gebonden,
opdat hij de volkeren niet meer zou
misleiden, Op. 20:1–3. De Heer kan
niet worden misleid, 2 Ne. 9:41. Indien
gij de Zoon volgt, zonder bedrog voor
het aangezicht van God, ontvangt gij
de Heilige Geest, 2 Ne. 31:13. Sherem
geeft toe dat hij was misleid door de
macht van de duivel, Jakob 7:18. Het
volk van koning Noach werd misleid
door vleiende woorden, Mos. 11:7.
Wie wijs zijn, hebben de Heilige Geest
tot gids genomen en zijn niet misleid,
LV 45:57. Wee hun die bedriegers zijn,
LV 50:6. Hij werd Satan, de vader van
alle leugen, om de mensen te mislei-
den en te verblinden, Moz. 4:4.
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MISSOURI. Zie Nieuw-Jeruzalem

MOAB. Zie ook Lot

Een land in het Oude Testament ten
oosten van de Dode Zee. De Moabie-
ten stamden af van Lot en waren ver-
want aan de Israëlieten. Hun taal leek
op het Hebreeuws. Er was echter
steeds strijd tussen de Moabieten en
de Israëlieten (Richt. 3:12–30; 11:17;
2 Sam. 8:2; 2 Kon. 3:6–27; 2 Kron. 20:1–
25; Jes. 15).

MOED, MOEDIG. Zie ook Geloof;
Vrees

Niet bevreesd zijn, in het bijzonder
om het goede te doen.

Wees sterk en moedig, Deut. 31:6
(Jozua 1:6–7). Wees zeer moedig in het
onderhouden en volbrengen van alles
wat geschreven staat, Jozua 23:6. God
heeft ons niet gegeven een geest van
lafhartigheid, 2 Tim. 1:7. Zeëzrom be-
gon moed te vatten, Alma 15:4 (Alma
62:1). De zonen van Helaman waren
buitengewoon heldhaftig wat hun
moed betrof, Alma 53:20–21. Nog nooit
heb ik zulke grote moed gezien, Alma
56:45. Moed houden, broeders, en op,
op naar de overwinning, LV 128:22.

MOEDER. Zie ook Eva; Gezin; Ouders

Een heilige benaming voor een vrouw
die kinderen baart of adopteert. Moe-
ders spelen een belangrijke rol in Gods
plan door zijn geestkinderen van een
sterfelijk lichaam te voorzien.

Adam noemt zijn vrouw Eva, omdat
zij de moeder van alle levenden is,
Gen. 3:20 (Moz. 4:26). Eer uw vader en
uw moeder, Ex. 20:12 (Ef. 6:1–3; Mos.
13:20). Verwerp de onderwijzing van
uw moeder niet, Spr. 1:8. Een dwaas
veracht zijn moeder, Spr. 15:20 (Spr.
10:1). Veracht uw moeder niet wan-
neer zij oud geworden is, Spr. 23:22.
Haar zonen staan op en prijzen haar
gelukkig, ook haar man roemt haar,
Spr. 31:28. Jezus’ moeder staat bij
het kruis, Joh. 19:25–27. Tweeduizend
jonge soldaten van Lamanitische

oorsprong waren door hun moeders
onderwezen, Alma 56:47 (Alma 57:21).
Onze heerlijke moeder Eva bevond
zich onder de groten en machtigen die
de Heer onderrichtte in de geesten-
wereld, LV 138:38–39.

MOORD. Zie ook Doodstraf; Kaïn

Een mens wederrechtelijk en opzet-
telijk doden. Moord is een zonde die
vanaf het begin is veroordeeld (Gen.
4:1–12; Moz. 5:18–41).

Wie het bloed van een mens vergiet,
diens bloed zal door de mens vergoten
worden, Gen. 9:6 (BJS, Gen. 9:12–13;
Ex. 21:12; Alma 34:12). Gij zult niet
doodslaan, Ex. 20:13 (Deut. 5:17; Matt.
5:21–22; Mos. 13:21; LV 59:6). Jezus zei:
Gij zult niet doodslaan, Matt. 19:18.
Het deel van de moordenaars is de
tweede dood, Op. 21:8. Gij zijt in uw
hart moordenaars, 1 Ne. 17:44. Wee de
moordenaar die met voorbedachten
rade doodt, 2 Ne. 9:35. God heeft de
mensen geboden niet te moorden,
2 Ne. 26:32. Moord is de Heer een gru-
wel, Alma 39:5–6. Wie doodt, zal geen
vergeving ontvangen, LV 42:18. Wie
doodt, moet worden overgeleverd aan
de wetten van het land, LV 42:79.

MORMON, BOEK VAN. Zie Boek
van Mormon

MORMON, NEPHITISCH
PROFEET. Zie ook Boek van
Mormon

Een Nephitisch profeet, veldheer en
kroniekschrijver uit het Boek van
Mormon die leefde van ongeveer 311–
385 n.C. (Mrm. 1:2, 6; 6:5–6; 8:2–3). Hij
was vanaf zijn vijftiende jaar leger-
aanvoerder (Mrm. 2:1–2; 3:8–12; 5:1;
8:2–3). Ammaron droeg Mormon op
zich erop voor te bereiden de kronie-
ken onder zijn hoede te nemen en bij te
houden (Mrm. 1:2–5; 2:17–18). Toen hij
eenmaal de geschiedenis van zijn eigen
tijd had opgetekend, maakte Mormon
een samenvatting van de grote platen
van Nephi op de platen van Mormon.
Later gaf hij deze heilige kroniek door
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aan zijn zoon Moroni. Deze platen ma-
ken deel uit van de kroniek die Joseph
Smith heeft vertaald en uitgegeven als
het Boek van Mormon.

De Woorden van Mormon: Een klein boek
in het Boek van Mormon. Mormon, de
redacteur van al de kronieken, is de
schrijver van deze kleine tussenvoe-
ging tussen de laatste woorden van
Amaleki in het boek Omni en de eerste
woorden van het boek Mosiah. (Zie
‘Korte uitleg van het Boek van Mor-
mon’ voorin het Boek van Mormon.)

Het boek Mormon: Een apart boek in de
Schriftuur die bekendstaat als het
Boek van Mormon. De hoofdstukken
1–2 gaan over Ammaron, een profeet
van de Nephieten, die Mormon op-
draagt wanneer en waar hij de platen
moet halen. De grote oorlogen breken
uit en de drie Nephieten worden weg-
genomen wegens de goddeloosheid
van de mensen. In de hoofdstukken
3–4 roept Mormon de mensen beke-
ring toe. Zij zijn echter gevoelloos
geworden en er heerst grotere verdor-
venheid dan ooit tevoren in het huis
van Israël. De hoofdstukken 5–6 be-
vatten een verslag van de laatste veld-
slagen tussen de Nephieten en de
Lamanieten. Mormon sneuvelt, samen
met het grootste deel van het Nephiti-
sche volk. In hoofdstuk 7, voor hij
sterft, roept Mormon zijn tijdgenoten
en toekomstige generaties op om zich
te bekeren. In de hoofdstukken 8–9
wordt vermeld dat ten slotte alleen
Mormons zoon, Moroni, is overgeble-
ven. Deze beschrijft de slotscènes vol
dood en bloedvergieten, waaronder
de ondergang van het Nephitische
volk, en eindigt met een boodschap
aan toekomstige geslachten en lezers
van deze kroniek.

MORMONEN. Zie ook Kerk van
Jezus Christus; Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, De

De bijnaam mormoon is verzonnen
door mensen die geen lid waren van

de kerk ter aanduiding van de leden
van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen. De naam
is ontleend aan de heilige Schriftuur
die door de profeet Mormon was sa-
mengesteld met als titel het Boek van
Mormon. Volgens de Heer moeten de
leden van de kerk ‘heiligen’ worden
genoemd. De juiste naam van de kerk
is De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen.

MORONI, AANVOERDER. Zie ook
Vaandel der vrijheid

Een rechtvaardige Nephitische leger-
aanvoerder uit het Boek van Mormon
die omstreeks 100 v.C. leefde.

Moroni aangesteld als opperbevel-
hebber van alle Nephitische legers,
Alma 43:16–17. Inspireert de Nephie-
ten om voor hun vrijheid te vechten,
Alma 43:48–50. Maakt van een stuk
van zijn mantel een vaandel der vrij-
heid, Alma 46:12–13. Was een man
van God, Alma 48:11–18. Was verbol-
gen op de regering wegens haar on-
verschilligheid over de vrijheid van
het land, Alma 59:13.

MORONI, ZOON VAN MORMON.
Zie ook Boek van Mormon;
Mormon, Nephitisch profeet

De laatste profeet in het Boek van
Mormon (ongeveer 421 n.C.). Kort
voor zijn dood overhandigde Mormon
een geschiedkundige kroniek, de pla-
ten van Mormon geheten, aan zijn
zoon Moroni (WvM 1:1). Moroni vol-
tooide de samenstelling van de platen
van Mormon, voegde de hoofdstuk-
ken 8 en 9 toe aan het boek Mormon
(Mrm. 8:1), vatte het boek Ether samen
en voegde het bij de andere boeken
(Ether 1:1–2), en voegde ten slotte zijn
eigen boek, het boek Moroni, erbij
(Mro. 1:1–4). Vervolgens verzegelde
Moroni de kronieken en begroef ze op
de heuvel Cumorah (Mrm. 8:14; Mro.
10:2). In 1823 werd Moroni als herre-
zen mens gestuurd om het Boek van
Mormon aan Joseph Smith te openba-
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ren (GJS 1:30–42, 45; LV 27:5). Tot
1827, het jaar dat hij hem de platen
overhandigde (GJS 1:59), kwam hij
ieder jaar terug om de jonge profeet te
instrueren (GJS 1:54). Toen hij klaar
was met de vertaling, gaf Joseph Smith
de platen terug aan Moroni.

Het boek Moroni: Het laatste boek in het
Boek van Mormon, geschreven door de
laatste Nephitische profeet, Moroni. De
hoofdstukken 1–3 vermelden de uitein-
delijke vernietiging van de Nephieten
en bevatten instructies over het verle-
nen van de Heilige Geest en het pries-
terschap. De hoofdstukken 4–5 geven
aan hoe het avondmaal precies moet
worden bediend. Hoofdstuk 6 vat het
werk van de kerk samen. De hoofd-
stukken 7–8 bestaan uit leerreden
over de fundamentele beginselen van
het evangelie, met inbegrip van lerin-
gen van Mormon over geloof, hoop,
naastenliefde en de manier waarop
goed en kwaad kan worden getoetst
(Mro. 7). Mormon legt tevens uit dat
kleine kinderen levend in Christus
zijn en geen doop nodig hebben (Mro.
8). In hoofdstuk 9 wordt de verdor-
venheid van het Nephitische volk
beschreven. Hoofdstuk 10 bevat Mo-
roni’s laatste boodschap, met boven-
dien een aanwijzing over de manier
waarop men achter de waarheid van
het Boek van Mormon kan komen
(Mro. 10:3–5).

MORONIHAH, ZOON VAN
BEVELHEBBER MORONI

Een rechtvaardige Nephitische aan-
voerder uit het Boek van Mormon
(ongeveer 60 v.C.).

Moroni draagt het bevel over zijn le-
gers over aan zijn zoon Moronihah,
Alma 62:43. Neemt de stad Zarahemla
opnieuw in bezit, Hel. 1:33. Brengt de
Lamanieten tot bekering en krijgt het
land weer in zijn bezit, Hel. 4:14–20.

MORREN. Zie ook Opstand

Mopperen en klagen over Gods bedoe-
lingen, plannen of dienstknechten.

Het volk mort tegen Mozes, Ex. 15:23–
16:3. De Joden morren over Jezus, Joh.
6:41. Laman en Lemuël morren over
vele zaken, 1 Ne. 2:11–12. (1 Ne. 3:31;
17:17). Mor niet wegens de dingen die
gij niet hebt gezien, LV 25:4.

MOSIAH, VADER VAN
BENJAMIN. Zie ook Benjamin,
vader van Mosiah; Zarahemla

Een Nephitisch profeet uit het Boek
van Mormon die tot koning van het
volk in Zarahemla werd gekroond.

Mosiah aangeraden uit het land Nephi
te vluchten, Omni 1:12. Hij ontdekt het
volk van Zarahemla, Omni 1:14–15. Hij
laat het volk van Zarahemla in zijn taal
onderwijzen, Omni 1:18. Hij wordt tot
koning van de beide volken uitgeroe-
pen, Omni 1:19. Na zijn dood regeert
zijn zoon, Benjamin, Omni 1:23.

MOSIAH, ZONEN VAN. Zie ook
Aäron, zoon van Mosiah; Ammon,
zoon van Mosiah; Himni; Mosiah,
zoon van Benjamin; Omner

Vier zonen van koning Mosiah uit het
Boek van Mormon die zich bekeren
wanneer hun een engel is verschenen
om hen bekering toe te roepen. Hun
namen zijn Ammon, Aäron, Omner en
Himni (Mos. 27:34). Veertien jaar lang
prediken zij het evangelie met succes
tot de Lamanieten. Een verslag van
hun bediening onder de Lamanieten
staat in de hoofdstukken 17–26 van
het boek Alma.

Voor die tijd waren zij ongelovigen
die trachtten de kerk te vernietigen,
Mos. 27:8–10 (Alma 36:6). Een engel
berispt hen en zij bekeren zich, Mos.
27:11–12, 18–20. Zij krijgen toestem-
ming om tot de Lamanieten te predi-
ken, Mos. 28:1–7.

MOSIAH, ZOON VAN
BENJAMIN. Zie ook Benjamin,
vader van Mosiah; Mosiah, zonen
van

Een rechtvaardige Nephitische koning
en profeet uit het Boek van Mormon.
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Mosiah volgde het rechtschapen voor-
beeld van zijn vader (Mos. 6:4–7). Hij
vertaalde de 24 gouden platen met de
kroniek van de Jaredieten (Mos. 28:17).

Het boek Mosiah: Een boek in het Boek
van Mormon. De hoofdstukken 1–6
bevatten de indrukwekkende toespraak
van koning Benjamin tot zijn volk. De
Geest van de Heer raakt hun hart, zo-
dat zij zich bekeren en geen verlangen
meer hebben om het kwade te doen.
De hoofdstukken 7–8 bevatten het
verhaal van een groep Nephieten die
onder de Lamanieten waren gaan wo-
nen. Er wordt een opsporingspatrouille
uitgestuurd om hen te zoeken. Ammon,
de leider van de groep, vindt hen en
verneemt het verhaal van hun onder-
drukking door de Lamanieten. De
hoofdstukken 9–24 bevatten een be-
schrijving van die onderdrukking en
van het leven van de Nephitische lei-
ders — Zeniff, Noach en Limhi — on-
der de Lamanieten. De martelaarsdood
van de profeet Abinadi wordt eveneens
beschreven. Alma komt tot bekering
tijdens het proces van Abinadi. De
hoofdstukken 25–28 bevatten het ver-
haal van de bekering van Alma’s zoon
en van de vier zonen van koning Mosi-
ah. In hoofdstuk 29 stelt Mosiah voor
de koning te vervangen door rechters.
Alma, de zoon van Alma, wordt tot
eerste opperrechter gekozen.

MOSTERDZAADJE

Hoewel het zaadje van de mosterdplant
heel klein is, komt er een bijzonder
grote plant uit voort. Jezus heeft het
koninkrijk van de hemel met een mos-
terdzaadje vergeleken (Matt. 13:31).

Als gij een geloof hebt als een mos-
terdzaad, zult gij bergen kunnen ver-
plaatsen, Matt. 17:20.

MOZES. Zie ook Aäron, broeder
van Mozes; Geboden, de tien;
Gedaanteverandering —
Gedaanteverandering van
Christus; Pentateuch; Wet
van Mozes

Een profeet uit het Oude Testament
die de Israëlieten uit de Egyptische
slavernij voerde en hun godsdiensti-
ge, maatschappelijke en voedingswet-
ten gaf, zoals die hem door God waren
geopenbaard.

De bediening van Mozes strekte
zich uit voorbij de grenzen van zijn
sterfelijk leven. Joseph Smith leerde
dat Mozes, samen met Elia, aanwezig
was op de berg der verheerlijking,
waar hij de sleutels van het priester-
schap aan Petrus, Jakobus en Johannes
verleende (Matt. 17:3–4; Marc. 9:4–9;
Luc. 9:30; LV 63:21).

Op 3 april 1836 verscheen Mozes
aan Joseph Smith en Oliver Cowdery
in de Kirtlandtempel, waar hij hun
de sleutels voor de vergadering van
Israël verleende (LV 110:11).

Openbaring uit de laatste dagen
vermeldt veel over Mozes. Zijn naam
wordt herhaaldelijk genoemd in het
Boek van Mormon. In de Leer en
Verbonden leren wij over zijn bedie-
ning (LV 84:20–26), alsmede dat hij
het priesterschap ontving van zijn
schoonvader, Jetro (LV 84:6).

Openbaring uit de laatste dagen
bevestigt tevens het bijbelse verslag
van zijn bediening onder de kinderen
van Israël, alsmede het feit dat hij de
schrijver van de eerste vijf boeken van
het Oude Testament is (1 Ne. 5:11;
Moz. 1:40–41).
Wordt gered door de dochter van Fa-
rao, Ex. 2:1–10. Vlucht naar Midjan,
Ex. 2:11–22. De engel des Heren ver-
schijnt aan hem in een brandende
braamstruik, Ex. 3:1–15. Kondigt de
plagen aan die de Egyptenaren zullen
treffen, Ex. 7–11. De Heer stelt het
Pascha in, Ex. 12:1–30. Voert de kinde-
ren van Israël door de Schelfzee (Rode
Zee), Ex. 14:5–31. De Heer stuurt het
manna in de woestijn, Ex. 16. Slaat op
de rots bij Horeb en er stroomt water
uit, Ex. 17:1–7. Aäron en Chur onder-
steunen zijn handen zodat Jozua Ama-
lek overwint, Ex. 17:8–16. Jetro geeft
hem raad, Ex. 18:13–26. Bereidt het
volk voor op de verschijning van de
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Heer op de berg Sinai, Ex. 19. De Heer
openbaart hem de tien geboden, Ex.
20:1–17. Ziet God samen met zeventig
van de oudsten, Ex. 24:9–11. Verbrij-
zelt de tafelen der getuigenis en ver-
nietigt het gouden kalf, Ex. 32:19–20.
Spreekt met de Heer van aangezicht
tot aangezicht, Ex. 33:9–11. Verschijnt
bij Jezus’ gedaanteverandering, Matt.
17:1–13 (Marc. 9:2–13; Luc. 9:28–36).
Laten wij zo sterk zijn als Mozes, 1 Ne.
4:2. Christus is de profeet zoals
Mozes, die de Heer zou doen opstaan,
1 Ne. 22:20–21 (Deut. 18:15; 3 Ne.
20:23). Leidde Israël door openbaring,
LV 8:3. Is gezien onder de edele gees-
ten, LV 138:41. Ziet God van aange-
zicht tot aangezicht, Moz. 1:2, 31. Is
naar de gelijkenis van de Eniggebore-
ne, Moz. 1:6, 13. Moet schrijven wat
hem werd geopenbaard over de schep-
ping, Moz. 2:1.

Het boek Mozes: Een boek in de Parel
van grote waarde dat Joseph Smiths
geïnspireerde vertaling van de eerste
zeven hoofdstukken van Genesis bevat.

In hoofdstuk 1 staat het verslag van
een visioen waarin Mozes God ziet,
die hem het gehele heilsplan open-
baart. In de hoofdstukken 2–5 staat
het verslag van de schepping en de val
van de mens. De hoofdstukken 6–7
bevatten een visioen over Henoch en
zijn bediening op aarde. Hoofdstuk 8
bevat een visioen over Noach en de
grote watervloed.

De vijf boeken van Mozes: Zie Genesis;
Exodus; Leviticus; Numeri; Deutero-
nomium

De eerste vijf boeken van het Oude
Testament staan bekend als de boeken
van Mozes. Deze boeken stonden op
de koperen platen die Nephi wegge-
nomen had bij Laban (1 Ne. 5:11).

Nephi leest hun veel voor uit de boe-
ken van Mozes, 1 Ne. 19:23.

MULEK. Zie ook Sedekia

Een zoon van koning Sedekia uit het
Oude Testament (ongeveer 589 v.C.).

Volgens de Bijbel zouden alle zonen
van Sedekia ter dood zijn gebracht
(2 Kon. 25:7). Het Boek van Mormon
maakt echter duidelijk dat Mulek ge-
spaard is gebleven (Hel. 8:21).

Zarahamla was een afstammeling van
Mulek, Mos. 25:2. Het volk van Mulek
voegde zich bij de Nephieten, Mos.
25:13. De Heer bracht Mulek in het
noordelijke land, Hel. 6:10. Al Sede-
kia’s zonen gedood, behalve Mulek,
Hel. 8:21.

MUZIEK. Zie ook Lofzang; Zingen

Melodieën en ritmen die sinds de
vroegste bijbelse tijden zijn gezongen
en gespeeld om vreugde, lof en aan-
bidding uit te drukken (2 Sam. 6:5).
Muziek kan ook een vorm van bidden
zijn. De psalmen werden waarschijn-
li jk gezongen op een eenvoudige
melodie, begeleid door instrumenten.

Mirjam, de zuster van Aäron en
Mozes, neemt een tamboerijn en danst
samen met de andere vrouwen, Ex.
15:20. De Levitische zangers bespelen
de cimbaal, harp en citer, terwijl hon-
derdtwintig priesters op de trompet
blazen, 2 Kron. 5:12. Na hun laatste
gezamenlijke maaltijd zingen Jezus en
de Twaalf een lofzang, Matt. 26:30.
Dank God met psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen, Kol. 3:16. Waart
gij gestemd het lied der verlossende
liefde te zingen? Alma 5:26. De ziel
van de Heer schept genoegen in het
gezang des harten, LV 25:12. Looft de
Heer met gezang, met muziek en met
dans, LV 136:28.

NAAM VAN DE KERK. Zie Kerk,
naam van; Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, De

NAÄMAN. Zie ook Elisa

De legeroverste van de koning van
Aram uit het Oude Testament, die me-
laats werd. Dankzij het geloof van een
Israëlitische dienares ging hij naar
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Israël om de profeet Elisa te raadple-
gen. Hij ontving genezing door zich
te verootmoedigen en zich zevenmaal
onder te dompelen in de Jordaan,
zoals de profeet Elisa hem had opge-
dragen (2 Kon. 5:1–19; Luc. 4:27).

NAASTENLIEFDE. Zie ook
Dienstbetoon; Liefde;
Medelijden; Welzijn

De reine liefde van Christus (Mro. 7:47);
de liefde waarmee Christus de men-
senkinderen liefheeft en waarmee de
mensenkinderen elkaar behoren lief te
hebben (2 Ne. 26:30; 33:7–9; Ether 12:33–
34); de hoogste, edelste, sterkste soort
liefde, niet slechts genegenheid.

Kennis maakt opgeblazen, maar naas-
tenliefde sticht, 1 Kor. 8:1. Naasten-
liefde, een reine liefde, gaat bijna alles
te boven, 1 Kor. 13. Het doel van alle
vermaning is naastenliefde uit een
rein hart, 1 Tim. 1:5. Voeg aan de broe-
derliefde naastenliefde toe, 2 Pet. 1:7.
De Heer heeft geboden dat alle men-
sen naastenliefde behoren te hebben,
2 Ne. 26:30 (Mro. 7:44–47). Ziet toe dat
gij geloof, hoop en naastenliefde hebt,
Alma 7:24. De liefde die de Heer koes-
tert voor de mensenkinderen is naas-
tenliefde, Ether 12:33–34. Zonder
naastenliefde kunnen de mensen de
plaats die in de woningen van de Va-
der is bereid, niet beërven, Ether 12:34
(Mro. 10:20–21). Moroni heeft Mormons
woorden aangaande geloof, hoop en
naastenliefde opgetekend, Mro. 7. Naas-
tenliefde maakt iemand geschikt voor
het werk van de Heer, LV 4:5–6 (LV
12:8).Bekleedt u met de band der naas-
tenliefde, LV 88:125. Laat uw binnen-
ste vol naastenliefde zijn, LV 121:45.

NAFTALI. Zie ook Israël; Jakob,
zoon van Isaak

De vijfde van de twaalf zonen van
Jakob en het tweede kind van Bilha,
de slavin van Rachel (Gen. 30:7–8).
Naftali kreeg vier zonen (1 Kron. 7:13).

De stam Naftali: Jakobs zegen op het

hoofd van Naftali staat in Genesis
49:21. Mozes’ zegen op die stam is op-
getekend in Deuteronomium 33:23.

NAGESLACHT VAN ABRAHAM.
Zie Abraham—Het nageslacht
van Abraham

NAHUM

Een profeet uit het Oude Testament
afkomstig uit Galilea, die zijn profe-
tieën heeft opgetekend tussen 642 en
606 v.C.

Het boek Nahum: In hoofdstuk 1 spreekt
de profeet over de vernietiging op aar-
de bij de wederkomst en over de lank-
moedigheid en macht van de Heer. In
hoofdstuk 2 wordt de verwoesting
van Nineve vermeld, die een vooraf-
schaduwing is van de gebeurtenissen
in de laatste dagen. In hoofdstuk 3
wordt verder over de toekomstige
verwoesting van Nineve gesproken.

NATAN. Zie ook David

Een profeet uit het Oude Testament
die leefde in de tijd van koning David.
Toen David aanbood een tempel voor
de Heer te bouwen, droeg de Heer
Natan op om hem te zeggen dat niet te
doen. Tevens bersipte Natan David
omdat hij de dood van Uria, een van
zijn krijgslieden, had veroorzaakt,
nadat hij hem zijn vrouw, Batseba, had
afgenomen (2 Sam. 12:1–15; LV 132:38–
39). De priester Sadok en de profeet
Natan zalfden Salomo, Davids zoon,
tot koning (1 Kon. 1:38–39, 45).

NATANAËL. Zie ook Bartolomeüs

Een apostel van Christus en vriend
van Filippus uit het Nieuwe Testament
(Joh. 1:45–51). Hij was afkomstig uit
Kana in Galilea (Joh. 21:2). Christus
noemde Natanaël een Israëliet in wie
geen bedrog was (Joh. 1:47). Over het
algemeen wordt aangenomen dat Na-
tanaël en Bartolomeüs een en dezelfde
persoon zijn (Matt. 10:3; Marc. 3:18;
Luc. 6:14; Joh. 1:43–45).
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NATUURLIJKE MENS. Zie ook Val
van Adam en Eva; Vleselijk;
Wedergeboren, uit God geboren

Iemand die zich liever laat leiden door
de hartstochten, begeerten, lusten en
zinnen van het vlees dan door de
influisteringen van de Heilige Geest.
Zo iemand kan wél materiële maar
geen geestelijke zaken begrijpen. Alle
mensen zijn vleselijk, ofwel sterfelijk,
wegens de val van Adam en Eva. Ieder-
een die de natuurlijke mens wil afleg-
gen, moet worden wedergeboren door
de verzoening van Jezus Christus.

De natuurlijke mens aanvaardt de
dingen van de Geest niet, 1 Kor. 2:14.
De natuurlijke mens is een vijand van
God en moet worden afgelegd, Mos.
3:19. Wie volhardt in zijn eigen vleselij-
ke natuur blijft in zijn gevallen staat,
Mos. 16:5 (Alma 42:7–24; LV 20:20).
Welke natuurlijke mens is er die dit
weet? Alma 26:19–22. De natuurlijke
of vleselijke mens is zonder God in de
wereld, Alma 41:11. Wegens zijn over-
treding werd de mens geestelijk dood,
LV 29:41. Noch kan een natuurlijk mens
de tegenwoordigheid van God verdra-
gen, LV 67:12. De mensen begonnen
vleselijk, zinnelijk en duivels te wor-
den, Moz. 5:13 (Moz. 6:49).

NAUVOO (ILLINOIS)

Een stad aan de Mississippi, ongeveer
300 km stroomopwaarts van St. Louis,
die in 1839 door de heiligen der laatste
dagen werd gesticht.

Ten gevolge van vervolging in de
staat Missouri trokken de heiligen ruim
300 km naar het noordoosten, naar de
staat Illinois, waar zij de Mississippi
overstaken. Daar waren de omstan-
digheden veel gunstiger. Mettertijd
kochten de heiligen land — groten-
deels moeras met enkele eenvoudige
gebouwen — in de buurt van het nau-
welijks ontwikkelde plaatsje Commer-
ce. De heiligen legden het land droog en
bouwden er hun huizen. Joseph Smith
ging er met zijn gezin in een eenvoudig
blokhuis wonen. De naam Commerce

werd veranderd in Nauvoo, een
Hebreeuwse aanduiding voor ‘mooi’.

Een aantal afdelingen van de Leer
en Verbonden zijn opgetekend in
Nauvoo (LV 124–129, 132, 135). De
heiligen kregen de opdracht er een
tempel te bouwen (LV 124:26–27). De
tempel werd gebouwd en er werden
ringen van Zion georganiseerd voor-
dat zij in 1846 uit hun huizen werden
verdreven. Naar aanleiding van die
vervolging verlieten de heiligen die
streek en trokken naar het westen.

NAZARET. Zie ook Jezus Christus

Een plaatsje in de heuvels ten westen
van de zee van Galilea, waar Jezus
opgroeide (Matt. 2:23). Jezus leerde de
mensen in de synagoge van Nazaret
en zei dat Hij de profetie uit Jesaja
61:1–2 vervulde (Matt. 13:54–58; Marc.
6:1–6; Luc. 4:16–30).

NEBUKADNESSAR. Zie ook Babel,
Babylon; Daniël

De koning van Babylon (604–561 v.C.),
uit het Oude Testament, die Juda on-
derwierp (2 Kon. 24:1–4) en Jeruzalem
belegerde (2 Kon. 24:10–11). De pro-
feet Lehi ontving in ongeveer 600 v.C.
het gebod uit Jeruzalem weg te vluch-
ten zodat hij niet in ballingschap zou
worden weggevoerd naar Babylon
(1 Ne. 1:4–13) wanneer Nebukadnes-
sar koning Sedekia en zijn volk zou
wegvoeren (2 Kon. 25:1, 8–16, 20–22).
Daniël verklaarde de dromen van
Nebukadnessar (Dan. 2; 4).

NEDERIG, NEDERIGHEID,
VERNEDEREN. Zie ook Arm,
armen; Gebroken hart;
Hoogmoed; Zachtmoedig,
zachtmoedigheid; Zwakheid

Zachtmoedig en onderwijsbaar maken,
of de toestand dat men zachtmoedig en
onderwijsbaar is. Nederigheid houdt
ook in de onderkenning van onze af-
hankelijkheid van God en een verlan-
gen ons aan zijn wil te onderwerpen.

God heeft u veertig jaar in de woestijn
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geleid om u te verootmoedigen, Deut.
8:2. Ik verootmoedigde mij met vas-
ten, Ps. 35:13. Beter is een arme, maar
wijze jongeling dan een oude, maar
dwaze koning, Pred. 4:13. De Heer
woont bij de nederige van geest, Jes.
57:15. Wie zichzelf gering zal achten
als dit kind, die is de grootste in het
koninkrijk der hemelen, Matt. 18:4. Al
wie zichzelf zal vernederen, zal ver-
hoogd worden, Matt. 23:12 (Luc. 14:11;
18:14). Jezus vernederde Zich en is
gehoorzaam geworden tot de dood,
Fil. 2:8 (Luc. 22:42; 23:46). God weder-
staat de hoogmoedigen, maar de ne-
derigen geeft Hij genade, 1 Pet. 5:5–6
(2 Ne. 9:42). Verootmoedigt u in de
diepste ootmoed, Mos. 4:11 (2 Ne.
9:42; 3 Ne. 12:2). Zijt gij ootmoedig
genoeg geweest? Alma 5:27–28. Het
ootmoedigste deel van het volk werd
steeds sterker in zijn ootmoed, Hel.
3:33–35. Ik geef de mensen zwakheid,
opdat zij ootmoedig zullen zijn, Ether
12:27. Ootmoed is een vereiste voor de
doop, LV 20:37. Verootmoedigt u voor
Mij, en u zult Mij zien en zult weten
dat Ik ben, LV 67:10. Wees nederig en
de Heer zal u antwoord geven op uw
gebeden, LV 112:10. Laat wie onwetend
is wijsheid leren door zich te veroot-
moedigen, LV 136:32. Mijn Geest wordt
uitgezonden om de ootmoedigen licht
te geven, LV 136:33.

NEHEMIA

Een vooraanstaande Israëliet (een
Leviet of iemand van de stam Juda)
uit het Oude Testament, die in Babel,
aan het hof van koning Artachsasta,
schenker was. Hij kreeg van de koning
opdracht de stadsmuren van Jeruza-
lem te herbouwen.

Het boek Nehemia: Dit boek is een
voortzetting van het boek Ezra. Het
bevat een verslag van de vorderingen
en moeilijkheden van het werk in Je-
ruzalem na de terugkeer van de Joden
uit de Babylonische ballingschap. In
de hoofdstukken 1–7 wordt melding
gemaakt van Nehemia’s eerste bezoek

aan Jeruzalem en van de herbouw van
de stadsmuren, in weerwil van grote
tegenwerking. De hoofdstukken 8–10
beschrijven de godsdienstige en socia-
le hervormingen die Nehemia trachtte
in te voeren. In de hoofdstukken 11–13
staat een lijst met de namen van hen
die de geboden onderhielden, alsmede
een verslag van de inwijding van de
muur. In de verzen 4–31 van hoofdstuk
13 wordt melding gemaakt van een
tweede bezoek van Nehemia aan Jeru-
zalem na een afwezigheid van 12 jaar.

NEHOR. Zie ook Antichrist;
Priesterlisten

Een zondige man uit het Boek van
Mormon, een van de eersten die pries-
terlisten toepaste onder de Nephieten.
Nehor werd voor zijn misdaden te-
rechtgesteld (Alma 1) nadat hij valse
leer had verkondigd en Gideon had
gedood. Nehors volgelingen zetten
de kwade praktijken en leringen van
Nehor nog lang na diens dood voort.

Alma en Amulek in de gevangenis
geworpen door een rechter naar de
orde van Nehor, Alma 14:14–18. Zij
die waren gedood, hadden de belijde-
nis van Nehor aangehangen, Alma
16:11. Velen waren de orde der Neho-
ren toegedaan, Alma 21:4. De meesten
van hen die hun broeders hadden
gedood, behoorden tot de orde der
Nehoren, Alma 24:28.

NEPHI, ZOON VAN HELAMAN.
Zie ook Helaman, zoon van
Helaman; Lehi, Nephitisch
zendeling

Een groot Nephitisch profeet en zen-
deling uit het Boek van Mormon.

Is de oudste zoon van Helaman, Hel.
3:21. Volgt zijn vader op als opper-
rechter, Hel. 3:37. Bekeert veel Lama-
nieten tot het evangelie, samen met
zijn broeder Lehi, Hel. 5:18–19. Wordt
door vuur omringd en uit de gevange-
nis bevrijd, Hel. 5:20–52. Bidt op de
toren in zijn tuin, Hel. 7:6–10. Maakt
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de moord op de opperrechter bekend,
Hel. 8:25–28; 9:1–38. Ontvangt grote
macht van de Heer, Hel. 10:3–11.
Vraagt de Heer om een hongersnood
en om deze op te heffen, Hel. 11:3–18.

NEPHI, ZOON VAN LEHI. Zie ook
Lehi, vader van Nephi; Nephieten

Een rechtschapen zoon van Lehi en
Sariah uit het Boek van Mormon (1 Ne.
1:1–4; 2:5), die een groot geloof heeft
in het woord van God (1 Ne. 3:7). Hij
wordt een groot profeet, kroniekschrij-
ver en leider van zijn volk.
Is gehoorzaam en bidt met geloof,
1 Ne. 2:16. Keert terug naar Jeruzalem
voor de koperen platen, 1 Ne. 3–4.
Keert terug naar Jeruzalem om Ismaël
en zijn gezin de wildernis in te voeren,
1 Ne. 7. Ontvangt hetzelfde visioen als
Lehi, 1 Ne. 10:17–22; 11. Ziet in een
visioen de toekomst van zijn volk en
de herstelling van het evangelie, 1 Ne.
12–13. Legt het visioen van de boom
des levens uit, 1 Ne. 15:21–36. Breekt
zijn boog, maar is, door zijn geloof, in
staat voedsel te bemachtigen, 1 Ne.
16:18–32. Bouwt een schip en reist
naar het beloofde land, 1 Ne. 17–18.
De Nephieten en Lamanieten gaan uit
elkaar, 2 Ne. 5. Geeft zijn laatste getui-
genis, 2 Ne. 33.

Het boek 1 Nephi: De hoofdstukken 1–
18:8 handelen grotendeels over de
profeet Lehi en zijn gezin en hun ver-
trek uit Jeruzalem. Zij reizen door de
onherbergzame wildernis totdat zij de
kust bereiken. 1 Nephi 18:9–23 bevat
het relaas van hun reis naar het beloof-
de land, op aanwijzing van de Heer,
ondanks de opstand van Laman en
Lemuël. In de hoofdstukken 19–22
vertelt Nephi met welk doel kronie-
ken worden bijgehouden (1 Ne. 6:1–6;
19:18), namelijk om allen ertoe te bren-
gen de Heer, hun Verlosser, indachtig
te zijn. Hij haalt Jesaja aan (1 Ne. 20–
21) en legt diens boodschappen uit, in
de hoop dat allen Jezus Christus als
hun Redder en Verlosser zullen leren
kennen (1 Ne. 22:12).

Het boek 2 Nephi: De hoofdstukken 1–4
bevatten een aantal van Lehi’s laatste
leringen en profetieën voor zijn dood,
waaronder de zegens die hij uitspreekt
over zijn zonen en hun nakomelingen.
In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd waarom
de Nephieten zich hadden afgeschei-
den van de Lamanieten. De Nephieten
bouwen een tempel, onderwijzen de
mensen in de wet van Mozes en houden
verslagen bij. De hoofdstukken 6–10
bevatten de woorden van Jakob, Ne-
phi’s jongere broeder. Jakob geeft een
overzicht van de geschiedenis van
Juda en profeteert over de Messias.
Zijn woorden zijn gedeeltelijk ont-
leend aan de geschriften van Jesaja. In
de hoofdstukken 11–33 heeft Nephi
zijn getuigenis van Christus, Jakobs
getuigenis, profetieën over de laatste
dagen en verschillende hoofdstukken
van het boek Jesaja uit het Oude Testa-
ment opgetekend.

Platen van Nephi: Zie Platen

NEPHI, ZOON VAN NEPHI,
ZOON VAN HELAMAN. Zie ook
Discipel; Nephi, zoon van
Helaman

Een van de twaalf Nephitische disci-
pelen uit het Boek van Mormon, uitge-
kozen door Jezus Christus na zijn
opstanding (3 Ne. 1:2–3; 19:4). Deze
profeet zendt een machtig gebed op
tot de Heer voor zijn volk. Nephi hoort
de stem van de Heer (3 Ne. 1:11–14). Hij
ontvangt engelenbezoek, werpt duivels
uit, wekt zijn broeder op uit de doden
en geeft een getuigenis dat door nie-
mand in twijfel kan worden getrokken
(3 Ne. 7:15–19; 19:4). Nephi houdt de
schriftuurlijke kroniek bij (3 Ne. 1:2–3).

Het boek 3 Nephi: Een boek in het Boek
van Mormon, geschreven door Nephi,
de zoon van Nephi. In de hoofdstuk-
ken 1–10 wordt de vervulling getoond
van de profetieën over de komst
van de Heer. Het teken van Christus’
geboorte wordt gegeven; de mensen
bekeren zich; maar zij keren terug tot
hun goddeloosheid. Ten slotte geven
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orkanen, aardbevingen, hevige stormen
en grote verwoestingen de dood van
Christus aan. De hoofdstukken 11–28
bevatten het verslag van Christus’ be-
zoek aan Amerika. Dit is het hoogte-
punt van het boek 3 Nephi. Veel van
Christus’ woorden zijn min of meer
identiek aan hetgeen opgetekend staat
in de Bijbel (bijvoorbeeld Matt. 5–7 en
3 Ne. 12–14). De hoofdstukken 29–30
bevatten Mormons woorden aan de
volken in de laatste dagen.

Het boek 4 Nephi: Hoewel dit boek
slechts 49 verzen telt, alle in één hoofd-
stuk, behandelt het toch een periode
van bijna 300 jaar in de geschiedenis van
de Nephieten (34–321 n.C.). Schrijvers
van verschillende generaties, waaron-
der Nephi, hebben tot de kroniek bij-
gedragen. De verzen 1–19 vermelden
dat na het bezoek van Christus alle
Nephieten en Lamanieten zich tot het
evangelie bekeerden. Er heerste vrede,
liefde en eensgezindheid. De drie Ne-
phitische discipelen, die van Christus
toestemming hadden gekregen om op
aarde te blijven tot zijn wederkomst
(3 Ne. 28:4–9), dienden het volk. Nephi
werd als kroniekschrijver opgevolgd
door zijn zoon Amos. De verzen 19–47
vormen een verslag van de bediening
van Amos (84 jaar) en die van zijn
zoon Amos (112 jaar). In het jaar 201
n.C. is hun hoogmoed de oorzaak van
problemen onder de Nephieten. Zij ver-
delen zich in standen en stichten uit
winstbejag valse kerken (4 Ne. 1:24–34).

De slotverzen van 4 Nephi laten zien
dat de mensen weer tot goddeloos-
heid vervallen (4 Ne. 1:35–49). In 305
n.C. sterft Amos, de zoon van Amos,
waarna zijn broeder Ammaron de hei-
lige kronieken voor alle veiligheid
verbergt. Later draagt hij ze over aan
Mormon, die veel gebeurtenissen uit
zijn eigen leven optekent en de platen
vervolgens samenvat (Mrm. 1:2–4).

NEPHIETEN. Zie ook Boek van
Mormon; Lamanieten; Nephi,
zoon van Lehi

Een groep mensen in het Boek van
Mormon van wie een groot deel afstamt
van de profeet Nephi, zoon van Lehi.
Zij scheiden zich af van de Lamanieten
en zijn over het algemeen rechtvaardi-
ger dan de Lamanieten. Toch worden
zij uiteindelijk wegens hun goddeloos-
heid door de Lamanieten vernietigd.

De Nephieten scheiden zich af van de
Lamanieten, 2 Ne. 5:5–17. Wie geen
Lamanieten waren, waren Nephieten,
Jakob 1:13. De Nephieten door een be-
tere zaak bezield, Alma 43:6–9, 45. De
Nephieten nooit gelukkiger geweest
dan in de dagen van Moroni, Alma
50:23. De Nephieten gespaard wegens
de gebeden van de rechtvaardigen,
Alma 62:40. De Nephieten beginnen in
ongeloof te verkommeren, Hel. 6:34–
35. Jezus geeft onderricht en dient on-
der de Nephieten, 3 Ne. 11:1–28:12.
Allen worden tot de Heer bekeerd en
hebben alles onder zich gemeenschap-
pelijk, 4 Ne. 1:2–3. Er is geen twist, de
liefde voor God woont in hun hart en
er kon geen gelukkiger volk zijn, 4 Ne.
1:15–16. De Nephieten beginnen hoog-
hartig en ijdel te worden, 4 Ne. 1:43.
Bloed en slachting breiden zich uit
over het gehele land, Mrm. 2:8. Omdat
de goddeloosheid van de Nephieten
toeneemt, weigert Mormon hen te
leiden, Mrm. 3:9–11. Alle Nephieten
gedood, op vierentwintig na, Mrm.
6:7–15. Iedere Nephiet die weigert
Christus te verloochenen, wordt ge-
dood, Mro. 1:2. De Nephieten vernie-
tigd wegens hun goddeloosheid en
zonden, LV 3:18. Pas op voor hoog-
moed, dat u niet wordt zoals de
Nephieten, LV 38:39.

NEPHITISCHE DISCIPELEN. Zie
Drie Nephitische discipelen

NIEUW EN EEUWIGDUREND
VERBOND. Zie ook Verbond

De volheid van het evangelie van
Jezus Christus (LV 66:2). Het is nieuw
iedere keer dat het na een periode van
afval opnieuw wordt geopenbaard. Het



Nieuw-Jeruzalem 150

is eeuwigdurend in de zin dat het Gods
verbond is, dat in iedere bedeling van
het evangelie dankbaar is aangenomen
door mensen met een bereidwillig
hart. Het nieuw en eeuwigdurend ver-
bond is door Jezus Christus opnieuw
aan de mensen op aarde geopenbaard
door middel van de profeet Joseph
Smith. Het omvat heilige verordenin-
gen die door de bevoegde priesterschap
worden bediend — zoals de doop en
de verzegeling van man en vrouw in
de tempel — die nodig zijn voor de
behoudenis van de mens, zijn onster-
felijkheid en eeuwig leven. Wanneer
mensen het evangelie aanvaarden en
beloven Gods geboden te bewaren,
zegt God hun de zegeningen toe van
zijn nieuw en eeuwigdurend verbond.

Ik zal mijn verbond oprichten tussen
Mij en u, Gen. 17:7. Ik geef hem een
verbond van een altoosdurend pries-
terschap, Num. 25:13. De mensen heb-
ben de inzetting ontdoken, het eeuwig
verbond verbroken, Jes. 24:5 (LV 1:15).
Ik zal met u een eeuwigdurend verbond
sluiten, Jes. 55:3 (Jer. 32:40). Het zal
een eeuwig verbond zijn, Ez. 37:26. De
Heer sloot een nieuw verbond, waar-
mee het oude verdwenen is, Hebr. 8:13.
Jezus is de middelaar van het nieuwe
verbond, Hebr. 12:24 (LV 76:69). Dit is
een nieuw en eeuwigdurend verbond,
LV 22:1. Ik heb mijn eeuwigdurend
verbond in de wereld gezonden, LV
45:9 (LV 49:9). De Heer heeft de vol-
heid van zijn evangelie uitgezonden,
zijn eeuwigdurend verbond, LV 66:2
(LV 133:57). Om de hoogste graad in
het celestiale koninkrijk te verkrijgen,
moet de mens het nieuw en eeuwigdu-
rend huwelijksverbond aangaan, LV
131:1–2. Het nieuw en eeuwigdurend
verbond werd ingesteld voor de vol-
heid van de heerlijkheid van de Heer,
LV 132:6, 19.

NIEUW-JERUZALEM

De plaats waar de heiligen zich zullen
vergaderen en waar Christus in eigen
persoon met hen zal regeren tijdens het

millennium. Zion (het nieuwe Jeruza-
lem) zal in het werelddeel Amerika
worden gebouwd, en de aarde zal
worden vernieuwd en zal haar paradij-
selijke heerlijkheid ontvangen (Art.
1:10). Nieuw-Jeruzalem slaat ook op een
heilige stad die aan het begin van het
millennium uit de hemel zal neerdalen.

Want uit Zion zal de wet uitgaan,
Micha 4:2. Ik zal op hem schrijven de
naam van de stad van mijn God, het
nieuwe Jeruzalem, Op. 3:12. Johannes
zag de heilige stad, een nieuw Jeruza-
lem, Op. 21:1–5. Ik zal dit volk in dit
land vestigen; en het zal een nieuw
Jeruzalem zijn, 3 Ne. 20:22. Er zal in
Amerika een nieuw Jeruzalem worden
gebouwd, Ether 13:3–6, 10. De stad
Nieuw-Jeruzalem zal worden geves-
tigd, LV 42:9, 35, 62–69. De heiligen
moeten zich verzamelen en Nieuw-
Jeruzalem bouwen, LV 45:63–75. De
stad Nieuw-Jeruzalem moet in Missouri
worden gebouwd, LV 84:1–5 (LV 57:1–
3). Het Lam zal op de berg Zion en
op de heilige stad, Nieuw-Jeruzalem,
staan, LV 133:56. Mijn tabernakel zal
Zion heten, een nieuw Jeruzalem,
Moz. 7:62.

NIEUWE TESTAMENT. Zie ook
Bijbel; Schriften

Een verzameling geïnspireerde ge-
schriften (oorspronkelijk in het Grieks)
over het leven en de bediening van
Jezus Christus, de apostelen en andere
volgelingen van Jezus Christus. Het
Nieuwe Testament is gewoonli jk
onderverdeeld in de evangeliën, de
Handelingen der apostelen, de zend-
brieven van Paulus, de algemene
zendbrieven en het boek Openbaring.

De vier evangeliën — de boeken
Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes —
zijn verslagen van het leven van
Christus. Het boek Handelingen ver-
meldt de geschiedenis van de kerk en
van de apostelen, en wel in het bijzon-
der de zendingsreizen van Paulus, na
Christus’ dood. De brieven van Paulus
bevatten instructies aan de leiders en
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leden van de kerk. De verdere brieven,
die door andere apostelen zijn geschre-
ven, bevatten raad aan de heiligen uit
die tijd. Het boek Openbaring, dat
door de apostel Johannes is geschre-
ven, bestaat voor het grootste deel uit
profetieën over de laatste dagen.

NIKODEMUS. Zie ook Farizeeën

Een rechtschapen overste van de
Joden (vermoedelijk lid van het San-
hedrin) en Farizeeër (Joh. 3:1) uit het
Nieuwe Testament.

Hij spreekt ’s nachts met Jezus, Joh.
3:1–21. Hij verdedigt Christus tegen-
over de Farizeeën, Joh. 7:50–53. Hij
brengt specerijen voor Jezus’ begrafe-
nis, Joh. 19:39–40.

NINEVE. Zie ook Assur; Jona

De hoofdstad van Assur, in het Oude
Testament, en meer dan 200 jaar een
groot handelscentrum op de linkeroe-
ver van de Tigris. De stad viel met
de ondergang van het rijk Assur in
606 v.C.

Sanherib, de koning van Assur, woon-
de in Nineve, 2 Kon. 19:36. Jona wordt
gezonden om in die stad bekering
te prediken, Jona 1:1–2 (Jona 3:1–4).
De mensen van Nineve bekeren zich,
Jona 3:5–10. Christus neemt Nineve
als een voorbeeld van bekering voor
de Joden, Matt. 12:41.

NOACH, AARTSVADER UIT DE
BIJBEL. Zie ook Ark; Gabriël;
Regenboog; Watervloed ten tijde
van Noach

De zoon van Lamech uit het Oude
Testament, de tiende aartsvader vanaf
Adam (Gen. 5:29–32). Hij getuigt van
Christus en predikt bekering tot een
verdorven geslacht. Wanneer de men-
sen zijn boodschap verwerpen, gebiedt
God hem een ark te bouwen om zijn
gezin en de dieren veilig te houden
wanneer de aarde wordt overstroomd
ter verdelging van de goddelozen
(Gen. 6:13–22; Moz. 8:16–30). De pro-

feet Joseph Smith leerde dat Noach
de engel Gabriël is, die na Adam de
sleutels van het heil draagt.

Hij en zijn zonen Sem, Cham en Jafet,
en hun vrouwen, worden gered wan-
neer zij op Gods gebod een ark bou-
wen, Gen. 6–8 (Hebr. 11:7; 1 Pet. 3:20).
De Heer vernieuwt met Noach het
verbond dat Hij met Henoch had ge-
sloten, Gen. 9:1–17 (Moz. 7:49–52; BJS,
Gen. 9:15, 21–25). Noach wordt op
tienjarige leeftijd door Metuselach tot
het priesterschap geordend, LV 107:52.
De mensen trachten hem van het leven
te beroven, maar de macht van God redt
hem, Moz. 8:18. Hij wordt een prediker
der gerechtigheid en leert de mensen
het evangelie van Jezus Christus,
Moz. 8:19, 23–24 (2 Pet. 2:5).

NOACH, ZOON VAN ZENIFF

Een onrechtvaardige koning uit het
Boek van Mormon die in het Land
Nephi over een groep Nephieten
heerste.

Noach bedrijft vele zonden, Mos.
11:1–15. Hij geeft opdracht de profeet
Abinadi te doden, Mos. 13:1 (Mos.
17:1, 5–20). Noach ondergaat de vuur-
dood, Mos. 19:20.

NOÖMI. Zie ook Ruth

Een rechtschapen vrouw, echtgenote
van Elimelek, uit het Oude Testament
(Ruth 1–4). Elimelek en Noömi trekken
met hun kinderen naar Moab om te
ontsnappen aan de hongersnood. Na
de dood van Elimelek en haar beide
zonen, keert Noömi terug naar Betle-
hem met haar schoondochter Ruth.

NUMERI. Zie ook Pentateuch

Het vierde boek in het Oude Testament,
geschreven door Mozes. Het boek Nu-
meri bevat het relaas van de reis van
het volk van Israël vanaf de berg Sinai
naar de velden van Moab aan de grens
van Kanaän. Een van de belangrijke
lessen die wij eruit leren, is dat Gods
volk moet wandelen in geloof, vertrou-
wend op zijn beloften, wil de reis voor
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hen succesvol zijn. Het boek vertelt
hoe God Israël straft voor ongehoor-
zaamheid en verschaft gegevens over
de Israëlitische wet. Het boek dankt
zijn naam aan de volkstellingen die
erin voorkomen (Num. 1–2, 26).

In de hoofdstukken 1–10 wordt ver-
teld hoe het volk zich voorbereidt op
het vertrek vanaf Sinai. De hoofdstuk-
ken 11–14 beschrijven de reis, de uit-
zending van verspieders in Kanaän
en Israëls weigering om het beloofde
land binnen te gaan. In de hoofdstuk-
ken 15–19 worden verschillende wetten
en historische gebeurtenissen vermeld.
De hoofdstukken 20–36 bevatten de
geschiedenis van het laatste jaar dat
het volk Israël in de woestijn verblijft.

OBADJA

Een profeet uit het Oude Testament
die de ondergang van Edom profe-
teerde. Mogelijkerwijs profeteerde hij
tijdens de regering van Joram (848–844
v.C.) of ten tijde van de Babylonische
inval van 586 v.C.

Het boek Obadja: Een boek in het Oude
Testament met slechts één hoofdstuk,
waarin Obadja over de ondergang van
Edom schrijft en profeteert dat er ver-
lossers op de berg Zion zullen staan.

OBED. Zie ook Boaz; Ruth

De zoon van Boaz en Ruth uit het
Oude Testament, de vader van Isaï,
die de vader van koning David werd
(Ruth 4:13–17, 21–22).

OFFER, OFFERANDE, OFFEREN.
Zie ook Aalmoes; Avondmaal des
Heren; Bloed; Gebroken hart;
Jezus Christus; Tiende; Vasten;
Verzoenen; Welzijnszorg

Offeren heeft in de Schriften twee bete-
kenissen: (1) Een gave aan de Heer, (2)
Wereldlijke zaken opgeven of het ver-
lies daarvan verdragen voor de Heer
en zijn koninkrijk.

Een gave aan de Heer: In het Oude
Testament duidt het woord op slacht-

of brandoffers. In deze tijd gebruikt de
kerk gaven aan de Heer, in de vorm
van vastengaven en andere vrijwillige
offers (waaronder tijd, talenten en be-
zittingen), om de armen bij te staan en
voor andere goede doelen.

Gij hebt Mij beroofd in de tienden en
de heffing, Mal. 3:8–10. Verzoen u
eerst met uw broeder en offer daarna
uw gave, Matt. 5:23–24. Bied Christus
uw gehele ziel als offerande aan, Omni
1:26. Als iemand een gave offert zon-
der een oprechte bedoeling, baat het
hem niets, Mro. 7:6. De sleutels van
het priesterschap zullen nimmermeer
worden weggenomen, totdat de zonen
van Levi de Heer weer een offerande
brengen in gerechtigheid, LV 13:1. Op
die dag, de dag des Heren, moet u uw
offers en uw heilige handelingen aan
de Heer opdragen, LV 59:12. Laten wij
als kerk en als volk de Heer in gerech-
tigheid een offer brengen, LV 128:24.

Wereldlijke zaken opgeven of het verlies
daarvan verdragen voor de Heer en zijn
koninkrijk: In vroegere tijden beteken-
de offeren iets of iemand heiligen. In-
m i d d e l s i s h e t g a a n b e t e k e n e n
wereldlijke zaken opgeven of het ver-
lies daarvan verdragen voor de Heer
en voor zijn koninkrijk. De leden van
de kerk van de Heer behoren bereid te
zijn om alles voor Hem op te offeren.
Joseph Smith leerde de mensen dat
‘een godsdienst die niet vergt dat men
alles opoffert, (. . .) nooit krachtig
genoeg kan zijn om voldoende geloof
te ontwikkelen voor het leven en het
eeuwig heil.’ In het eeuwige perspec-
tief zijn de zegeningen die door opof-
feringen worden verkregen altijd
groter dan het gebrachte offer.

Toen Adam en Eva uit de hof van
Eden waren verdreven, gaf de Heer
hun de wet van offerande. Deze wet
omvatte het offer van de eerstelingen
van hun kudden. Dat offer was een
zinnebeeld van het offer dat zou wor-
den gebracht door de eniggeboren
Zoon van God (Moz. 5:4–8). Het bren-
gen van offers ging door tot de dood
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van Jezus Christus, waarmee er een
eind kwam aan het offeren van dieren
als evangelieverordening (Alma 34:13–
14). In deze tijd nemen de leden van de
kerk bij het avondmaal van het brood
en het water ter gedachtenis van het
offer van Jezus Christus. Er wordt
hun bovendien gevraagd het offer te
brengen van een gebroken hart en een
verslagen geest (3 Ne. 9:19–22), wat
inhoudt dat zij ootmoedig en boet-
vaardig zijn, en bereid Gods geboden
te bewaren.

Abraham bond zijn zoon Isaak en
legde hem op het altaar, Gen. 22:1–18
(Jakob 4:5). Gij zult uw brandoffers
offeren, Ex. 20:24. Alleen gave dieren
mogen geofferd worden, Deut. 15:19–
21. Gehoorzamen is beter dan slacht-
offers, 1 Sam. 15:22. Liefhebben is
meer dan alle brandoffers en slachtof-
fers, Marc. 12:32–33. Wij zijn gehei-
ligd door het offer van Jezus Christus,
Hebr. 10:10–14. Christus gaf Zichzelf
als offer voor de zonde, 2 Ne. 2:6–7. Het
grote en laatste offer zal de Zoon van
God zijn, ja, oneindig en eeuwig, Alma
34:8–14. Breng geen brandoffers meer;
breng God het offer van een gebroken
hart en een verslagen geest, 3 Ne.
9:19–20 (Ps. 51:16–17; LV 59:8). Het is
heden een dag van opoffering, LV 64:23
(LV 97:12). De Heer neemt allen aan die
gewillig zijn hun verbonden na te ko-
men door te offeren, LV 97:8. Joseph F.
Smith zag de geesten der rechtvaardi-
gen die offers hadden gebracht naar
de gelijkenis van het grote offer van de
Zoon van God, LV 138:13. De verlos-
sing is tot stand gebracht door middel
van het offer van de Zoon van God aan
het kruis, LV 138:35.

OFFICIËLE VERKLARING 1.
Zie ook Huwelijk, huwen—
Meervoudig huwelijk; Manifest;
Woodruff, Wilford

Het eerste gedeelte van de Officiële
Verklaring 1, die te vinden is aan het
eind van de Leer en Verbonden, staat
ook bekend als het Manifest. Het werd

uitgevaardigd door president Wilford
Woodruff en voorgelegd aan de leden
van de kerk tijdens de algemene con-
ferentie van 6 oktober 1890. Vanaf
1862 werden er in de Verenigde Staten
in een periode van vijfentwintig jaar
verschillende wetten uitgevaardigd die
het meervoudig huwelijk verboden.
De Heer liet Wilford Woodruff door
middel van een visioen en openbaring
weten wat de gevolgen zouden zijn als
de heiligen niet ophielden met de
praktisering daarvan. Het Manifest
was een formele uitspraak dat er geen
meervoudige huwelijken meer vol-
trokken werden.

OFFICIËLE VERKLARING 2. Zie ook
Kimball, Spencer W.; Priesterschap

Een leerstellige uitspraak met betrek-
king tot de vraag wie het priesterschap
van God mag dragen. Deze staat nu
aan het eind van de Leer en Verbon-
den. Begin juni 1978 openbaarde de
Heer aan president Spencer W. Kimball
dat het priesterschap moest worden
verstrekt aan alle daartoe waardige
mannelijke leden van de kerk. Hierdoor
zijn de zegeningen van het priester-
schap en de tempel beschikbaar voor
alle daartoe waardige mannen, onge-
acht hun ras of huidskleur. De verkla-
ring is op 30 september 1978 aan de
algemene conferentie van de kerk
voorgelegd en unaniem aanvaard.

OLIE. Zie ook Olijfboom; Zalven;
Zalving van zieken

Wanneer er in de Schriften over olie
wordt gesproken, wordt er gewoonlijk
olijfolie bedoeld. Vanaf de tijd van het
Oude Testament is olijfolie gebruikt
voor de riten in de tempel en de taber-
nakel, voor zalvingen, voor verlichting
en bij voedselbereiding. Olijfolie dient
ook wel als symbool van reinheid en
van de Heilige Geest en zijn invloed
(1 Sam. 10:1, 6; 16:13; Jes. 61:1–3).

De priester zal olie aan de rechteroor-
lel strijken, Lev. 14:28–29. De Heer
heeft mij gezonden om u tot koning te
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zalven over zijn volk, 1 Sam. 15:1. De
olie in de kruik van de weduwe raakte
niet op, 1 Kon. 17:10–16. De Heer zalft
mijn hoofd met olie, Ps. 23:5. Zij zalf-
den vele zieken met olie, Marc. 6:13.
Laat de ouderlingen over hem een
gebed uitspreken en hem met olie
zalven, Jak. 5:13–15. Zorg ervoor uw
lamp in orde en brandende te houden
en olie bij u te hebben, LV 33:17 (Matt.
25:1–13).

OLIJFBERG. Zie ook Getsemane

Een heuvel ten oosten van het Kidron-
dal, ten oosten van Jeruzalem. De hof
van Getsemane bevindt zich onderaan
de westelijke helling van de Olijfberg.
Betfage en Betanië liggen bovenop de
berg en op de oostelijke helling. Veel
gebeurtenissen uit de Bijbel hebben
plaatsgevonden op deze berg (Matt.
24:3), die ook het toneel zal zijn van
belangrijke gebeurtenissen in de laat-
ste dagen (Zach. 14:3–5; LV 45:48–54;
133:20).

OLIJFBOOM. Zie ook Israël; Olie

Een boom die in Israël veel voorkomt
en van groot belang is voor de land-
bouw in de landen die in de Bijbel
voorkomen. De boom wordt gekweekt
voor zijn hout, vruchten en olie. De
olijfboom wordt in de Schriften het
meest gebruikt als symbool van het
huis van Israël.

Het huis van Israël wordt vergeleken
met een olijfboom, waarvan de takken
worden afgebroken en verstrooid, 1 Ne.
10:12 (1 Ne. 15:12). De Heer vergelijkt
het huis van Israël met een tamme
olijfboom, Jakob 5–6. Joseph Smith
noemde de openbaring in afdeling 88
het olijfblad, LV 88, opschrift. Een
edelman zei zijn dienstknechten naar
zijn wijngaard te gaan en er twaalf
olijfbomen te planten, LV 101:43–62.

OMEGA. Zie Alfa en Omega; Jezus
Christus

OMNER. Zie ook Mosiah, zoon van
Benjamin; Mosiah, zonen van

Een zoon van koning Mosiah uit het
Boek van Mormon. Omner trok erop
uit met zijn broeders om tot de Lama-
nieten te prediken (Mos. 27:8–11, 34–
37; 28:1–9).

OMNI

Een Nephitische kroniekschrijver uit
het Boek van Mormon, die omstreeks
361 v.C. heeft geschreven (Jarom 1:15;
Omni 1:1–3).

Het boek Omni: Een boek dat vertaald
is van de kleine platen van Nephi in
het Boek van Mormon, slechts één
hoofdstuk telt en een verslag bevat
van de oorlogen tussen de Nephieten
en de Lamanieten. Omni heeft alleen
de eerste drie verzen van het boek
geschreven. De platen werden succes-
sievelijk overgedragen aan Amaron,
Chemish, Abinadom en ten slotte
aan Amaleki, die de platen overdroeg
aan koning Benjamin, de koning van
Zarahemla.

ONDERDOMPELING. Zie Doop,
dopen—Doop door
onderdompeling

ONDERSCHEID, GAVE VAN.
Zie ook Gaven van de Geest

Iets begrijpen of weten door de macht
van de Geest. De gave van onder-
scheid is een van de gaven van de
Geest, waarmee onder andere de ware
aard van de mensen wordt begrepen,
alsmede de bron en betekenis van
geestelijke manifestaties.

De mens ziet aan wat voor ogen is,
maar de Here ziet het hart aan, 1 Sam.
16:7. Wee hun die het kwade goed noe-
men en het goede kwaad, Jes. 5:20
(2 Ne. 15:20). De dingen van God wor-
den door de geest onderscheiden, 1 Kor.
2:14. Aan sommigen wordt de gave
van het onderscheiden van geesten
gegeven, 1 Kor. 12:10. Ammon kon de
gedachten van de koning lezen, Alma
18:18, 32. De zachte stem doordrong
hen die luisterden, 3 Ne. 11:3. Zoek de
beste gaven om niet te worden misleid,
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LV 46:8, 23. Kerkleiders ontvangen
het vermogen om de gaven van de
Geest te onderscheiden, LV 46:27. Het
lichaam dat met licht is vervuld, be-
grijpt alles, LV 88:67. Mozes zag de
aarde en nam alles waar door de Geest
Gods, Moz. 1:27.

ONGELOOF. Zie ook Geloof, geloven

Gebrek aan geloof in God en zijn
evangelie.

Hij deed daar niet vele krachten we-
gens hun ongeloof, Matt. 13:58. We-
gens hun gebrek aan geloof waren
Jezus’ discipelen niet in staat een boze
geest uit te werpen, Matt. 17:14–21.
Kom mijn ongeloof te hulp, Marc.
9:23–24. Jezus verweet de apostelen
hun ongeloof en hardheid van hart,
Marc. 16:14. Zal ongeloof de trouw
Gods tenietdoen? Rom. 3:3. Het is
beter dat één mens omkomt dan dat
een natie in ongeloof verkommert en
verloren gaat, 1 Ne. 4:13. Wanneer de
tijd komt dat zij in ongeloof verkom-
meren, zal Hij hen doen verstrooien en
slaan, 2 Ne. 1:10–11 (LV 3:18). Wegens
hun ongeloof konden zij het woord
Gods niet begrijpen, Mos. 26:1–5. We-
gens hun ongeloof kon Ik de Joden
niet zulke grote tekenen tonen, 3 Ne.
19:35. Uw geest is in het verleden ver-
duisterd geweest wegens ongeloof,
LV 84:54–58.

ONHEILIG. Zie Goddeloos,
goddeloosheid, goddelozen

ONKREUKBAARHEID. Zie ook
Eerlijk, eerlijkheid; Rechtvaardig,
rechtvaardigen, rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid, integriteit, eerlijk-
heid en oprechtheid.

Totdat ik de geest geef, zal ik mijn on-
schuld niet prijsgeven, Job 27:5. Een
rechtvaardige, wandelend in zijn op-
rechtheid, Spr. 20:7. Het waren mannen
die te allen tijde getrouw waren in alle
dingen die hun werden toevertrouwd,
Alma 53:20. De Heer had Hyrum Smith

lief wegens de onkreukbaarheid van
zijn hart, LV 124:15.

ONKRUID

Het onkruid waarover gesproken wordt
in de gelijkenis van het onkruid, is een
giftige grassoort die pas te onderschei-
den is van tarwe wanneer het vol-
groeid is (Matt. 13:24–30; LV 86:1–7).

ONRECHTVAARDIG,
ONRECHTVAARDIGEN,
ONRECHTVAARDIGHEID. Zie
ook Goddeloos, goddeloosheid,
goddelozen; Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid; Vuil; Zonde

Goddeloos, onrechtvaardig; mensen
die God en de dingen Gods niet lief-
hebben en zijn zaak niet voorstaan.

De onrechtvaardigen zullen het ko-
ninkrijk van God niet beërven, 1 Kor.
6:9–10. Wie een welgevallen hebben
gehad in de ongerechtigheid, zullen
worden geoordeeld, 2 Tess. 2:12.
Jezus Christus kan ons reinigen van
alle ongerechtigheid, 1 Joh. 1:9. Een
onrechtvaardige koning verdraait de
wegen van alle gerechtigheid, Mos.
29:23. Het fundament van de vernieti-
ging wordt gelegd door de onrechtvaar-
digheid van wetgeleerden en rechters,
Alma 10:27. Ik zend u uit om de wereld
te bestraffen wegens onrechtvaardige
daden, LV 84:87. De ziel moet worden
geheiligd van alle ongerechtigheid, LV
88:17–18. Het is de neiging van bijna
alle mensen te beginnen met de uitoefe-
ning van onrechtvaardige heerschap-
pij, LV 121:39.

ONREIN. Zie Rein en onrein

ONSCHULD, ONSCHULDIG

Schuldloos of zondeloos.

Voor de val verkeerden Adam en Eva
in een staat van onschuld, 2 Ne. 2:23.
Het bloed van de onschuldigen zal
staan als een getuigenis tegen hen,
Alma 14:11. Iedere mensengeest was
in het begin onschuldig, LV 93:38. De
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onschuldigen zullen niet met de on-
rechtvaardigen worden veroordeeld,
LV 104:7. Joseph en Hyrum Smith wa-
ren niet schuldig aan enig misdrijf, LV
135:6–7. Kinderen zijn rein sedert de
grondlegging der wereld, Moz. 6:54.

ONSTERFELIJK,
ONSTERFELIJKHEID. Zie ook
Heil; Jezus Christus; Opstanding;
Sterfelijk, sterfelijkheid;
Verzoenen, verzoening

Als herrezen persoon voor eeuwig
leven, niet onderworpen aan de licha-
melijke dood.

Hij is opgewekt, Marc. 16:6. Zo zullen
ook in Christus allen levend gemaakt
worden, 1 Kor. 15:22. De dood is ver-
zwolgen wanneer dit sterfelijke on-
sterfelijkheid aangedaan heeft, 1 Kor.
15:53–54. Christus heeft een eind ge-
maakt aan de dood en onvergankelijk
leven gebracht, 2 Tim. 1:10. Onster-
felijkheid is het tot elkaar terugbrengen
van de geest en het lichaam, 2 Ne. 9:13.
Hun geest verenigt zich met hun li-
chaam en wordt onsterfelijk, om nooit
meer te sterven, Alma 11:45. De ge-
trouwen zullen gekroond worden met
onsterfelijkheid en eeuwig leven, LV
75:5. De aarde zal geheiligd en onster-
felijk zijn, LV 77:1 (LV 130:9). Het is
Gods werk en heerlijkheid de onster-
felijkheid en het eeuwige leven van de
mens tot stand te brengen, Moz. 1:39.

ONTUCHT. Zie ook Echtbreuk;
Kuisheid; Zinnelijk, zinnelijkheid

Onwettige seksuele gemeenschap tus-
sen twee mensen die niet met elkaar
getrouwd zijn. In de Schriften wordt
de term ontucht soms gebruikt als
symbool voor afvalligheid.

Onteer mij niet, want zoiets doet men
niet, 2 Sam. 13:12. Onthoud u van on-
tucht, Hand. 15:20. Het lichaam is niet
voor ontucht, doch voor de Heer,
1 Kor. 6:13–18. Om ontucht te vermij-
den, moet ieder zijn eigen vrouw heb-
ben, 1 Kor. 7:2–3. Want dit wil God:
dat gij u onthoudt van ontucht, 1 Tess.

4:3. Jakob waarschuwde het volk van
Nephi tegen ontucht, Jakob 3:12. Gij
wordt rijp voor eeuwige vernietiging
ten gevolge van uw moorden en uw
ontucht, Hel. 8:26. Wie ontucht ple-
gen, moeten zich bekeren om lid van
de kerk te worden, LV 42:74–78.

ONVERGEEFLIJKE ZONDE. Zie ook
Godslastering, lasteren; Heilige
Geest; Moord; Zonen des verderfs

De zonde die bestaat uit de verlooche-
ning van de Heilige Geest, een zonde
waarvoor geen vergeving bestaat.

De lastering van de Geest zal niet ver-
geven worden, Matt. 12:31–32 (Marc.
3:29; Luc. 12:10). Want het is onmogelijk
hen die deel gekregen hebben aan de
Heilige Geest en daarna zijn afgeval-
len, opnieuw tot bekering te brengen,
Hebr. 6:4–6. Indien wij opzettelijk
zondigen nadat wij de waarheid hebben
leren kennen, blijft er geen offer voor
de zonden meer over, Hebr. 10:26. In-
dien gij de Heilige Geest verloochent,
en weet dat gij Hem verloochent, is dat
een onvergeeflijke zonde, Alma 39:5–6
(Jakob 7:19). Er is voor hen geen verge-
ving, want zij hebben de eniggeboren
Zoon verloochend en Hem, wat hen
betreft, opnieuw gekruisigd, LV 76:30–
35. De lastering van de Heilige Geest,
die niet zal worden vergeven, bestaat
uit het vergieten van onschuldig bloed
nadat gij mijn nieuw en eeuwigdurend
verbond hebt aanvaard, LV 132:26–27.

ONZEDELIJKHEID. Zie Goddeloos,
goddeloosheid; Kuisheid;
Seksuele onzedelijkheid;
Zinnelijk, zinnelijkheid

ONZEVADER. Zie Gebed des Heren

OOG, OGEN

In de Schriften wordt het oog vaak
gebruikt als symbool voor iemands
vermogen om het licht van God te ont-
vangen. Er wordt daarmee ook geduid
op iemands geestelijke toestand en zijn
begrip van goddelijke zaken.

De dwazen hebben ogen zonder te zien,
Jer. 5:21 (Marc. 8:18). De lamp van het
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lichaam is het oog, Matt. 6:22 (Luc.
11:34; 3 Ne. 13:22; LV 88:67). Gezegend
zijn uw ogen, omdat zij zien, Matt.
13:16. Verlichte ogen [uws] harten, Ef.
1:17–18. Wee hun die in eigen ogen
wijs zijn, 2 Ne. 15:21 (Jes. 5:21). Zij be-
gonnen te vasten en te bidden, opdat
de ogen van het volk zouden worden
geopend, Mos. 27:22. Satan verblind-
de hun ogen, 3 Ne. 2:2. Niemand kan
macht hebben om het Boek van Mor-
mon aan het licht te brengen tenzij zijn
oog alleen op de eer van God is gericht,
Mrm. 8:15. Door de macht van de Geest
gingen onze ogen open en werd ons
verstand verlicht, LV 76:12. Het licht
is uit Hem die uw ogen verlicht, LV
88:11. Als uw oog alleen op mijn eer is
gericht, zal uw gehele lichaam met
licht worden vervuld, LV 88:67.

OOGST

In de Schriften wordt het woord oogst
soms figuurlijk gebruikt met de beteke-
nis mensen tot de kerk brengen, ofwel
tot het koninkrijk van God op aarde,
of voor een tijd van oordeel, zoals de
wederkomst van Jezus Christus.

Voorbij is de oogst, ten einde de zo-
mer, en wij zijn niet verlost, Jer. 8:20
(LV 56:16). De oogst is wel groot, maar
arbeiders zijn er weinig, Matt. 9:37. De
oogst is de voleinding der aarde, Matt.
13:39. Want wat een mens zaait, zal hij
ook oogsten, Gal. 6:7–9 (LV 6:33). Het
veld is reeds wit om te oogsten, LV
4:4. De oogst is ten einde en uw ziel
niet gered, LV 45:2. De tijd van de
oogst is gekomen en mijn woord moet
worden vervuld, LV 101:64.

OOR. Zie ook Luisteren

In de Schriften wordt het oor vaak
gebruikt als symbool voor iemands
vermogen om de dingen van God te
horen en te begrijpen.

Zij hebben oren, maar horen niet, Ps.
115:6. Hij wekt mij het oor, opdat ik
hore, Jes. 50:4–5 (2 Ne. 7:4–5). Wie
oren heeft, die hore, Matt. 11:15. Hun

oren zijn hardhorend geworden, Matt.
13:15 (Moz. 6:27). Geen oog heeft ge-
zien en geen oor heeft gehoord wat
God heeft bereid voor degenen die
Hem liefhebben, 1 Kor. 2:9 (LV 76:10).
De duivel fluistert in hun oor, 2 Ne.
28:22. Open uw oren om te horen,
Mos. 2:9 (3 Ne. 11:5). Ik werd menig-
maal geroepen, maar ik wilde niet
luisteren, Alma 10:6. Neig uw oor tot
mijn woorden, Alma 36:1 (Alma 38:1;
LV 58:1). Er is geen oor dat niet zal
horen, LV 1:2. Oren gaan open door
ootmoed en gebed, LV 136:32.

OORDEEL, LAATSTE. Zie ook
Jezus Christus—Rechter;
Oordeel, oordelen; Veroordelen,
veroordeling

Het allerlaatste oordeel dat na de op-
standing zal plaatsvinden. God zal,
door middel van Jezus Christus, ieder
mens oordelen om te bepalen welke
mate van eeuwige heerlijkheid hij
dient te ontvangen. Dit oordeel zal
uitgaan van ieders gehoorzaamheid
aan Gods geboden, met inbegrip van
zijn aanvaarding van het zoenoffer
van Jezus Christus.

De Vader heeft het gehele oordeel
aan de Zoon gegeven, Joh. 5:22. Wij
zullen allen voor de rechterstoel van
God komen te staan, Rom. 14:10. De
doden worden geoordeeld op grond
van hetgeen in de boeken geschreven
staat, Op. 20:12 (LV 128:6–7). Gij zult
voor al uw handelingen in het gericht
worden gedaagd, 1 Ne. 10:20. De
twaalf apostelen en de twaalf Nephiti-
sche discipelen zullen Israël richten,
1 Ne. 12:9 (LV 29:12). Allen moeten
voor de rechterstoel van de Heilige
Israëls verschijnen, 2 Ne. 9:15. Bereid
uw ziel voor op die heerlijke dag,
2 Ne. 9:46. Kunt gij u voorstellen hoe
gij voor de rechterstoel van God wordt
gebracht? Alma 5:17–25. Jezus Christus
zal staan om de wereld te oordelen,
3 Ne. 27:16. De Heer zal neerkomen
met een vervloeking ten oordeel op de
goddelozen, LV 133:2.
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OORDEEL, OORDELEN. Zie ook
Jezus Christus—Rechter;
Oordeel, laatste; Veroordelen,
veroordeling

Gedrag afwegen tegen de beginselen
van het evangelie; een oordeel vellen;
goed van kwaad onderscheiden.

Mozes houdt zitting om recht te spre-
ken over het volk, Ex. 18:13. Op recht-
vaardige wijze zult gij uw naaste
berechten, Lev. 19:15. Oordeel niet,
opdat gij niet geoordeeld wordt, Matt.
7:1 (BJS, Matt. 7:1–2; Luc. 6:37; 3 Ne.
14:1). Allen die onder de wet gezon-
digd hebben, zullen door de wet
geoordeeld worden, Rom. 2:12. De
heiligen zullen de wereld oordelen,
1 Kor. 6:2–3. De Zoon van de eeuwige
God werd door de wereld geoordeeld,
1 Ne. 11:32. De twaalf apostelen van
het Lam zullen de twaalf stammen van
Israël richten, 1 Ne. 12:9 (LV 29:12). De
dood en de hel en de duivel, en allen
die daardoor zijn gegrepen, moeten
worden geoordeeld, 2 Ne. 28:23 (1 Ne.
15:33). Als gij de man oordeelt die
bij u om hulp uit uw bezit smeekt,
hoeveel rechtvaardiger zal dan uw
veroordeling zijn voor het onthouden
van uw bezit, Mos. 4:22. De mensen
zullen worden geoordeeld naar hun
werken, Alma 41:3. Oordeel recht-
vaardig, dan zult u een rechtvaardig
oordeel terugontvangen, Alma 41:14.
De wereld zal worden geoordeeld uit
de boeken die geschreven zullen wor-
den, 3 Ne. 27:23–26 (Op. 20:12). Het
overblijfsel van dit volk zal worden
geoordeeld door de twaalf die Jezus in
dit land koos, Mrm. 3:18–20. Mormon
legt uit hoe te oordelen of iets goed
of kwaad is, Mro. 7:14–18. Stel uw
vertrouwen in die Geest die ertoe be-
weegt rechtvaardig te oordelen, LV
11:12. Gij behoort in uw hart te zeggen:
Laat God tussen u en mij oordelen, LV
64:11. De kerk van de Heer zal de
volken richten, LV 64:37–38. De Zoon
heeft de geesten in de gevangenis
bezocht, opdat zij kunnen worden
geoordeeld als mensen in het vlees,

LV 76:73 (1 Pet. 4:6). De bisschop moet
een plaatsel i jke rechter zi jn, LV
107:72–74. De Heer zal alle mensen
oordelen naar hun werken, naar de
verlangens van hun hart, LV 137:9.

OORLOG. Zie ook Vrede

Een strijd of gewapend conflict. De
Heer kan alleen zijn goedkeuring aan
oorlog hechten als allerlaatste middel
voor de heiligen om hun gezin, bezit,
rechten en vrijheid te verdedigen
(Alma 43:9, 45–47).

Moroni verdedigt zijn volk, zijn rech-
ten, zijn land en zijn godsdienst, Alma
48:10–17. Joseph Smith ontvangt een
openbaring en profetie over oorlog,
LV 87. Verwerpt oorlog en verkondigt
vrede, LV 98:16, 34–46. De mensen
zijn gerechtigd om zichzelf, hun vrien-
den, hun eigendom en de overheid te
verdedigen, LV 134:11. Wij geloven
in het gehoorzamen, eerbiedigen en
hooghouden van de wet, Art. 1:12.

OORLOG IN DE HEMEL. Zie ook
Raadsvergadering in de hemel;
Voorsterfelijk leven

De strijd die plaatsvond in het voor-
sterfelijk leven onder de geestkinde-
ren van God.

Satan werd uit de hemel en op de
aarde geworpen, Op. 12:4, 7–9. De
duivel en een derde deel van de
hemelse menigten werden neerge-
worpen, LV 29:36–37. Lucifer stond op
tegen de eniggeboren Zoon, LV 76:25–
26. Satan streefde ernaar de heerlijk-
heid van de Vader weg te nemen en
de keuzevrijheid van de mens teniet
te doen, Moz. 4:1–4 (Jes. 14:12–15;
Abr. 3:27–28). Zij die God volgden,
behielden hun eerste staat, kwamen
naar de aarde en ontvingen een li-
chaam, Abr. 3:26.

OOTMOED. Zie Nederig,
nederigheid, vernederen

OPENBARING. Zie ook Droom;
Heilige Geest; Inspiratie,
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inspireren; Licht, Licht van
Christus; Profeteren, profetie;
Stem; Visioen; Woord van God

Communicatie van God aan zijn kin-
deren op aarde. Openbaring kan ko-
men door het licht van Christus en
door de Heilige Geest door middel
van inspiratie, visioenen, dromen of
het bezoek van engelen. Openbaring
verschaft leiding die de getrouwen tot
het eeuwig heil in het celestiale ko-
ninkrijk kan voeren.

De Heer openbaart zijn werk aan
zijn profeten en geeft de gelovigen de
bevestiging dat de openbaringen aan
de profeten waar zijn (Amos 3:7).
Door middel van openbaring geeft de
Heer persoonlijke leiding aan ieder
mens die ernaar zoekt, geloof heeft,
zich bekeert en gehoorzaam is aan het
evangelie van Jezus Christus. ‘De Hei-
lige Geest is een openbaarder’, heeft
Joseph Smith gezegd, ‘en niemand
kan de Heilige Geest ontvangen zon-
der tevens openbaring te ontvangen.’

In de kerk van de Heer zijn het
Eerste Presidium en het Quorum der
Twaalf Apostelen profeet, ziener en
openbaarder voor de kerk en voor de
wereld. De president van de kerk is de
enige die de Heer geautoriseerd heeft
om openbaring voor de gehele kerk te
ontvangen (LV 28:2–7). Iedereen kan
persoonlijke openbaring ontvangen
voor zijn eigen welzijn.

De mens leeft van alles wat uit de
mond des Heren uitgaat, Deut. 8:3
(Matt. 4:4; LV 98:11). De Heer spreekt
met een stille, zachte stem, 1 Kon. 19:12.
Indien openbaring ontbreekt, verwil-
dert het volk, Spr. 29:18. Voorzeker,
de Here Here doet geen ding, of Hij
openbaart zijn raad aan zijn knechten,
de profeten, Amos 3:7. Zalig zijt gij,
Simon Barjona, want vlees en bloed
heeft u dat niet geopenbaard, maar
mijn Vader die in de hemelen is, Matt.
16:15–19. De Geest zal u de weg wijzen
tot de volle waarheid en de toekomst
zal Hij u verkondigen, Joh. 16:13. In-
dien iemand van u in wijsheid tekort-

schiet, dan bidde hij God daarom, Jak.
1:5. Alle dingen zullen geopenbaard
worden, 2 Ne. 27:11. Ik zal de mensen-
kinderen regel op regel geven, 2 Ne.
28:30. Er is niets verborgen of het zal
worden geopenbaard, 2 Ne. 30:17. De
Heilige Geest zal u alle dingen tonen,
2 Ne. 32:5. Niemand kent Gods wegen,
tenzij die hem worden geopenbaard,
Jakob 4:8. Alma vast en bidt om open-
baring, Alma 5:46. Dingen die nooit
tevoren zijn geopenbaard, zullen de ge-
trouwen worden geopenbaard, Alma
26:22. Wie openbaring verloochenen,
kennen het evangelie van Jezus Christus
niet en begrijpen de Schriften niet,
Mrm. 9:7–8. Gij ontvangt geen getui-
genis dan na de beproeving van uw
geloof, Ether 12:6. Mijn woord zal ge-
heel worden vervuld, LV 1:38. Heb Ik
u daarover geen vrede in uw gemoed
geschonken? LV 6:22–23. Ik zal in uw
gedachten en in uw hart spreken, LV
8:2–3. Indien het juist is, zal Ik uw boe-
zem in u doen branden, LV 9:8. Verloo-
chen niet de geest van openbaring, LV
11:25. Wie vragen, zullen openbaring
op openbaring ontvangen, LV 42:61.
Wat zij ook spreken wanneer gedreven
door de Heilige Geest, zal de stem des
Heren zijn, LV 68:4. God zal u kennis
geven, LV 121:26. Joseph Smith zag de
Vader en de Zoon, GJS 1:17. Wij geloven
alles wat God heeft geopenbaard en
nog zal openbaren, Art. 1:7, 9.

OPENBARING VAN JOHANNES.
Zie ook Apokalyps; Johannes, de
zoon van Zebedeüs

Het laatste boek in het Nieuwe Testa-
ment, dat een openbaring behelst die
aan de apostel Johannes is gegeven.
Het werd hem toegestaan de geschie-
denis van de wereld te zien, en wel in
het bijzonder die van de laatste dagen
(Op. 1:1–2; 1 Ne. 14:18–27; LV 77). De
openbaring van Johannes staat ook
bekend als de Apokalyps.

Johannes ontving deze openbaring
op het eiland Patmos (Op. 1:9–10), voor
de kust van Azië, niet ver van Efeze,
op de dag des Heren. De exacte datum



Opgenomen mensen 160

waarop deze openbaring werd ont-
vangen is niet bekend.

De sleutels om dit boek te kunnen
begrijpen, staan in 1 Nephi 14:18–27
en in LV 77 (Ether 4:15–16).

De hoofdstukken 1–3 bevatten de
inleiding tot het boek en brieven aan
de zeven gemeenten in Azië. Johannes
heeft deze brieven geschreven tot
steun van de heiligen bij het oplossen
van bepaalde problemen. In de hoofd-
stukken 4–5 worden de visioenen be-
schreven die Johannes had ontvangen
van de majesteit en rechtschapen
macht van God en Christus. In de
hoofdstukken 6–9 en 11 vertelt Johan-
nes dat hij een boek heeft gezien met
zeven zegels, waarbij iedere zegel dui-
zend jaar vertegenwoordigt van de
wereldlijke geschiedenis van de aar-
de. Deze hoofdstukken behandelen in
hoofdzaak de gebeurtenissen die ver-
band houden met het zevende zegel
(zie Op. 8–9; 11:1–15). Hoofdstuk 10
bevat de beschrijving van een boekje
dat Johannes moest eten en dat duidde
op een toekomstige zending die hij
zou vervullen. In hoofdstuk 12 staat een
visioen opgetekend van het kwaad dat
in de hemel begon toen Satan in op-
stand kwam en uitgeworpen werd. De
strijd die toen ontstond, wordt hier op
aarde nog steeds gestreden. In de
hoofdstukken 13, 17–19 beschrijft
Johannes de goddeloze aardse konink-
rijken, die Satan in zijn greep heeft. Hij
vermeldt hoe het die koninkrijken zal
vergaan en hoe het kwaad uiteindelijk
vernietigd wordt. De hoofdstukken
14–16 geven een beschrijving van de
rechtvaardigheid van de heiligen te
midden van het kwaad vlak voor de
wederkomst van Christus. In de hoofd-
stukken 20–22 worden het millennium,
de prachtige stad Nieuw-Jeruzalem en
de slotgebeurtenissen van de geschie-
denis van de aarde beschreven.

OPGENOMEN MENSEN

Mensen die een verandering ondergaan
zodat zij geen pijn meer ervaren en de

dood pas ondergaan bij hun opstan-
ding tot de onsterfelijkheid.

Henoch wandelde met God, en hij was
niet meer, want God had hem opgeno-
men, Gen. 5:24 (Hebr. 11:5; LV 107:48–
49). Tot op de huidige dag heeft
niemand weet van Mozes’ graf, Deut.
34:5–6 (Alma 45:19). Elia voer in een
storm ten hemel, 2 Kon. 2:11. Indien
Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat
gaat het u aan? Joh. 21:22–23 (LV 7:1–
3). Gij zult de dood nooit smaken, 3 Ne.
28:7. Opdat zij niet de dood zouden
smaken, werd er een verandering in
hun lichaam teweeggebracht, 3 Ne.
28:38 (4 Ne. 1:14; Mrm. 8:10–11). Johan-
nes de geliefde zal leven totdat de Heer
komt, LV 7. Ik heb het Zion van Henoch
aan mijn eigen boezem genomen, LV
38:4 (Moz. 7:21, 31, 69). Henoch en zijn
broeders zijn een stad die wordt
bewaard totdat er een dag van gerech-
tigheid komt, LV 45:12. Elia werd,
zonder de dood te smaken, in de hemel
opgenomen, LV 110:13. De Heilige
Geest viel op velen en zij werden in
Zion opgenomen, Moz. 7:27.

OPLEGGEN VAN HANDEN. Zie
Handoplegging

OPSTAND. Zie ook Afval; Duivel;
Morren; Zonde

De Heer tarten of weerstaan, onder
andere door te weigeren zijn gekozen
leiders te volgen en door moedwillig
zijn geboden te overtreden.

Wees niet opstandig tegen de Heer,
Num. 14:9. Wee de opstandige kinde-
ren, Jes. 30:1. De Heer verlost geen
van hen die tegen Hem opstaan en in
hun zonden sterven, Mos. 15:26. De
Amlicieten kwamen in openlijke op-
stand tegen God, Alma 3:18–19. De
weerspannigen zullen met veel smart
worden doorboord, LV 1:3. Mijn ver-
bolgenheid is ontbrand tegen de weer-
spannigen, LV 56:1 (LV 63:1–6). Satan
stond tegen God op, Moz. 4:3.

OPSTANDING. Zie ook Dood,
lichamelijke; Geest; Jezus
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Christus; Lichaam; Onsterfelijk,
onsterfelijkheid; Verzoenen,
verzoening

De hereniging na de dood van het
geestelijke lichaam met het fysieke li-
chaam van vlees en beenderen. Na de
opstanding zullen geest en lichaam
nooit meer gescheiden worden en zal
de persoon onsterfelijk zijn. Omdat
Jezus Christus de dood heeft over-
wonnen, zal iedereen die op aarde is
geboren opstaan uit de doden (1 Kor.
15:20–22).

Jezus Christus stond als eerste op
uit de doden (Hand. 26:23; Kol. 1:18;
Op. 1:5). Uit het Nieuwe Testament
blijkt overduidelijk dat Jezus is opge-
staan met zijn stoffelijke lichaam: zijn
graf was leeg, Hij at vis en honing, Hij
had een lichaam van vlees en beende-
ren, de mensen raakten Hem aan en de
engel zei dat Hij was opgestaan (Marc.
16:1–6; Luc. 24:1–12, 36–43; Joh. 20:1–
18). Hedendaagse openbaring beves-
tigt de realiteit van de opstanding van
Christus en van het gehele mensdom
(Alma 11:40–45; 40; 3 Ne. 11:1–17; LV
76; Moz. 7:62).

De mensen zullen in de opstanding
niet allen dezelfde heerlijkheid ont-
vangen (1 Kor. 15:39–42; LV 76:89–98),
noch tegelijkertijd opstaan (1 Kor.
15:22–23; Alma 40:8; LV 76:64–65, 85).
Vele heiligen staan na de opstanding
van Christus op (Matt. 27:52). De
rechtvaardigen zullen eerder opstaan
dan de goddelozen, namelijk in de
eerste opstanding (1 Tess. 4:16); onbe-
keerlijke zondaars zullen tevoorschijn
komen in de laatste opstanding (Op.
20:5–13; LV 76:85).

Al wordt dit lichaam vernietigd, toch
zal ik in het vlees God aanschouwen,
Job 19:26 (Moz. 5:10). Ik open uw gra-
ven en zal u uit uw graven doen opko-
men, Ez. 37:12. De graven gingen open
en vele lichamen werden opgewekt,
Matt. 27:52–53 (3 Ne. 23:9). De Heer is
opgewekt, Luc. 24:34. Een geest heeft
geen vlees en beenderen, zoals gij ziet,
dat Ik heb, Luc. 24:39. Ik ben de op-

standing en het leven, Joh. 11:25. De
twaalf apostelen leerden dat Jezus
was opgestaan, Hand. 1:21–22 (Hand.
2:32; 3:15; 4:33). In Christus zullen
allen levend gemaakt worden, 1 Kor.
15:1–22. Die in Christus gestorven
zijn, zullen het eerst opstaan, 1 Tess.
4:16. Gezegend en heilig is hij die deel
heeft aan de eerste opstanding, Op.
20:6. Christus legt zijn leven af en
neemt het wederom op om de opstan-
ding der doden teweeg te brengen,
2 Ne. 2:8 (Mos. 13:35; 15:20; Alma
33:22; 40:3; Hel. 14:15). Zonder de
opstanding zouden wij onderworpen
zijn aan Satan, 2 Ne. 9:6–9. Alle men-
sen zullen de opstanding deelachtig
worden, 2 Ne. 9:22. Abinadi sprak
over de eerste opstanding, Mos. 15:21–
26. De goddelozen blijven alsof er
geen verlossing was teweeggebracht,
uitgezonderd de verbreking van de
banden des doods, Alma 11:41–45.
Alma zet de staat van de zielen tussen
de dood en de opstanding uiteen,
Alma 40:6, 11–24. Bij de komst van de
Heer zullen de doden die in Christus
zijn gestorven, tevoorschijn komen, LV
29:13 (LV 45:45–46; 88:97–98; 133:56).
Beween in het bijzonder hen die geen
hoop op een heerlijke opstanding heb-
ben, LV 42:45. Wie geen wet hebben
gekend, zullen deelhebben aan de
eerste opstanding, LV 45:54. Zij zullen
uit de doden opstaan en niet meer
sterven, LV 63:49. De opstanding uit
de doden is de verlossing van de ziel,
LV 88:14–16. Geest en element, on-
scheidbaar verbonden, ontvangen een
volheid van vreugde, LV 93:33. Enge-
len die herrezen personen zijn, hebben
een lichaam van vlees en beenderen,
LV 129:1. Welk grondbeginsel van in-
telligentie wij verwerven in dit leven,
in de opstanding zal het met ons
herrijzen, LV 130:18–19.

ORDENEN, ORDENING. Zie ook
Ambt, ambtsdrager; Gezag;
Handoplegging; Roepen, roeping,
door God geroepen; Priesterschap

Gezag of een ambt verlenen. Om met
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gezag te kunnen handelen in de kerk
van de Heer moet iemand van Gods-
wege geroepen worden, door profetie,
en door handoplegging van hen die
daartoe het gezag bezitten (Art. 1:5).
Hoewel iemand door ordening gezag
kan ontvangen, gebruikt hij het op
aanwijzing van hen die de betreffende
sleutels van dat gezag bezitten.

Tot een profeet voor de volkeren heb
Ik u geordend, Jer. 1:5. Niet gij hebt
Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u
geordend, Joh. 15:16. Hebbende het
gezag van God, ordende Alma pries-
ters, Mos. 18:18. Mannen worden met
een heilige ordening tot het hoge
priesterschap geordend, Alma 13:1–9.
Jezus roept en ordent twaalf discipe-
len, 3 Ne. 12:1. Ouderlingen ordenen
priesters en leraren door handopleg-
ging, Mro. 3:1–4. Wacht nog een korte
tijd, want gij zijt nog niet geordend,
LV 5:17. Joseph Smith is geordend tot
apostel van Jezus Christus, LV 20:2
(LV 27:12). Niemand mag worden ge-
ordend zonder de stem van de kerk,
LV 20:65. Het zal niemand worden
opgedragen om mijn evangelie te pre-
diken, tenzij hij is geordend door ie-
mand die het gezag daartoe bezit, LV
42:11. Ouderlingen worden geordend
om mijn evangelie te prediken, LV
50:13–18. Het is de plicht van de Twaalf
alle andere ambtsdragers van de kerk
te ordenen en te organiseren, LV 107:58.
Ik streefde naar de zegeningen van
de vaderen en naar het recht waartoe
ik moest worden geordend, Abr. 1:2.
Joseph Smith en Oliver Cowdery or-
denen elkaar tot het Aäronisch pries-
terschap, GJS 1:68–72.

ORDENING IN HET
PRIESTERSCHAP. Zie Ordenen,
ordening

OUDE VAN DAGEN. Zie Adam

OUDE TESTAMENT. Zie ook Bijbel;
Pentateuch; Schriften

De geschriften van profeten vanouds,
die handelden onder de invloed van

de Heilige Geest en die vele eeuwen
lang getuigden van Christus en van
zijn toekomstige bediening. Het Oude
Testament bevat tevens de geschiede-
nis van Abraham en zijn afstammelin-
gen, en van het verbond, ofwel
testament , dat de Heer met Abraham
en zijn nageslacht sloot.

De eerste vijf boeken van het Oude
Testament zijn geschreven door Mozes.
Het zijn Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri en Deuteronomium. Genesis
heeft betrekking op het ontstaan van de
aarde, de mensheid, de talen en rassen,
en het begin van het huis van Israël.

De historische boeken vermelden de
geschiedenis van Israël. Het zijn de
boeken Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2
Samuël, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kro-
nieken, Ezra, Nehemia en Ester.

De poëtische boeken vermelden
een klein deel van de wijsheid en de
literatuur van de profeten. Het zijn de
boeken Job, Psalmen, Spreuken, Pre-
diker, Hooglied en Klaagliederen.

De profeten waarschuwden Israël
voor zijn zonden en getuigden van de
zegeningen die volgen op gehoor-
zaamheid. Zij profeteerden over de
komst van Christus, die verzoening
zou doen voor de zonden van hen die
zich bekeren, de verordeningen ont-
vangen en het evangelie naleven. De
boeken der profeten zijn Jesaja, Jeremia,
Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos,
Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk,
Sefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi.

De meeste boeken in het Oude Tes-
tament zijn in het Hebreeuws geschre-
ven. Enkele boeken staan gedeeltelijk
in het Aramees, een verwante taal.

OUDERLING. Zie ook Melchizedeks
priesterschap; Priesterschap

In de Bijbel wordt niet het woord ouder-
ling maar oudste gebruikt. In het Oude
Testament slaat het dikwijls op de oude-
re mannen in een stam die gewoonlijk
de bestuurlijke zaken toevertrouwd
kregen (Gen. 50:7; Jozua 20:4; Ruth 4:2;
Matt. 15:2). Hun raad was waardevol
dankzij hun leeftijd en ervaring. Hun
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functie was niet noodzakelijkerwijs
een roeping in het priesterschap.

Toch waren er in het Oude Testa-
ment ook geordende ouderlingen in
het Melchizedeks priesterschap (Ex.
24:9–11). In het Nieuwe Testament
wordt ouderling (oudste) genoemd
als priesterschapsambt in de kerk (Jak.
5:14–15). Ook onder de Nephieten wa-
ren er geordende ouderlingen in het
priesterschap (Alma 4:7, 16; Mro. 3:1).
In de huidige bedeling waren Joseph
Smith en Oliver Cowdery de eerste
ouderlingen die geordend werden
(LV 20:2–3).

Ouderling is nu de titel die aan alle
Melchizedeks-priesterschapsdragers
wordt gegeven. Mannelijke zendelin-
gen worden bijvoorbeeld met de titel
ouderling aangesproken. Ook een
apostel is ouderling en het is alleszins
juist over de leden van het Quorum
der Twaalf of van de Quorums der
Zeventig als zodanig te spreken (LV
20:38; 1 Pet. 5:1). De plichten van de
geordende ouderlingen in de tegen-
woordige kerk zijn in de hedendaagse
openbaringen uiteengezet (LV 20:38–
45; 42:44; 46:2; 107:12).

Mozes schreef aan al de ouderlingen
van Israël, Deut. 31:9. Barnabas zond
de bijdragen ter ondersteuning van de
broeders aan de ouderlingen van de
kerk, Hand. 11:30. In elke gemeente
ouderlingen geordend, Hand. 14:23
(Titus 1:5). Vraag de ouderlingen een
gebed over de zieken uit te spreken,
Jak. 5:14. Ouderlingen geordend door
handoplegging, Alma 6:1. De ouder-
lingen moeten de kinderen zegenen,
LV 20:70. De ouderlingen moeten alle
bijeenkomsten leiden door de Heilige
Geest, LV 46:2. De ouderlingen moeten
rekenschap afleggen van de uitoefe-
ning van hun rentmeesterschap, LV
72:5. De ouderlingen moeten het evan-
gelie prediken tot de volken, LV 133:8.

OUDERS. Zie ook Moeder; Vader,
aardse

Vaders en moeders. Getrouwe echtpa-

ren die door het huwelijk aan elkaar
verzegeld zijn in een tempel van God,
kunnen hun ouderlijke taak in alle
eeuwigheid blijven vervullen.

Kinderen, wees uw ouders gehoor-
zaam, Ef. 6:1–3 (Kol. 3:20). Adam en
Eva zijn onze eerste ouders, 1 Ne. 5:11.
De vervloeking zal op het hoofd van
uw ouders neerkomen, 2 Ne. 4:6. Leer
de ouders dat zij zich moeten bekeren
en zich moeten laten dopen, Mro. 8:10.
Ouders geboden hun kinderen te on-
derwijzen in het evangelie, LV 68:25.
Alle kinderen hebben aanspraak op
onderhoud bij hun ouders, LV 83:4.
De zonden van de ouders kunnen niet
op het hoofd van de kinderen neerko-
men, Moz. 6:54.

OVERLEVERING

De overtuigingen en gebruiken die
van het ene geslacht op het andere
worden overgedragen (2 Tess. 2:15).
In de Schriften waarschuwt de Heer
de rechtvaardigen steeds om op hun
hoede te zijn voor de goddeloze over-
leveringen van de mensen (Lev. 18:30;
Marc. 7:6–8; Mos. 1:5; LV 93:39–40).

OVERPEINZEN. Zie Overwegen

OVERSPEL. Zie Echtbreuk

OVERTUIGING. Zie Geloof,
geloven

OVERWEGEN. Zie ook Gebed;
Openbaring

Mediteren, diep nadenken, vaak in ver-
band met de Schriften of andere zaken
die verband houden met God. Wanneer
het met gebed gepaard gaat, kan het
overdenken van goddelijke zaken tot
inzicht en openbaring voeren.

Maria bewaarde al deze woorden, ze
overwegende in haar hart, Luc. 2:19.
Terwijl ik in mijn hart overlegde, werd
ik weggevoerd, 1 Ne. 11:1. Mijn hart
overweegt de Schriften, 2 Ne. 4:15.
Nephi ging zijns weegs, overleggende
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de dingen die de Heer hem had ge-
toond, Hel. 10:2–3. Gaat naar huis en
overweegt de dingen die Ik heb gezegd,
3 Ne. 17:3. Ik wil dat gij bedenkt hoe
barmhartig de Heer is geweest en het
in uw hart overweegt, Mro. 10:3.
Overweeg de dingen die u hebt ont-
vangen, LV 30:3. Terwijl wij deze din-
gen overpeinsden, raakte de Heer de
ogen van ons verstand aan, LV 76:19.
Ik zat in mijn kamer de Schriften te
overwegen, LV 138:1–11. Ik dacht er
keer op keer over na, GJS 1:12.

PAHORAN

De derde Nephitische opperrechter uit
het Boek van Mormon (Alma 50:39–
40; 51:1–7; 59–62).

PARABEL. Zie Gelijkenis

PARADIJS. Zie ook Hemel

Het gedeelte van de geestenwereld
waar de rechtvaardige geesten die dit
aardse leven hebben verlaten, wachten
op de opstanding van het lichaam. Het
is een toestand van vrede en geluk.

De term paradijs wordt in de Schrif-
ten ook gebruikt ter aanduiding van
de gehele geestenwereld (Luc. 23:43),
het celestiale koninkrijk (2 Kor. 12:4),
en de verheerlijkte toestand van de we-
reld tijdens het millennium (Art. 1:10).

Wie overwint, hem zal Ik geven te eten
van de boom des levens, die in het
paradijs Gods is, Op. 2:7. Het paradijs
van God moet de geesten van de recht-
vaardigen opgeven, 2 Ne. 9:13. De geest
van de rechtvaardige wordt ontvangen
in een staat van geluk die het paradijs
wordt genoemd, Alma 40:11–12. De dis-
cipelen van Jezus waren allen naar het
paradijs van God gegaan, op drie na,
4 Ne. 1:14. Weldra ga ik rusten in het
paradijs van God, Mro. 10:34. Christus’
bediening onder de rechtvaardige
geesten in het paradijs, LV 138.

PAREL VAN GROTE WAARDE.
Zie ook Canon; Schriften; Smith
jr., Joseph

Het koninkrijk van God op aarde

wordt vergeleken met een ‘kostbare
parel’ (Matt. 13:45–46).

De Parel van grote waarde is ook de
titel van één van de vier schriftuurlij-
ke boeken die gezamenlijk de stan-
daardwerken vormen van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen. De eerste uitgave
van de Parel van grote waarde, die
verscheen in 1851, bevatte onder an-
dere materiaal dat nu te vinden is in
de Leer en Verbonden. Sinds 1902
bevat de Parel van grote waarde (1)
fragmenten uit Joseph Smiths vertaling
van het boek Genesis, het boek Mozes
geheten, en van Matteüs 24, Matteüs
naar Joseph Smith geheten; (2) Joseph
Smiths vertaling van een aantal Egyp-
tische papyri die in 1835 in zijn bezit
waren gekomen, het boek Abraham
geheten; (3) een gedeelte uit Joseph
Smiths geschiedenis van de kerk,
geschreven in 1838, Geschiedenis
van Joseph Smith geheten; en (4) de
Geloofsartikelen, dertien verklaringen
aangaande het geloof en de leer van
de kerk.

PARTRIDGE, EDWARD

Een lid en leider van de kerk vlak na
de herstelling van de kerk in deze laat-
ste dagen. Edward Partridge was de
eerste bisschop in de kerk (LV 36;
41:9–11; 42:10; 51:1–18; 115; 124:19).

PASCHA. Zie ook Laatste
avondmaal; Lam Gods

Het feest van het Pascha werd inge-
steld om de kinderen van Israël eraan
te herinneren dat de engel der ver-
woesting aan hun huizen was voorbij-
gegaan en hen had verlost van de
Egyptenaren (Ex. 12:21–28; 13:14–15).
De vlekkeloze lammeren, waarvan het
bloed werd gebruikt als teken om
destijds Israël te redden, zijn een sym-
bool van Jezus Christus, het Lam Gods,
wiens offer redding inhoudt voor het
gehele mensdom.

Dit is de inzetting van het Pascha, Ex.
12:43. Jezus en zijn apostelen vierden
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het Pascha tijdens het laatste avond-
maal, Matt. 26:17–29 (Marc. 14:12–25).
Zie, het Lam Gods, dat de zonden der
wereld wegneemt, Joh. 1:29, 36. Want
ook ons paaslam is geslacht: Christus,
1 Kor. 5:7. Wij zijn vrijgekocht met het
bloed van Christus, als van een vlek-
keloos lam, 1 Pet. 1:18–19. Heb geloof
in het Lam Gods, dat de zonden van
de wereld wegneemt, Alma 7:14. De
engel der verwoesting zal voorbijgaan
aan de heiligen die het woord van
wijsheid onderhouden, LV 89:21. Het
Lam is geslacht sedert de grondlegging
der wereld, Moz. 7:47.

PASEN. Zie Jezus Christus;
Opstanding

PATRIARCH, PATRIARCHAAL.
Zie ook Evangelist; Melchizedeks
priesterschap; Patriarchale
zegen; Vader, aardse

In de Schriften wordt op twee manie-
ren melding gemaakt van een patri-
arch: (1) een ambt in het Melchizedeks
priesterschap, ook wel aangeduid als
evangelist; (2) de vader van een fami-
lie of stam. Een geordende patriarch
geeft een bijzondere zegen aan ge-
trouwe leden van de kerk.

Geordende patriarchen: Hij heeft zowel
apostelen als profeten gegeven, zowel
evangelisten als herders, Ef. 4:11 (Art.
1:6). Het is de plicht van de Twaalf
evangelisten te ordenen, LV 107:39.
Hyrum zal het priesterschapsambt van
patriarch op zich nemen, LV 124:91–
92, 124; 135:1.

Vaders: Jakob zegent zijn zonen en hun
nakomelingen, Gen. 49:11–28. Men
mag vrijuit tot u zeggen van de aarts-
vader David dat hij én gestorven én
begraven is, Hand. 2:29. Lehi geeft
zijn nageslacht raad en zegent het,
2 Ne. 4:3–11. Ik werd rechtvaardig
erfgenaam, die het recht bezat dat de
vaders toebehoorde, Abr. 1:2–4.

PATRIARCHALE ZEGEN. Zie ook
Evangelist; Patriarch,
patriarchaal; Vader, aardse

Een zegen gegeven aan daartoe waar-
dige kerkleden door een geordende
patriarch. Een patriarchale zegen bevat
de raad van de Heer aan de persoon
die de zegen ontvangt en maakt zijn of
haar afstamming in het huis van Israël
bekend. Vaders mogen als patriarch
van hun gezin eveneens speciale ze-
gens geven, maar dergelijke zegens
worden niet door de kerk opgetekend
of bewaard.

Israël strekte zijn rechterhand uit en
legde die op het hoofd van Efraïm, Gen.
48:14. Jakob zegent zijn zonen en hun
nakomelingen, Gen. 49. Lehi zegent
zijn nageslacht, 2 Ne. 4:3–11.

PATTEN, DAVID W.

Een lid van het Eerste Quorum der
Twaalf Apostelen dat in deze bedeling
van de laatste dagen werd gekozen.
David Patten werd de eerste martelaar
van de herstelde kerk toen hij in 1838
sneuvelde in de strijd bij Crooked
River (Missouri).

Geroepen om zijn zaken af te hande-
len en een zending te vervullen, LV
114:1. Door de Heer tot Zich genomen,
LV 124:19, 130

PAULUS. Zie ook Zendbrieven van
Paulus

Een apostel uit het Nieuwe Testament.
Paulus’ Hebreeuwse naam was Sau-
lus, onder welke naam hij bekend was
tot het begin van zijn zending onder
de andere volken. Totdat hij, na een
visioen van Jezus Christus te hebben
gezien, tot de waarheid werd bekeerd,
had hij de kerk vervolgd. Paulus
maakte drie grote zendingsreizen en
schreef vele brieven aan de heiligen.
Veertien van die brieven vormen een
onderdeel van het huidige Nieuwe
Testament. Hij werd uiteindelijk als
gevangene naar Rome gevoerd en ter
dood gebracht, vermoedelijk in het
voorjaar van het jaar 65 n.C.

Stemt in met de steniging van Stefanus,
Hand. 7:57–8:1. Vervolgt de heiligen,
Hand. 8:3. Op weg naar Damascus
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verschijnt Jezus aan hem, Hand. 9:1–9.
Wordt gedoopt door Ananias, Hand.
9:10–18. Vertrekt naar Arabië alvorens
naar Damascus terug te keren en het
evangelie te verkondigen, Hand. 9:19–
25 (Gal. 1:17). Keert drie jaar na zijn
bekering terug naar Jeruzalem, Hand.
9:26–30 (Gal. 1:18–19). Maakt drie
zendingsreizen waarbij hij het evan-
gelie predikt en in verschillende delen
van het Romeinse Rijk gemeenten van
de kerk sticht, Hand. 13:1–14:26; 15:36–
18:22; 18:23–21:15. Bij zijn terugkeer in
Jeruzalem na zijn derde zendingsreis,
wordt hij gearresteerd en naar Caesa-
rea gestuurd, Hand. 21:7–23:35. Wordt
in Caesarea twee jaar lang gevangen ge-
houden, Hand. 24:1–26:32. Lijdt schip-
breuk onderweg naar Rome om daar
terecht te staan, Hand. 27:1–28:11.

PELEG

Zoon van Eber en achter-achterklein-
zoon van Sem uit het Oude Testament.
De aarde werd in zijn tijd verdeeld
(Gen. 10:22–25).

PENTATEUCH. Zie ook
Deuteronomium; Exodus;
Genesis; Leviticus; Mozes;
Numeri; Oude Testament

Een naam die gegeven wordt aan de
eerste vijf boeken van het Oude Testa-
ment: Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri en Deuteronomium. De joden
noemen deze boeken de thora of de
wet van Israël. Zij zijn geschreven
door Mozes (1 Ne. 5:10–11).

PETRUS

Petrus, de apostel uit het Nieuwe Tes-
tament, is eerst bekend als Simon of
Simeon (2 Pet. 1:1). Hij is visser, af-
komstig uit Betsaïda, en woont met
zijn vrouw in Kafarnaüm. Jezus ge-
neest Petrus’ schoonmoeder (Marc.
1:29–31). Petrus wordt samen met zijn
broeder, Andreas, geroepen als disci-
pel van Jezus Christus (Matt. 4:18–22;
Marc. 1:16–18; Luc. 5:1–11). Zijn Arame-
se naam, Kefa, die ‘ziener’ of ‘steen’

betekent, wordt hem gegeven door de
Heer zelf (Joh. 1:40–42; BJS, Joh. 1:42).
Hoewel het Nieuwe Testament een
aantal menselijke zwakheden van
Petrus vermeldt, zien wij ook dat hij
ze overwint en sterk wordt dankzij
zijn geloof in Jezus Christus.

Petrus belijdt dat Jezus de Christus
is en de Zoon van God (Joh. 6:68–69),
waarop de Heer hem uitkiest om de
sleutels van het koninkrijk op aarde te
dragen (Matt. 16:13–19). Petrus ziet de
van gedaante veranderde Heiland,
vergezeld van Mozes en Elia, op de
berg der verheerlijking (Matt. 17:1–9).

Petrus is de senior-apostel van zijn
tijd. Na de dood, opstanding en he-
melvaart van de Heiland, roept hij de
kerk bijeen en geeft leiding aan het
roepen van een apostel ter vervanging
van Judas Iskariot (Hand. 1:15–26).
Petrus en Johannes genezen iemand
die van zijn geboorte af verlamd is
geweest (Hand. 3:1–16) en worden op
wonderbaarlijke wijze uit de gevange-
nis bevrijd (Hand. 5:11–29; 12:1–19).
Door Petrus’ bediening wordt het
evangelie voor het eerst aan mensen
gebracht die niet van Israël zijn (Hand.
10–11). In deze laatste dagen zijn Pe-
trus, Johannes en Jakobus uit de hemel
gekomen om het Melchizedeks pries-
terschap en de bijbehorende sleutels
aan Joseph Smith en Oliver Cowdery
te verlenen (LV 27:12–13; 128:20).
De eerste zendbrief van Petrus: Deze
eerste brief is geschreven vanuit
‘Babylon’ (vermoedelijk Rome) aan de
heiligen die woonden in de streek die
wij nu Klein-Azië noemen, kort nadat
Nero met zijn vervolging van de chris-
tenen was begonnen.

Hoofdstuk 1 vermeldt de van tevoren
vastgestelde opdracht van Christus
als de Verlosser. In de hoofdstukken 2
en 3 wordt uiteengezet dat Christus de
hoeksteen is van de kerk, dat de heili-
gen een koninklijk priesterschap dra-
gen, en dat Christus tot de geesten in
de gevangenis heeft gepredikt. In de
hoofdstukken 4 en 5 wordt verteld
waarom het evangelie tot de doden
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wordt gepredikt en waarom de ouder-
lingen de kudde moeten hoeden.

De tweede zendbrief van Petrus: In hoofd-
stuk 1 worden de heiligen gemaand
om hun roeping en verkiezing zeker te
stellen. Hoofdstuk 2 waarschuwt voor
valse leraars. In hoofdstuk 3 wordt
over de laatste dagen en de weder-
komst van Christus gesproken.

PHELPS, WILLIAM W.

Een van de eerste leden en leiders van
de kerk direct na de herstelling in 1830.
De Heer riep William Phelps als druk-
ker van de kerk (LV 57:11; 58:40; 70:1).

PILATUS, PONTIUS

Een Romeins heerser in Judea in de
jaren 26–36 n.C (Luc. 3:1). Hij haatte
het Joodse volk en hun godsdienst en
bracht minstens enkele Galileeërs ter
dood (Luc. 13:1). Jezus werd voor Pila-
tus aangeklaagd en veroordeeld tot de
kruisdood (Matt. 27:2, 11–26, 58–66;
Marc. 15; Luc. 23; Joh. 18:28–19:38).

PINKSTEREN. Zie ook Wet van
Mozes

Als onderdeel van de Mozaïsche wet
werd het pinksterfeest, ofwel het feest
der eerstelingen, vijftig dagen na het
paasfeest gevierd (Lev. 23:16). De naam
is afgeleid van het Griekse woord penta-
kosta, dat vijftigste betekent. Het wordt
in het Oude Testament ook het feest
van de oogst of het feest der weken
genoemd. Het was tijdens dit feest dat
de apostelen te Jeruzalem met de Hei-
lige Geest werden vervuld en in tongen
spraken (Hand. 2; LV 109:36–37).

PLAATSVERVANGEND. Zie
Verlossing van de doden;
Verordeningen—
Plaatsvervangende verordening

PLAN VAN VERLOSSING.
Zie Verlossingsplan

PLATEN. Zie ook Boek van
Mormon; Gouden platen

In vroegere tijden werd in sommige

culturen hun geschiedenis op metalen
platen geschreven. Het Boek van
Mormon is daarvan een voorbeeld.
Zie voor verdere informatie de ‘Korte
uitleg van het Boek van Mormon’
voorin het boek.

PLATEN VAN KOPER. Zie ook
Platen

Een kroniek van de Joden, vanaf het
begin tot 600 v.C., met vele geschriften
van de profeten (1 Ne. 5:10–16). Deze
kroniek werd bewaard door Laban,
een van de Joodse ouderlingen in Jeru-
zalem. Toen Lehi en de zijnen in de
wildernis waren, stuurde hij zijn zonen
terug naar Jeruzalem om deze kroniek
te verkrijgen (1 Ne. 3–4). (Zie voor
verdere gegevens de ‘Korte uitleg van
het Boek van Mormon’ die deel uit-
maakt van de Inleiding.)

PLICHT. Zie ook Gehoorzaam,
gehoorzaamheid, gehoorzamen

In de Schriften een taak, opdracht of ver-
antwoordelijkheid, vaak opgedragen
door de Heer of zijn dienstknechten.

Onderhoud zijn geboden, want dat is
de gehele plicht van de mens, Pred.
12:13. Wat de Heer van u vraagt: niet
anders dan recht te doen, Micha 6:8.
Men moet God meer gehoorzamen
dan de mensen, Hand. 5:29. Zij wer-
den met rampspoed geslagen om hen
ertoe op te wekken hun plicht indach-
tig te zijn, Mos. 1:17. De plichten van
de ouderlingen, priesters, leraren en
diakenen beschreven, LV 20:38–67.
Priesterschapsdragers dienen alle
huiselijke plichten na te komen, LV
20:47, 51. Beschrijving van de plichten
van de leden na de doop, LV 20:68–69.
Mijn ouderlingen moeten een korte
tijd wachten, opdat mijn volk meer zal
weten over zijn plicht, LV 105:10. Laat
eenieder zijn plicht leren kennen, LV
107:99–100.

POLYGAMIE. Zie Huwelijk,
huwen—Meervoudig huwelijk

PORNOGRAFIE. Zie Kuisheid;
Ontucht; Echtbreuk
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PRATT, ORSON

Een van de eerste apostelen die geroe-
pen werd na de herstelling van de
kerk in deze tijd (LV 124:128–129). Hij
was pas zes weken lid van de kerk toen
de Heer hem bij monde van Joseph
Smith een openbaring gaf (LV 34).
Orson Pratt is meerdere malen op zen-
ding geweest (LV 52:26; 75:14) en heeft
een aantal jaren de functie van kerk-
historicus bekleed.

PRATT, PARLEY PARKER

Oudere broer van Orson Pratt en te-
vens een van de eerste apostelen die
geroepen werd na de herstelling
van de kerk in deze tijd (LV 124:128–
129). Parley Pratt werd voor de eerste
keer op zending geroepen toen de
Heer hem in oktober 1830 een openba-
ring gaf bij monde van Joseph Smith
(LV 32; 50:37).

PREDESTINATIE. Zie
Voorsterfelijke ordening

PREDIKEN. Zie ook Evangelie;
Zendingswerk

Mensen een boodschap geven die een
beter inzicht verschaft in een beginsel
of leerstelling van het evangelie.

De Heer heeft mij gezalfd om een blij-
de boodschap te brengen aan ootmoe-
digen, Jes. 61:1 (Luc. 4:16–21). Maak u
op, ga naar Nineve en breng haar de
prediking, Jona 3:2–10. Van toen aan
begon Jezus te prediken, Matt. 4:17. Ga
heen in de gehele wereld en verkondig
het evangelie aan de schepping, Marc.
16:15. Wij prediken een gekruisigde
Christus, 1 Kor. 1:22–24. Hij is heenge-
gaan en heeft gepredikt tot de geesten
in de gevangenis, 1 Pet. 3:19. En er was
niets behalve prediken en een voort-
durende opwekking om hen in de vre-
ze des Heren te houden, Enos 1:23. Hij
gebood hun niets anders te prediken
dan bekering en geloof in de Heer,
Mos. 18:20. De prediking van het
woord bewoog het volk er dikwijls toe

te doen wat rechtvaardig was, Alma
31:5. U hoeft niet te veronderstellen
dat u geroepen bent om te prediken
alvorens u geroepen wordt, LV 11:15.
Het zal niemand worden gegeven uit
te gaan om mijn evangelie te prediken,
tenzij hij is geordend, LV 42:11. Dit
evangelie zal tot alle natiën worden
gepredikt, LV 133:37. Aldus begon het
evangelie gepredikt te worden vanaf
het begin, Moz. 5:58.

PREDIKER

Een boek in het Oude Testament met
overwegingen van een aantal grote
levensproblemen.

De schrijver van het boek, de predi-
ker, heeft veel van het boek geschre-
ven vanuit het oogpunt van hen die
geen begrip van het evangelie hebben.
Hij schrijft volgens de gevoelens van
de mensen van de wereld — dat wil
zeggen, van hen die zich ‘onder de
zon’ bevinden (Pred. 1:9). Veel van het
boek lijkt negatief en pessimistisch
(Pred. 9:5, 10). Dat is niet de manier
waarop de Heer wil dat wij het leven
zien, maar de manier waarop, volgens
de prediker, het leven wordt gezien
door de onverlichte mensen op aarde.
De hoofdstukken 11 en 12, waarin de
schrijver concludeert dat gehoorzaam-
heid aan Gods geboden het enige van
blijvende waarde is, vormen het gees-
telijkste deel van het boek.

PRESIDENT. Zie ook Eerste
Presidium; Profeet

Een titel voor de presiderende functio-
naris van een organisatie. De president
van de kerk is profeet, ziener en open-
baarder (LV 21:1; 107:91–92). De leden
van de kerk moeten de profeet van de
kerk echter aanspreken met de titel
‘president’ (LV 107:65). Hij is de enige
persoon op aarde die bevoegd is om alle
priesterschapssleutels te gebruiken.

Het hoofd van een priesterschaps-
quorum of andere kerkelijke organisatie
mag eveneens de titel president voeren.

De Heer gaf Joseph Smith de sleutels
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van het koninkrijk, LV 81:1–2. Drie
presidenten vormen een quorum van
het presidium van de kerk, LV 107:21–
24. De presidenten zijn geordend naar
de orde van Melchizedek, LV 107:29.
De plichten omschreven van hen die
de diakenen, leraren, priesters en ou-
derlingen presideren, LV 107:85–89
(LV 124:136–138, 142). Er zijn zeven
presidenten om alle andere zeventi-
gen te presideren, LV 107:93–95. Pre-
sidenten van ringen aangewezen, LV
124:133–135.

PRESIDERENDE BISSCHOP

Een van de algemene autoriteiten van
de kerk, met de algemene verantwoor-
delijkheid voor het stoffelijk welzijn
van de kerk (LV 107:68). De preside-
rende bisschop en zijn raadgevers, die
eveneens algemeen autoriteit zijn, presi-
deren de Aäronische priesterschap van
de kerk (LV 68:16–17; 107:76, 87–88).

Edward Partridge moet worden geor-
dend als bisschop, LV 41:9. Bisschoppen
moeten worden geroepen en aangesteld
door het Eerste Presidium, LV 68:14–15.
Letterlijke afstammelingen van Aäron
die tevens eerstgeborenen zijn, heb-
ben het recht om te presideren als zij
geroepen, aangesteld en geordend zijn
door het Eerste Presidium, LV 68:16,
18–20. Mogen alleen worden verhoord
ten overstaan van het Eerste Presidi-
um, LV 68:22–24 (LV 107:82).

PRESIDIUM. Zie Eerste Presidium

PRIESTER, AÄRONISCH
PRIESTERSCHAP. Zie ook Aäron,
broeder van Mozes; Aäronisch
priesterschap; Hogepriester

Een ambt in het Aäronisch priester-
schap. Vroeger was het het hoogste
ambt in het Levitisch priesterschap, dat
alleen door Aäron en zijn afstamme-
lingen werd bekleed. Toen Christus
de wet van Mozes had vervuld, werd
deze restrictie opgeheven.

De plichten van een priester in de her-
stelde kerk omschreven, LV 20:46–52.

PRIESTER, MELCHIZEDEKS
PRIESTERSCHAP. Zie ook
Hogepriester; Melchizedeks
priesterschap

Iemand die godsdienstige riten voor
anderen verricht, gericht tot God. In
de Schriften zijn de priesters vaak in
feite hogepriesters naar de orde van
Melchizedek (Alma 13:2). Wie na de
opstanding een volheid ontvangen
van Gods heerlijkheid, worden pries-
ter en koning in de celestiale wereld.

Melchizedek was een priester van de
allerhoogste God, Gen. 14:18. Gij zijt
priester voor eeuwig, naar de wijze
van Melchizedek, Ps. 110:4 (Hebr. 5:6;
7:17, 21). Christus heeft ons tot pries-
ters voor zijn God en Vader gemaakt,
Op. 1:6 (Op. 5:10; 20:6). Bedenk dat de
Here God priesters ordende naar zijn
heilige orde, Alma 13:1–20. Wie te-
voorschijn komen in de opstanding
van de rechtvaardigen zijn priesters
en koningen, LV 76:50, 55–60.

PRIESTERLISTEN

Mensen die zichzelf bij hun prediking
opwerpen als een licht der wereld om
voordeel en de lof der wereld te ver-
werven; het welzijn van Zion beogen
zij niet (2 Ne. 26:29).

Hoed de kudde Gods, niet uit schan-
delijke winzucht, 1 Pet. 5:2. Kerken
die gesticht zijn om gewin moeten
diep in het stof worden gebracht, 1 Ne.
22:23 (Mrm. 8:32–41). Tengevolge van
priesterlisten en ongerechtigheid zal
Jezus gekruisigd worden, 2 Ne. 10:5.
Als dit volk priesterlist wordt opge-
drongen, zou dat hun algehele vernie-
t iging betekenen, Alma 1:12. De
andere volken zullen zich overgeven
aan allerlei priesterlisten, 3 Ne. 16:10.

PRIESTERSCHAP. Zie ook Aäronisch
priesterschap; Eed en verbond van
het priesterschap; Gezag; Macht;
Melchizedeks priesterschap;
Ordenen, ordening; Sleutels
van het priesterschap

Het gezag en de macht die God aan de
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mens geeft om in alle dingen voor het
heil van de mensen te handelen (LV
50:26–27). De mannelijke leden van de
kerk die het priesterschap dragen, zijn
georganiseerd in quorums en bevoegd
om verordeningen en bepaalde bestuur-
lijke taken in de kerk te verrichten.

Hun zalving zal voor hen een altoos-
durend priesterschap zijn, Ex. 40:15
(Num. 25:13). Ik heb u aangewezen,
Joh. 15:16. Laat u als levende stenen
gebruiken voor de bouw van een gees-
telijk huis, om een heilig priesterschap
te vormen, 1 Pet. 2:5. Gij zijt een uit-
verkoren geslacht, een koninklijk pries-
terschap, 1 Pet. 2:9 (Ex. 19:6). Mannen
worden als hogepriester geroepen
wegens hun buitengewone geloof en
goede werken, Alma 13:1–12. Ik geef u
de macht om te dopen, 3 Ne. 11:21. Gij
zult de macht hebben om de Heilige
Geest te geven, Mro. 2:2. Ik zal u het
priesterschap openbaren door de hand
van Elia, LV 2:1 (GJS 1:38). De Heer
bevestigde ook een priesterschap op
Aäron en zijn nakomelingen, LV 84:18.
Dit grotere priesterschap bedient het
evangelie, LV 84:19. Hij nam Mozes
uit hun midden, en ook het heilig
priesterschap, LV 84:25. De eed en het
verbond van het priesterschap, LV
84:33–42. Het priesterschap is blijven
bestaan door de lijn van uw vaderen,
LV 86:8. Er zijn twee priesterschappen
in de kerk, LV 107:1. Het eerste pries-
terschap is het heilig priesterschap
naar de orde van de Zoon van God, LV
107:2–4. De rechten van het priester-
schap zijn onafscheidelijk verbonden
met de machten des hemels , LV
121:36. Geen macht of invloed kan of
dient krachtens het priesterschap te
worden gehandhaafd behalve door
overreding enz. LV 121:41. Ieder ge-
trouw, daartoe waardig mannelijk lid
van de kerk mag het heilig priester-
schap ontvangen, LV OV 2. Wij gelo-
ven dat iemand van Godswege moet
worden geroepen, Art. 1:5.

PRIESTERSCHAP, AÄRONISCH.
Zie Aäronisch priesterschap

PRIESTERSCHAP, SLEUTELS
VAN. Zie Sleutels van het
priesterschap

PRIESTERSCHAP,
MELCHIZEDEKS. Zie
Melchizedeks priesterschap

PROFEET. Zie ook Openbaring;
President; Profeteren, profetie;
Ziener

Iemand die geroepen is door God en
uit zijn naam spreekt. Als boodschap-
per van God ontvangt een profeet
geboden, profetieën en openbaringen
van Hem. Het is zijn taak Gods wil en
ware karakter aan de mensheid be-
kend te maken en te wijzen op de bete-
kenis van zijn handelen met hen. Een
profeet keurt zonde af en wijst op de
gevolgen ervan. Hij predikt gerechtig-
heid. Bij tijd en wijle kan een profeet
geïnspireerd worden om de toekomst
te voorspellen voor het welzijn van de
mensheid. Zijn hoofdverantwoordelijk-
heid is echter te getuigen van Christus.
De president van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen is Gods profeet op aarde in
deze tijd. De leden van het Eerste
Presidium en van het Quorum der
Twaalf Apostelen worden gesteund
als profeet, ziener en openbaarder.

Och, ware het gehele volk des Heren
profeten! Num. 11:29. Indien onder u
een profeet is, dan maak Ik, de Heer,
Mij in een gezicht aan hem bekend,
Num. 12:6. De Heer had Israël gewaar-
schuwd door alle profeten, 2 Kon.
17:13 (2 Kron. 36:15–16; Jer. 7:25). Tot
een profeet voor de volkeren heb Ik u
gesteld, Jer. 1:5, 7. Hij openbaart zijn
raad aan zijn knechten, de profeten,
Amos 3:7. Hij heeft gesproken door de
mond van zijn heilige profeten, Luc.
1:70 (Hand. 3:21). Alle profeten hebben
van Christus getuigd, Hand. 10:43.
God heeft profeten in de kerk aange-
steld, 1 Kor. 12:28 (Ef. 4:11). De kerk is
gebouwd op het fundament van de
apostelen en de profeten, Ef. 2:19–20.
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De mensen hebben de woorden van de
profeten verworpen, 1 Ne. 3:17–18
(2 Ne. 26:3). Door de Geest wordt de
profeten alle dingen bekendgemaakt,
1 Ne. 22:1–2. Christus kwam tot de
Nephieten om alles te vervullen wat
Hij bij monde van zijn heilige profeten
had laten spreken, 3 Ne. 1:13 (LV
42:39). Wie geen acht willen slaan op
de woorden van de profeten zullen
worden afgesneden, LV 1:14. Allen
die geloven in de woorden van de pro-
feten zullen het eeuwige leven hebben,
LV 20:26. Gij zult het woord van de
profeet aanvaarden alsof het uit mijn
eigen mond komt, LV 21:4–6. Openba-
ringen en geboden voor de kerk ko-
men alleen door degene die daartoe
is aangewezen, LV 43:1–7. De plicht
van de president is de gehele kerk te
presideren en als Mozes te zijn, pro-
feet te zijn, LV 107:91–92. Wij geloven
in profeten, Art. 1:6.

PROFETEREN, PROFETIE. Zie ook
Openbaring; Profeet; Profetes;
Ziener

Een profetie bestaat uit door God
geïnspireerde woorden of geschriften
die iemand ontvangt door openbaring
van de Heilige Geest. Het getuigenis
van Jezus is de geest van profetie (Op.
19:10). Een profetie kan betrekking
hebben op het verleden, het heden of
de toekomst. Wanneer iemand profe-
teert, spreekt of schrijft hij datgene
wat God bekend wil maken voor zijn
eigen welzijn of voor dat van anderen.
Ieder mens kan profetie of openbaring
ontvangen voor zijn eigen leven.

Och, ware het gehele volk des Heren
profeten! Num. 11:29. Uw zonen en
uw dochters zullen profeteren, Joël
2:28 (Hand. 2:17–18). Hij openbaart
zijn raad aan zijn knechten, de profe-
ten, Amos 3:7. Geen profetie der
Schrift laat een eigenmachtige uitleg-
ging toe, 2 Pet. 1:20. De Nephieten
hadden vele openbaringen en de geest
van profetie, Jakob 4:6, 13. Alma en
Amulek kenden de overleggingen van

Zeëzroms hart door de geest van pro-
fetie, Alma 12:7. Wee hem die zegt dat
de Heer niet meer werkt door profetie,
3 Ne. 29:6. Onderzoek de profetieën
van Jesaja, Mrm. 8:23. De profetieën
zullen alle worden vervuld, LV 1:37–38.
Iemand moet van Godswege worden
geroepen door profetie, Art. 1:5.

PROFETES. Zie ook Profeteren,
profetie

Een vrouw die een getuigenis van
Jezus heeft ontvangen en de geest van
openbaring geniet. Een profetes draagt
het priesterschap niet, noch de sleutels
van het priesterschap. Hoewel slechts
enkele vrouwen in de Schriften profetes
worden genoemd, hebben niettemin
veel vrouwen geprofeteerd, zoals
Rebekka, Hanna, Elisabet en Maria.

Mirjam wordt profetes genoemd, Ex.
15:20. Debora wordt profetes ge-
noemd, Richt. 4:4. Chulda wordt pro-
fetes genoemd, 2 Kon. 22:14 (2 Kron.
34:22). Anna wordt profetes genoemd,
Luc. 2:36.

PSALM. Zie ook David; Muziek

Een geïnspireerd gedicht of geïnspi-
reerde lofzang.

Het boek Psalmen: Een boek in het Oude
Testament met een verzameling psal-
men, waarvan er vele over Christus
spreken. Het boek Psalmen wordt vaak
aangehaald in het Nieuwe Testament.

David heeft veel van de psalmen
geschreven, die tot doel hebben God
te loven. Veel psalmen hebben ook
bijpassende muziek.

QUORUM. Zie ook Priesterschap

Het woord quorum kan in twee beteke-
nissen worden gebruikt: (1) ter aandui-
ding van een bepaalde groep mannen
die hetzelfde ambt in het priesterschap
dragen, (2) een meerderheid, ofwel het
minimum aantal leden van een pries-
terschapsgroep dat op een vergadering
aanwezig moet zijn om de zaken van
de kerk af te handelen (LV 107:28).

De quorums van het Eerste Presidium,



Raad 172

van de Twaalf en van de Zeventig
en hun onderlinge verhouding, LV
107:22–26, 33–34 (LV 124:126–128). De
besluiten van deze quorums moeten
eenparig zijn, LV 107:27. De besluiten
van die quorums moeten in alle recht-
vaardigheid worden genomen, LV
107:30–32. De plichten van de presi-
denten van de priesterschapsquorums,
LV 107:85–96. Het quorum ouderlin-
gen is ingesteld om vaste dienaren te
zijn, LV 124:137.

RAAD. Zie ook (Aan)raden, raad
geven; Profeet

Aansporingen, waarschuwingen, raad
en instructie van de Heer en zijn geor-
dende leiders.

Ik zal u raad geven, Ex. 18:19. Gij zult
mij leiden door uw raad, Ps. 73:24.
Zonder raad komt het volk ten val,
Spr. 11:14. De Farizeeën en de wetge-
leerden verwierpen de raad van God,
Luc. 7:30. Geleerd zijn is goed als men
naar de raadgevingen van God luis-
tert, 2 Ne. 9:29. Luistert naar de raad
van Hem die u heeft geordend, LV
78:2. Ontvang raad van hem die Ik heb
aangesteld, LV 108:1. Hij tracht zijn
eigen raad aanvaard te krijgen in
plaats van de raad die Ik heb voorge-
schreven, LV 124:84. Luister naar de
raad van mijn dienstknecht Joseph,
LV 124:89. Wie mijn raad niet zoekt,
zal geen macht hebben, LV 136:19.

RAAD DER TWAALF. Zie Apostel

RAADSVERGADERING IN DE
HEMEL. Zie ook Oorlog in de
hemel; Verlossingsplan;
Voorsterfelijk leven.

De gelegenheid in het voorsterfelijk
leven waarbij de Vader zijn plan voor-
legde aan zijn geestkinderen die naar
deze aarde zouden komen.

De zonen Gods jubelden van vreugde,
Job 38:7. Richt mijn troon op boven de
sterren Gods, Jes. 14:12–13. En er kwam
oorlog in de hemel, Op. 12:7–11. Vóór
hun geboorte ontvingen zij hun eerste
lessen in de geestenwereld, LV 138:56.

Satan kwam in opstand in het voorster-
felijke leven, Moz. 4:1–4. Intelligenties
waren geformeerd eer de wereld was
geschapen, Abr. 3:22. De Goden beraad-
slaagden onder elkaar, Abr. 4:26. De
Goden beëindigen het werk waarover
zij hadden beraadslaagd, Abr. 5:2.

RACHEL. Zie ook Jakob, zoon van
Isaak

Een vrouw van Jakob uit het Oude
Testament (Gen. 29–31, 35), moeder
van Jozef en Benjamin.

RAFAËL. Zie ook Engelen

Een engel van de Heer die een rol heeft
gespeeld bij de herstelling van alle
dingen (LV 128:21).

RAMEÜMPTON

Een hoog podium in het Boek van
Mormon, waarop de Zoramieten, afval-
lige Nephieten, baden (Alma 31:8–14).

REBEKKA. Zie ook Isaak

De vrouw van Isaak, een aartsvader
uit het Oude Testament (Gen. 24–27),
en moeder van Esau en Jakob (Gen.
25:23–26).

RECHABEAM. Zie ook Salomo

De zoon van koning Salomo uit het
Oude Testament. Hij volgde zijn va-
der op en regeerde zeventien jaar lang
in Jeruzalem (1 Kon. 11:43; 14:21, 31).
Het koninkrijk viel tijdens Recha-
beams bewind uiteen in het koninkrijk
Israël in het noorden en het koninkrijk
Juda in het zuiden (1 Kon. 11:31–36;
12:19–20). Rechabeam heerste over
het koninkrijk Juda.

RECHTVAARDIG, RECHTVAAR-
DIGEN, RECHTVAARDIGHEID.
Zie ook Geboden van God;
Onkreukbaarheid; Onrechtvaardig,
onrechtvaardigen, onrechtvaar-
digheid; Waardig, waardigheid;
Wandelen, Wandelen met God

Rechtschapen, heilig, deugdzaam en
oprecht zijn; handelen overeenkomstig
Gods geboden; zonde vermijden.

De Heer zegent de rechtvaardige, Ps.
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5:13. De ogen des Heren zijn op de
rechtvaardigen, Ps. 34:16, 18 (1 Pet.
3:12). Als de rechtvaardigen toenemen,
verheugt zich het volk, Spr. 29:2 (LV
98:9–10). Zalig die hongeren en dor-
sten naar de gerechtigheid, Matt. 5:6
(3 Ne. 12:6). Zoekt eerst zijn Konink-
rijk en zijn gerechtigheid, Matt. 6:33.
De rechtvaardigen gaan naar het eeu-
wige leven, Matt. 25:46. Het gebed
van een rechtvaardige vermag veel,
Jak. 5:16. Wie rechtvaardig is, staat bij
God in de gunst, 1 Ne. 17:35. Hij zal de
rechtvaardigen bewaren; zij behoeven
niet te vrezen, 1 Ne. 22:17, 22. Wegens
de rechtvaardigheid van het volk des
Heren zal Satan geen macht hebben,
1 Ne. 22:26. Als er geen rechtvaardig-
heid is, is er geen geluk, 2 Ne. 2:13. De
rechtvaardigen zullen het koninkrijk
Gods beërven, 2 Ne. 9:18. De recht-
vaardigen vrezen de woorden van de
waarheid niet, 2 Ne. 9:40. Het gehele
mensdom moet worden veranderd in
een staat van rechtvaardigheid, Mos.
27:25–26. De namen der rechtvaardi-
gen zullen in het boek des levens wor-
den geschreven, Alma 5:58. Gij hebt
het geluk gezocht in het bedrijven van
ongerechtigheid, wat in strijd is met
de aard van gerechtigheid, Hel. 13:38.
Het gezang der rechtvaardigen is Mij
een gebed, LV 25:12. Staat, bekleed
met het pantser der gerechtigheid, LV
27:16 (Ef. 6:14). De dood van de recht-
vaardigen zal zoet voor hen zijn, LV
42:46. De rechtvaardigen uit alle volken
zullen worden vergaderd, LV 45:71. De
mensen dienen uit eigen vrije wil veel
gerechtigheid tot stand te brengen, LV
58:27. Wie de werken van gerechtig-
heid doet, zal vrede in deze wereld en
het eeuwige leven in de toekomende
wereld ontvangen, LV 59:23. Bij de
wederkomst komt er een volkomen
scheiding tussen de rechtvaardigen en
de goddelozen, LV 63:54. De machten
des hemels kunnen alleen beheerst
worden volgens de beginselen der ge-
rechtigheid, LV 121:36. Onder de recht-
vaardigen heerste vrede, LV 138:22. Het
volk Zion leefde in rechtvaardigheid,

Moz. 7:18. Abraham was een navolger
van gerechtigheid, Abr. 1:2.

RECHTVAARDIGEN,
RECHTVAARDIGING. Zie ook
Heiliging; Verzoenen, verzoening

Kwijtschelding ontvangen van de
straf voor zonden en zonder zonde
worden verklaard. Iemand wordt
gerechtvaardigd door de genade van
de Heiland wanneer hij in Hem ge-
looft. Dat geloof blijkt uit bekering en
gehoorzaamheid aan de wetten en
verordeningen van het evangelie. De
verzoening van Jezus Christus stelt de
mensen in staat om zich te bekeren en
te worden gerechtvaardigd, ofwel
kwijtschelding te krijgen van de straf
die anders zou worden opgelegd.

In de Heer wordt geheel Israël ge-
rechtvaardigd, Jes. 45:25. Niet de
hoorders maar de daders van de wet
zullen gerechtvaardigd worden, Rom.
2:13. De mens zal worden gerecht-
vaardigd door het bloed van Christus,
Rom. 5:1–2, 9. Gij zijt gerechtvaardigd
door de naam van de Heer Jezus
Christus, 1 Kor. 6:11. Gerechtvaardigd
door zijn genade, zullen wij erfgena-
men worden, Titus 3:7. Is onze vader
Abraham niet uit werken gerechtvaar-
digd? Jak. 2:21. Een mens wordt ge-
rechtvaardigd uit werken en niet
slechts uit geloof, Jak. 2:14–26. Door
de wet wordt geen vlees gerechtvaar-
digd, 2 Ne. 2:5. Mijn rechtvaardige
knecht zal velen rechtvaardigen, want
Hij zal hun ongerechtigheden dragen,
Mos. 14:11 (Jes. 53:11). Zoudt gij kun-
nen zeggen dat uw klederen zijn ge-
zuiverd door Christus? Alma 5:27.
Rechtvaardiging door de genade van
Jezus Christus is waar, LV 20:30–31
(LV 88:39). Door de Geest wordt gij
gerechtvaardigd, Moz. 6:60.

REDDING. Zie Heil

REGENBOOG. Zie ook Ark; Noach,
aartsvader uit de Bijbel;
Watervloed ten tijde van Noach

Het teken van Gods verbond met
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Noach (Gen. 9:13–17). In de BJS, Gen.
9:21–25 staat dat het verbond de belof-
ten omvat dat de aarde nooit meer met
een watervloed zal worden bedekt,
dat het Zion van Henoch zal terugke-
ren, en dat de Heer zal terugkomen
om op de aarde te wonen.

REGERING. Zie Bestuur

REIN EN ONREIN. Zie ook Vuil,
vuiligheid; Wet van Mozes;
Zuiver, zuiverheid

In het Oude Testament heeft de Heer
aan Mozes en de Israëlieten geopen-
baard dat alleen bepaald voedsel als
rein werd beschouwd, ofwel geschikt
om te eten. Het onderscheid dat de
Israëlieten maakten tussen rein en on-
rein voedsel had grote uitwerking op
hun godsdienstige en sociale leven.
Bepaalde dieren, vogels en vissen wer-
den als rein beschouwd en aanvaard-
baar om te nuttigen, terwijl andere
onrein waren en dus verboden (Lev.
11; Deut. 14:3–20). Sommige zieken
werden ook als onrein beschouwd.

In geestelijke zin betekent rein zijn,
vrij zijn van zonde en zondige verlan-
gens. In die zin wordt het woord
gebruikt om iemand te beschrijven
die deugdzaam is en een rein hart
heeft (Ps. 24:4). Gods verbondsvolk
heeft altijd bijzondere instructies ont-
vangen om rein te zijn (3 Ne. 20:41; LV
38:42; 133:5).

Wie rein is van handen en zuiver van
hart zal de berg des Heren beklimmen,
Ps. 24:3–5. Noem niemand onheilig of
onrein, Hand. 10:11–28. Kunt u te dien
dage met een zuiver hart en reine han-
den naar God opblikken? Alma 5:19.
De Heer zal Zion kastijden totdat zij
rein is, LV 90:36. Weest rein, gij die de
vaten des Heren draagt, LV 133:4–5,
14 (Jes. 52:11).

RENTMEESTER,
RENTMEESTERSCHAP. Zie ook
Roepen, roeping, door God
geroepen

Iemand die de zaken of het bezit van

een ander beheert. Hetgeen de rent-
meester beheert, wordt een rentmees-
terschap genoemd. Alles op aarde
behoort de Heer toe; wij zijn zijn rent-
meesters. Wij zijn verantwoording
verschuldigd aan de Heer, maar kun-
nen verslag uitbrengen van ons rent-
meesterschap aan Gods bevoegde
vertegenwoordigers. Wanneer wij
door de Heer, of door zijn bevoegde
dienstknechten, worden geroepen
voor enig dienstbetoon, kan dat rent-
meesterschap zowel geestelijke als
stoffelijke zaken omvatten (LV 29:34).

Over weinig zijt gij getrouw geweest,
over veel zal Ik u stellen, Matt. 25:14–
23. Van eenieder wie veel gegeven is,
zal veel geëist worden, Luc. 12:48 (LV
82:3). De gelijkenis van de onrechtvaar-
dige rentmeester, Luc. 16:1–8. Wie een
getrouwe rentmeester wordt bevon-
den, zal ingaan in de vreugde van zijn
Heer, LV 51:19. Eenieder moet reken-
schap afleggen van zijn rentmeester-
schap, LV 72:3–5. Wie een getrouwe
en verstandige rentmeester is, zal alle
dingen beërven, LV 78:22. De Heer
laat eenieder rekenschap afleggen als
rentmeester van aardse zegeningen,
LV 104:11–17 (LV 42:32). Weest ijverig,
opdat gij een wijze rentmeester zult
zijn, LV 136:27.

REÜEL. Zie Jetro

RICHTEREN, HET BOEK

Een boek in het Oude Testament. Het
boek Richteren gaat over de geschie-
denis van de Israëlieten vanaf de
dood van Jozua tot aan de geboorte
van Samuël.

De hoofdstukken 1–3 vormen een
inleiding tot het hele boek Richteren.
Er wordt op gewezen dat de Israëlieten,
omdat zij hun vijanden niet hadden
verdreven (Richt. 1:16–35), de gevolgen
daarvan moesten dragen: verlies van
geloof, huwelijken met niet-gelovigen
en afgoderij. In de hoofdstukken 3–5
staan de ervaringen van Debora en
Barak, die Israël verlosten van de
Kanaänieten. De hoofdstukken 6–8
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bevatten de geloofsversterkende erva-
ringen van Gideon, die gezegend
werd door de Heer om Israël te kun-
nen verlossen van de Midjanieten. In
de hoofdstukken 9–12 wordt verhaald
van verschillende mannen die richter
in Israël waren, grotendeels terwijl het
volk in een afvallige staat verkeerde
en verdrukt werd. De hoofdstukken
13–16 bevatten het verhaal van de op-
komst en val van de laatste richter,
Simson. De laatste hoofdstukken, 17–21,
kunnen worden omschreven als een
nawoord waarin de ernst van Israëls
zonden wordt onthuld.

RIGDON, SIDNEY

Een bekeerling en leider in de herstel-
de kerk in de jaren dertig en veertig
van de negentiende eeuw. Sidney
Rigdon is enige tijd eerste raadgever
van Joseph Smith geweest in het Eer-
ste Presidium van de kerk (LV 35;
58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23;
90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Hij is
later afvallig geworden en in septem-
ber 1844 geëxcommuniceerd.

RIJKDOM. Zie ook Geld; Hoogmoed

Weelde of overvloed. De Heer raadt
de heiligen aan alleen naar rijkdom te
streven met de bedoeling goed te
doen. De heiligen mogen het streven
naar aardse rijkdom niet stellen boven
het zoeken naar het koninkrijk van
God, dat de rijkdommen van de eeu-
wigheid omvat (Jakob 2:18–19).

Als het vermogen aanwast, zet er het
hart niet op, Ps. 62:11. Rijkdom baat
niet ten dage des toorns, Spr. 11:4. Wie
op zijn rijkdom vertrouwt, die zal
vallen, Spr. 11:28. Een goede naam is
verkieslijker dan veel rijkdom, Spr.
22:1. Hoe moeilijk zullen zij die geld
hebben het Koninkrijk Gods binnen-
gaan, Marc. 10:23 (Luc. 18:24–25). De
wortel van alle kwaad is de geldzucht,
1 Tim. 6:10. Wee de rijken die de ar-
men verachten en wier schat hun God
is, 2 Ne. 9:30. De rechtvaardigen zetten
hun hart niet op rijkdom, maar waren

vrijgevig jegens allen, Alma 1:30. Het
volk begon hoogmoedig te worden
wegens hun rijkdommen, Alma 4:6–8.
Er ontstond standsverschil onder het
volk overeenkomstig hun rijkdommen,
3 Ne. 6:12. Streef niet naar rijkdom,
maar naar wijsheid, LV 6:7 (Alma 39:14;
LV 11:7). Het is aan God de rijkdom-
men der aarde te geven; maar hoedt u
voor hoogmoed, LV 38:39.

Rijkdommen van de eeuwigheid: Verza-
melt u schatten in de hemel, Matt.
6:19–21. Hoe dikwijls heb Ik u toege-
roepen met de stem van de rijkdom-
men van het eeuwige leven, LV 43:25.
De rijkdommen der eeuwigheid zijn
de mijne om te geven, LV 67:2 (LV
78:18).

RING

Een van de bestuurlijke units van
De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen. Een ring
bestaat uit een aantal wijken of ge-
meenten en heeft gewoonlijk vaste
geografische grenzen. Sinds 1900 is in
het Nederlandse taalgebied ring de of-
ficiële organisatorische term voor het
Engelse stake , het woord voor pin in
Jesaja 54:2. Het beeld van een stake is
dat van een tent volgens deze beschrij-
ving: ‘Maak uw touwen lang en sla uw
pinnen vast.’ Iedere pin, ofwel ring
van Zion, draagt ertoe bij dat de kerk
wordt gesteund of overeind gehouden
zoals een tent of tabernakel door zijn
pinnen. De ringen zijn de vergader-
plaatsen voor de overblijfsels van het
verstrooide Israël (LV 82:13 – 14;
101:17–21).

Sla uw pinnen vast en breid uw gebied
uit, Mro. 10:31 (LV 82:14). Wijs Zion
nog andere ringen toe naast deze, LV
109:59. Opdat de vergadering in het
land Zion, en in zijn ringen, een be-
scherming zal zijn, LV 115:6 (LV
101:21). Er moeten andere plaatsen als
ring worden aangewezen, LV 115:18.
De functie van president van een quo-
rum hogepriesters ingesteld, met als
taak hen die benoemd zullen worden
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als ringpresident te bekwamen, LV
124:133–134. Gaat uit naar het land
Zion, opdat haar ringen versterkt zul-
len worden, LV 133:9.

RODDEL. Zie ook Gerucht;
Kwaadsprekerij

Zonder de toestemming van de per-
soon in kwestie persoonlijke gegevens
over hem of haar doorvertellen.

Van elk ijdel woord dat de mensen
zullen spreken, zullen zij rekenschap
geven, Matt. 12:36. De heiligen gewaar-
schuwd geen kletskousen en bemoeial-
len te zijn, 1 Tim. 5:11–14. Gij zult niet
kwaadspreken over uw naaste, LV
42:27. Versterk uw broeders door al
uw conversatie, LV 108:7.

RODE ZEE. Zie ook Mozes

De watermassa tussen Egypte en
Arabië, in Exodus Schelfzee genoemd.
In het noorden omvatten de twee
zee-inhammen het schiereiland Sinai.
De Heer heeft het water van de Rode
Zee op wonderbaarlijke wijze geschei-
den zodat de Israëlieten, aangevoerd
door Mozes, op het droge konden
oversteken (Ex. 14:13–31; Hebr. 11:29).
De scheiding van de wateren van de
Rode Zee is bevestigd in hedendaagse
openbaring (1 Ne. 4:2; Hel. 8:11; LV
8:3; Moz. 1:25).

ROEPEN, ROEPING, DOOR GOD
GEROEPEN. Zie ook Gezag;
Kiezen, koos, gekozen; Ordenen,
ordening Rentmeester,
rentmeesterschap; Uitverkoren,
uitverkorenen

Door God geroepen worden, betekent
door Hem of door zijn bevoegde dienst-
knechten aangesteld of uitgenodigd
worden om Hem op een bepaalde
manier te dienen.

Hij legde hem zijn handen op en gaf
hem zijn bevelen, Num. 27:23. Ik heb u
geordend tot profeet, Jer. 1:5. Ik heb u
uitgekozen en u geordend, Joh. 15:16.
Paulus werd geroepen als apostel,
Rom. 1:1. Niemand matigt zichzelf die

waardigheid aan, doch men wordt
ertoe geroepen door God, Hebr. 5:4.
Jezus was door God geroepen naar de
orde van Melchizedek, Hebr. 5:10. Ik
ben geroepen om het woord van God
volgens de geest van openbaring en
profetie te prediken, Alma 8:24. Pries-
ters vanaf de grondlegging van de
wereld geroepen en voorbereid, Alma
13:3. Als gij verlangens hebt om God
te dienen, zijt gij geroepen, LV 4:3.
Houd stand in het werk waartoe Ik u
heb geroepen, LV 9:14. Denk niet dat u
bent geroepen om te prediken voordat
u geroepen wordt, LV 11:15. Ouder-
lingen geroepen om de vergadering
van de uitverkorenen tot stand te
brengen, LV 29:7. Niemand zal mijn
evangelie prediken of mijn kerk op-
bouwen zonder te zijn geordend, LV
42:11. Velen worden geroepen, maar
weinigen worden gekozen, LV 121:34.
Men moet van Godswege worden ge-
roepen, Art. 1:5.

ROEPING EN VERKIEZING.
Zie ook Verkiezing

Rechtschapen volgelingen van Christus
kunnen tot de uitverkorenen behoren
die de bevestiging krijgen dat zij de
verhoging zullen ontvangen. Deze
roeping en verkiezing begint met de
bekering en de doop en komt vast te
staan wanneer zij voorwaarts streven,
zich vergastend aan Christus’ woord,
en tot het einde toe volharden (2 Ne.
31:19–20). In de Schriften wordt dit
proces het zeker stellen van onze roe-
ping en verkiezing genoemd (2 Pet.
1:4–11; LV 131:5–6).

Gij zult Mij een koninkrijk van pries-
ters zijn, Ex. 19:5–6 (Op. 1:6). Vanaf
het begin heeft God de uitverkorenen
gekozen tot behoudenis, 2 Tess. 2:13.
Beijver u om uw roeping en verkie-
zing te bevestigen, 2 Pet. 1:10. Opdat
Christus u als de zijne verzegelt, Mos.
5:15. Ik verbind Mij ertoe jegens u dat
gij het eeuwige leven zult hebben,
Mos. 26:20. Getrouwe priesterschaps-
dragers worden de kerk en het ko-
ninkrijk en de uitverkorenen van God,
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LV 84:33–34. Het zeer vaste profeti-
sche woord betekent weten dat men
tot het eeuwige leven is verzegeld, LV
131:5–6. Ik verzegel op u uw verho-
ging, LV 132:49.

ROME. Zie ook Romeinse Rijk

In het Nieuwe Testament de hoofd-
stad van het Romeinse Rijk, gelegen
aan de Tiber in Italië (Hand. 18:2;
19:21; 23:11). Paulus verkondigde het
evangelie in Rome toen hij een gevan-
gene van de Romeinse regering was
(Rom. 1:7, 15–16; Hand. 28:14–31).

ROMEINEN, ZENDBRIEF AAN
DE. Zie ook Paulus; Zendbrieven
van Paulus

Een brief in het Nieuwe Testament die
Paulus aan de heiligen in Rome heeft
geschreven. Hij overweegt een bezoek
aan Jeruzalem, hetgeen stellig gevaar-
lijk zal zijn. Als hij het er levend
afbrengt, hoopt hij daarna Rome te be-
zoeken. De brief is ten dele bedoeld
om de kerk in Rome op zijn komst
voor te bereiden. Daarnaast bevat hij
een uiteenzetting van bepaalde leer-
stellingen waarover onenigheid is ge-
weest en die Paulus nu beschouwt als
definitief vaststaand.

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ begroeting
van de Romeinen. De hoofdstukken
2–11 omvatten verschillende verkla-
ringen over de leer van geloof, werken
en genade. De hoofdstukken 12–16
bevatten praktische leringen over de
liefde, plicht en heiligheid.

ROMEINSE RIJK. Zie ook Rome

Het Romeinse keizerrijk. Ten tijde van
de apostelen vanouds was het Ro-
meinse Rijk de enige grote macht in
de wereld. Het strekte zich uit van de
Eufraat tot de Donau, de Rijn, de
Atlantische Oceaan en de Sahara. Pa-
lestina werd een vazalstaat in 63 v.C.,
toen Pompejus Jeruzalem veroverde.
Hoewel de Romeinen de Joden vele
vrijheden toestonden, haatten de Joden
de Romeinse overheersing, wat zich
uitte in voortdurende opstand.

Paulus, een Romeins burger, gebruik-
te het Grieks, de taal die in het oosten
van het Romeinse Rijk het meest werd
gesproken, om het evangelie door het
gehele rijk heen te verbreiden.

Geef de keizer wat des keizers is, Matt.
22:17–22. Paulus beroept zich op zijn
Romeins burgerschap, Hand. 16:37–39
(Hand. 22:25–29).

ROTS. Zie ook Evangelie; Jezus
Christus; Openbaring

Rots betekent, figuurlijk gesproken,
Jezus Christus en zijn evangelie, die
een onwankelbare basis en steun vor-
men (LV 11:24; 33:12–13). Rots kan ook
duiden op openbaring, het middel
waardoor God zijn evangelie aan de
mens bekendmaakt (Matt. 16:15–18).

Onze God, de Rots, wiens werk volko-
men is, Deut. 32:4. O Heer, mijn steen-
rots, bij wie ik schuil, 2 Sam. 22:2–3.
Zonder toedoen van mensenhanden,
raakte een steen los, Dan. 2:34–35. Het
was op de rots gegrondvest, Matt. 7:25
(3 Ne. 14:25). Jezus Christus is de steen
die werd versmaad, Hand. 4:10–11.
Die rots was de Christus, 1 Kor. 10:1–4
(Ex. 17:6). Wie gebouwd is op de rots
ontvangt de waarheid, 2 Ne. 28:28. De
Joden zullen de steen [Christus] ver-
werpen waarop zij hadden kunnen
bouwen, Jakob 4:15–17. Wij moeten
ons fundament bouwen op de rots van
onze Verlosser, Hel. 5:12. Wie bouwt
op de leer van Christus, bouwt op zijn
rots en zal niet vallen wanneer de
watervloeden komen, 3 Ne. 11:39–40
(Matt. 7:24–27; 3 Ne. 18:12–13). Een
verstandig man bouwde zijn huis op
een rots, 3 Ne. 14:24. Indien gij op mijn
rots zijt gebouwd, kunnen aarde
en hel u niet overweldigen, LV 6:34.
Wie op die rots bouwt, zal nooit strui-
kelen, LV 50:44. Ik ben de Messias,
de koning van Zion, de rots van de
hemel, Moz. 7:53.

RUBEN. Zie ook Israël; Jakob, zoon
van Isaak

De oudste zoon van Jakob en Lea uit
het Oude Testament (Gen. 29:32;
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37:21–22, 29; 42:22, 37). Hoewel Ruben
de eerstgeborene was, raakte hij door
overtreding zijn geboorterecht kwijt
(Gen. 35:22; 49:3–4).

De stam Ruben: Jakobs zegen aan Ruben
staat in Genesis 49:3 en Deuterono-
mium 33:6. Hoewel de stam wel bleef
bestaan, werd hij geleidelijk kleiner,
waardoor hij in politiek opzicht min-
der belangrijk werd. Rubens eerstge-
boorterecht ging naar Jozef en diens
zoons omdat Jozef de eerstgeboren
zoon was van Jakobs tweede vrouw,
Rachel (1 Kron. 5:1–2).

RUST, RUSTEN. Zie ook Sabbatdag;
Vrede

Vrede genieten en vrij zijn van onge-
rustheid en beroering. De Heer heeft
zijn trouwe volgelingen zulke rust
beloofd in dit leven. Tevens heeft Hij
een plaats van rust voor hen bereid in
het leven hierna.

Moet Ik zelf medegaan om u gerust te
stellen? Ex. 33:14. Komt tot Mij, allen
die vermoeid en belast zijt, en Ik zal
u rust geven, Matt. 11:28–29. Wij ar-
beidden, opdat zij zouden ingaan tot
zijn rust, Jakob 1:7 (Hebr. 4:1–11).
Eenieder die zich bekeert, zal ingaan
tot mijn rust, Alma 12:34. Buitenge-
woon velen waren er die rein werden
gemaakt en tot de rust des Heren in-
gingen, Alma 13:12–16. Het paradijs is
een staat van rust, Alma 40:12 (Alma
60:13). Niemand gaat tot zijn rust in
behalve zij die hun klederen in mijn
bloed hebben gereinigd, 3 Ne. 27:19.
Verkondig bekering aan dit volk om
met hen te kunnen rusten in het ko-
ninkrijk van mijn Vader, LV 15:6 (LV
16:6). Zij die sterven, zullen van al hun
arbeid rusten, LV 59:2 (Op. 14:13). De
rust van de Heer is de volheid van zijn
heerlijkheid, LV 84:24.

RUTH. Zie ook Boaz

De Moabitische schoondochter van
het Israëlitische echtpaar Noömi en
Elimelek uit het Oude Testament. Na
de dood van haar man hertrouwt Ruth

met een bloedverwant van Noömi,
Boaz. Hun zoon, Obed, is een voorva-
der van David en van Jezus Christus.
Het verhaal van Ruth is een prachtig
voorbeeld van de bekering tot de kud-
de van Israël van iemand die geen
afstammeling van Israël was. Ruth
keerde zich af van haar vroegere god
en vroegere leven om zich te voegen
bij de geloofsgenoten in het dienen
van de God van Israël (Ruth 1:16).

Het boek Ruth: In hoofdstuk 1 wordt
het leven beschreven van Elimelek en
zijn gezin in Moab. Na de dood van
hun echtgenoten trekken Noömi en
Ruth naar Betlehem. Hoofdstuk 2 ver-
meldt dat Ruth aren leest op de velden
van Boaz. In hoofdstuk 3 wordt ver-
haald hoe Noömi Ruth opdraagt om
zich naar de dorsvloer te begeven en
aan de voeten van Boaz te gaan liggen.
Hoofdstuk 4 bevat het verhaal van
Ruths huwelijk met Boaz. Zij krijgen
een zoon, Obed, die een voorvader is
van David en van Christus.

RUZIE. Zie Twist

SABBATDAG. Zie ook Rust, rusten;
Scheppen, schepping

Eén dag in de week, een heilige dag,
die voor rust en aanbidding is bestemd.
Toen God alle dingen had geschapen,
rustte Hij op de zevende dag en ge-
bood dat één dag in de week een rust-
dag zou zijn om de mensen te helpen
Hem indachtig te zijn (Ex. 20:8–11).

Vóór de opstanding van Christus
vierden de christenen de sabbat op de
laatste dag van de week, net als de
Joden. Na de opstanding vierden de
leden van de kerk, ongeacht of het
Joden of anderen waren, de sabbat op
de eerste dag van de week (de dag des
Heren) ter herinnering aan de opstan-
ding van de Heer. Ook nu houdt de
kerk zich aan de sabbatviering om
God te aanbidden en uit te rusten van
de wereldlijke arbeid.

De sabbat herinnert de mensen aan
hun behoefte aan geestelijk voedsel en
aan hun plicht om God te gehoorzamen.
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Wanneer een volk de sabbatviering gaat
verwaarlozen, heeft dat uitwerking
op alle aspecten van het leven en
zal zijn godsdienstige leven in verval
raken (Neh. 13:15–18; Jer. 17:21–27).

God rustte op de zevende dag, Gen.
2:1–3. De kinderen van Israël verza-
melden geen manna op de sabbat, Ex.
16:22–30. Gedenk de sabbatdag, dat
gij die heiligt, Ex. 20:8–11 (Mos. 13:16–
19). De sabbat gegeven als een teken
tussen God en de mens, Ex. 31:12–17
(Ez. 20:12, 20). Wij mogen geen handel
drijven op de sabbat, Neh. 10:31.
Noem de sabbat een verlustiging, eer
die door op die dag niet uw eigen za-
ken te doen, Jes. 58:13–14. De sabbat is
gemaakt om de mens, niet de mens om
de sabbat, Marc. 2:23–28. De Zoon des
Mensen is heer over de sabbat, Luc.
6:1–10. Jezus leerde de mensen in de
synagoge en genas hen op de sabbat,
Luc. 13:10–14. Het volk van Nephi
heiligde de sabbatdag, Jarom 1:5. On-
derhoud de sabbatdag en heilig die,
Mos. 18:23. Op mijn heilige dag moet
gij uw sacramenten opofferen, LV
59:9–13. De inwoners van Zion moe-
ten de sabbatdag vieren, LV 68:29. Ik,
God, rustte op de zevende dag van al
mijn werk, Moz. 3:1–3 (Gen. 2:1–3;
Abr. 5:1–3).

SADDUCEEËN. Zie ook Joden

Een kleine maar politiek zeer invloed-
rijke groepering onder de Joden. In
hoofdzaak stonden de Sadduceeën
bekend om hun starre geloof in ge-
hoorzaamheid aan de letter van de
Mozaïsche wet en om hun afwijzing
van het bestaan van geesten en enge-
len, en van de leer van de opstanding
en het eeuwige leven (Marc. 12:18–27;
Hand. 4:1–3; 23:7–8).

SADRAK. Zie ook Daniël

Sadrak, Mesak en Abednego uit het
Oude Testament, zijn drie Israëlitische
jongemannen die samen met Daniël
naar het paleis van Nebukadnessar,
de koning van Babel, waren gebracht.

Sadraks Hebreeuwse naam is Chanan-
ja. De vier jongemannen weigeren
zich te verontreinigen door te nemen
van de spijs en drank van de koning
(Dan. 1). De koning laat Sadrak,
Mesak en Abednego in een brandende
oven werpen, maar zij worden behou-
den door de Zoon van God (Dan. 3).

SALEM. Zie ook Jeruzalem;
Melchizedek

De stad in het Oude Testament waar
Melchizedek koning was. Zij kan gele-
gen hebben waar nu de stad Jeruzalem
is. De naam ‘Salem’ l i jkt op het
Hebreeuwse woord voor ‘ vrede’.

Melchizedek, koning van Salem, bracht
brood en wijn, Gen. 14:18. Melchize-
dek, koning van Salem, was priester
van de allerhoogste God, Hebr. 7:1–2.
Melchizedek was koning van het land
Salem, Alma 13:17–18.

SALOMO. Zie ook Batseba; David

Een zoon van David en Batseba uit het
Oude Testament (2 Sam. 12:24). Salomo
was enige tijd koning van Israël.

David roept Salomo uit tot koning,
1 Kon. 1:11–53. David draagt Salomo
op om in de wegen van de Heer te
wandelen, 1 Kon. 2:1–9. De Heer
belooft hem een opmerkzaam hart,
1 Kon. 3:5–15. Hij oordeelt tussen
twee moeders en bepaalt aan wie het
kind werkelijk toebehoort, 1 Kon.
3:16–28. Hij schreef spreuken en liede-
ren, 1 Kon. 4:32. Hij bouwde de tem-
pel, 1 Kon. 6; 7:13–51. Hij wijdde de
tempel in, 1 Kon. 8. Het bezoek van
de koningin van Seba, 1 Kon. 10:1–13.
Salomo had vrouwen die niet van Is-
raël waren en die zijn hart meevoer-
den achter andere goden aan, 1 Kon.
11:1–8. De Heer wordt vertoornd op
Salomo, 1 Kon. 11:9–13. De dood van
Salomo, 1 Kon. 11:43. David profe-
teert van de heerlijkheid van Salomo’s
regering, Ps. 72. Salomo ontving vele
vrouwen en bijvrouwen, maar hij ont-
ving ze niet alle van de Heer, LV
132:38 (Jakob 2:24).
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SAM. Zie ook Lehi, vader van Nephi

De derde zoon van Lehi uit het Boek
van Mormon (1 Ne. 2:5). Hij was een
rechtvaardig en heilig man die verkoos
de Heer te volgen (1 Ne. 2:17; 2 Ne.
5:5–6; Alma 3:6).

SAMARIA. Zie ook Samaritanen

De hoofdstad van het noordelijke ko-
ninkrijk Israël uit het Oude Testament
(1 Kon. 16:23–24). Omdat Samaria
strategisch gunstig was gelegen boven-
op een heuvel, was er een beleg van
drie jaar nodig voordat de koning van
Assur de stad kon innemen (2 Kon.
17:5–6). Herodes herbouwde de stad
en noemde die Sebaste. In de tijd
van het Nieuwe Testament heette het
gehele centrale gebied van Palestina
ten westen van de Jordaan Samaria.

SAMARITANEN. Zie ook Samaria

Het bijbelse volk dat in Samaria woon-
de nadat het koninkrijk Israël door de
koning van Assur was veroverd. De
Samaritanen hadden gemengd bloed:
ten dele Israëlitisch en ten dele bloed
van andere volken. Hun godsdienst
was ook een mengeling van joodse en
heidense overtuigingen en gebruiken.
Uit de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan in Lucas 10:25–37 blijkt de
haat die de Joden jegens de Samarita-
nen hadden ontwikkeld, omdat die
afvallig waren geworden van de gods-
dienst van Israël. De Heer droeg de
apostelen op het evangelie aan de
Samaritanen te brengen (Hand. 1:6–8).
Filippus had succes met zijn prediking
van Christus’ evangelie tot de Samari-
tanen en verrichtte veel wonderen
onder hen (Hand. 8:5–39).

SAMUËL DE LAMANIET

Een Lamanitisch profeet uit het Boek
van Mormon die vlak voor de geboor-
te van de Heiland door de Heer werd
gestuurd om de Nephieten te waar-
schuwen. Samuël profeteerde over de
tekenen in verband met de geboorte
en de dood van Jezus Christus, en over

de ondergang van de Nephieten (Hel.
13–16).

SAMUËL, PROFEET UIT HET
OUDE TESTAMENT

Samuël, de zoon van Elkana en Han-
na, werd geboren in antwoord op de
gebeden van zijn moeder (1 Sam. 1).
Als kind werd hij toevertrouwd aan
de zorg van Eli, de hogepriester in het
huis des Heren te Silo (1 Sam. 2:11;
3:1). De Heer riep Samuël op jeugdige
leeftijd om profeet te worden (1 Sam.
3). Na de dood van Eli werd Samuël de
grote profeet en richter van Israël. Hij
herstelde de wet, de orde en de juiste
vorm van godsdienst in het land
(1 Sam. 4:15–18; 7:3–17).

1 Samuël 28:5–20 bevat het verslag
van Samuël die, op verzoek van koning
Saul, door de dodenbezweerster van
Endor uit de doden wordt teruggeroe-
pen. Dit kan geen visioen van God zijn
geweest, aangezien een dodenbezweer-
ster of ander medium niet in staat is een
profeet op zijn of haar verzoek te laten
verschijnen (1 Sam. 28:20; 31:1–4).

De boeken 1 en 2 Samuël: In sommige
bijbels vormen 1 en 2 Samuël één
boek. Deze boeken bestrijken een pe-
riode van 130 jaar, vanaf de geboorte
van Samuël tot kort voor de dood van
koning David.

Het boek 1 Samuël: In de hoofdstukken
1–4 staat beschreven hoe de Heer Eli’s
gezin vervloekt en straft en Samuël
roept als hogepriester en richter. In de
hoofdstukken 4–6 staat hoe de ark van
het verbond in handen van de Filistij-
nen valt. De hoofdstukken 7–8 bevat-
ten Samuëls waarschuwingen voor
valse goden en een goddeloze koning.
In de hoofdstukken 9–15 staat de
beschrijving van de kroning van Saul
en zijn regering als koning. De hoofd-
stukken 16–31 geven de geschiedenis
weer van David en hoe hij aan de
macht kwam: Samuël zalft David, die
Goliat had gedood. Hoewel Saul David
haat, weigert David Saul te doden
wanneer hij daar de kans toe krijgt.
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Het boek 2 Samuël: Dit boek bevat de
bijzonderheden van Davids heerschap-
pij als koning van Juda en uiteindelijk
als koning van heel Israël. De hoofd-
stukken 1–4 geven verslag van de
lange strijd tussen Davids volgelin-
gen, nadat hij koning over Juda was
geworden, en de volgelingen van Saul.
De hoofdstukken 5–10 verhalen over
Davids toenemende macht in vele lan-
den. In de hoofdstukken 11–21 zien wij
de afname van Davids geestelijke kracht
ten gevolge van zijn zonden en de op-
stand in zijn eigen huis. De hoofdstuk-
ken 22–24 beschrijven Davids pogingen
om zich met de Heer te verzoenen.

SANHEDRIN. Zie ook Joden

De Joodse senaat en het hoogste Jood-
se gerechtshof bij zowel civiele als
godsdienstige aangelegenheden. Het
Sanhedrin bestond uit 71 leden die
gekozen werden uit de overpriesters,
de schriftgeleerden en de oudsten. In
de Schriften wordt het Sanhedrin
dikwijls aangeduid als de Raad (Matt.
26:59; Marc. 14:55; Hand. 5:34).

SARA. Zie ook Abraham

De eerste vrouw van Abraham uit het
Oude Testament. Als hoogbejaarde
vrouw schonk zij het leven aan Isaak
(Gen. 18:9–15; 21:2).

SARIAH. Zie ook Lehi, vader van
Nephi

De vrouw van Lehi uit het Boek van
Mormon (1 Ne. 5:1–8; 8:14–16; 18:19)
en moeder van Laman, Lemuël, Sam,
Nephi, Jakob, Jozef en een aantal
dochters (1 Ne. 2:5; 2 Ne. 5:6).

SATAN. Zie Duivel

SAUL, KONING VAN ISRAËL

De eerste koning van Israël in het
Oude Testament voordat het konink-
rijk werd gesplitst. Hoewel hij aanvan-
kelijk een rechtvaardig heerser was,
werd hij mettertijd hoogmoedig en
ongehoorzaam aan God (1 Sam. 9–31).

SAULUS UIT TARSUS. Zie Paulus

SCHELFZEE Zie Rode Zee

SCHEPPEN, SCHEPPING. Zie ook
Aarde; Begin; Geestelijke
schepping; Jezus Christus;
Sabbatdag

Formeren, organiseren. Door middel
van zijn Zoon, Jezus Christus, organi-
seerde God de elementen in de natuur
om de aarde te formeren. God de Va-
der en Jezus hebben de mens naar hun
eigen beeld geschapen (Moz. 2:26–27).

In den beginne schiep God de hemel
en de aarde, Gen. 1:1. Laat Ons men-
sen maken naar ons beeld, Gen. 1:26
(Moz. 2:26–27; Abr. 4:26). Alle dingen
zijn door Hem geworden, Joh. 1:3, 10.
In Hem zijn alle dingen geschapen,
Kol. 1:16 (Mos. 3:8; Hel. 14:12). God
heeft de wereld geschapen door zijn
Zoon, Hebr. 1:2. De mens in het begin
geschapen, Mos. 7:27. Ik heb de heme-
len en de aarde en alles wat daarin is,
geschapen, 3 Ne. 9:15 (Mrm. 9:11, 17).
Alle mensen zijn in het begin naar
mijn beeld geschapen, Ether 3:15.
Jezus Christus schiep de hemelen en
de aarde, LV 14:9. Hij schiep man en
vrouw naar zijn eigen beeld, LV 20:18.
Ontelbare werelden heb Ik geschapen,
Moz. 1:33. Door mijn Eniggeborene
heb Ik de hemel geschapen, Moz. 2:1.
Ik, de Here God, heb alles geestelijk
geschapen, eer het in zijn natuurlijke
staat op de aardbodem was, Moz. 3:5.
Miljoenen aarden zoals deze zouden
nog geen begin vormen van het aantal
van uw scheppingen, Moz. 7:30. De
Goden organiseerden en vormden de
hemelen, Abr. 4:1.

SCHEPPER. Zie Scheppen,
schepping; Jezus Christus

SCHOOL DER PROFETEN. Zie ook
Smith jr., Joseph

In de winter van 1832–1833 ontving
Joseph Smith in Kirtland het gebod
van de Heer om een school te stichten
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voor de opleiding van de broeders in
alle zaken die te maken hadden met
het evangelie en het koninkrijk van
God. Veel van de eerste leiders van de
kerk hadden deze school bezocht. Nog
een andere school der profeten, of
school der ouderlingen, werd geleid
door Parley P. Pratt in Jackson County
(Missouri) (LV 97:1–6). Soortgelijke
scholen werden ook gesticht kort na-
dat de heiligen naar het westen waren
getrokken, maar die werden al spoe-
dig opgeheven. Evangelieonderwijs
wordt tegenwoordig thuis, in de pries-
terschapsquorums en de verschillende
hulporganisaties van de kerk, op de
scholen van de kerk en in de klassen van
het seminarie en het instituut gegeven.

Heiligt u en onderwijst elkaar in de
leer van het koninkrijk, LV 88:74–80.
Gij zult ijverig wijze woorden zoeken
en ze elkaar leren, LV 88:118–122. De
orde van de school der profeten, LV
88:127–141. Het Eerste Presidium
draagt de sleutels van de school der
profeten, LV 90:6–7.

SCHRIFTEN, SCHRIFTUUR. Zie
ook Bijbel; Boek van Mormon;
Canon; Chronologie; Leer en
Verbonden; Parel van grote
waarde; Woord van God

De woorden die heilige mannen van
God hebben geschreven en gesproken,
gedreven door de Heilige Geest. De
boeken die de kerk erkent als heilige
Schriftuur zijn de Bijbel, het Boek van
Mormon, de Leer en Verbonden en de
Parel van grote waarde. Jezus en de
schrijvers van het Nieuwe Testament
beschouwden de boeken van het Oude
Testament als Schriftuur (Matt. 22:29;
Joh. 5:39; 2 Tim. 3:15; 2 Pet. 1:20–21).

Was ons hart niet brandende in ons
terwijl Hij ons de Schriften opende?
Luc. 24:32. Onderzoekt de Schriften,
want gij meent daarin eeuwig leven te
hebben, en deze zijn het welke van Mij
getuigen, Joh. 5:39. Christus’ woorden
zullen u alle dingen zeggen die gij
behoort te doen, 2 Ne. 32:3. Wie ertoe

worden gebracht de heilige Schriften
te geloven, zijn onwrikbaar en stand-
vastig in het geloof, Hel. 15:7–8. De
mensen dwalen doordat zij de Schrif-
ten verdraaien en ze niet begrijpen,
LV 10:63. Deze woorden zijn niet van
mensen, noch van een mens, maar van
Mij, LV 18:34–36. De verschijning van
het Boek van Mormon is voor de we-
reld een bewijs dat de Schriften waar
zijn, LV 20:2, 8–12. Wijd uw tijd aan de
bestudering van de Schriften, LV 26:1.
De Schriften zijn gegeven om de heili-
gen te onderrichten, LV 33:16. De
Schriften zijn gegeven tot heil van de
uitverkorenen, LV 35:20. Onderricht
in de beginselen van mijn evangelie
die in de Bijbel en in het Boek van
Mormon staan, LV 42:12. Mijn wetten
aangaande deze dingen zijn in mijn
Schriften gegeven, LV 42:28. Alles wat
zij gedreven door de Heilige Geest
spreken, zal Schriftuur zijn, LV 68:4.

Verloren Schriften: In de Schriften wordt
verwezen naar heilige geschriften die
op dit moment niet in ons bezit zijn.
De volgende boeken en schrijvers
worden onder andere genoemd: het
boek des verbonds (Ex. 24:7); het boek
van de oorlogen des Heren (Num.
21:14); het Boek des Oprechten (Jozua
10:13; 2 Sam. 1:18); het boek der ge-
schiedenis van Salomo (1 Kon. 11:41);
de geschiedenis van de ziener Samuël
(1 Kron. 29:29); de geschiedenis van
de profeet Natan (2 Kron. 9:29); de
geschiedenis van de profeet Semaja
(2 Kron. 12:15); de Uitlegging van de
profeet Iddo (2 Kron. 13:22); de ge-
schiedenis van Jehu (2 Kron. 20:34); de
Woorden der zieners (2 Kron. 33:19);
Henoch (Judas 1:14); de woorden van
Zenock, Neüm en Zenos (1 Ne. 19:10);
Zenos (Jakob 5:1); Zenock en Ezias (Hel.
8:20); een gedenkboek (Moz. 6:5); en
zendbrieven aan de Korintiërs (1 Kor.
5:9), aan de Efeziërs (Ef. 3:3), en uit
Laodicea (Kol. 4:16).

De Schriften moeten worden bewaard:
Wij moeten deze kronieken verkrijgen
om de woorden die de profeten
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hebben gesproken te kunnen bewaren,
1 Ne. 3:19–20. Ik moest deze platen
bewaren, Jakob 1:3. Deze dingen zijn
door de hand Gods behoed en be-
waard, Mos. 1:5. Let erop dat u zorg
draagt voor deze heilige zaken, Alma
37:47. De Schriften moeten veilig wor-
den bewaard, LV 42:56. Ik moest mij er
geheel op toeleggen ze veilig te bewa-
ren, GJS 1:59.
Waarde van de Schriften: Gij zult deze
wet ten aanhoren van geheel Israël
voorlezen, Deut. 31:10–13. Dit wet-
boek mag niet wijken uit uw mond,
Jozua 1:8. De wet des Heren is vol-
maakt, zij verkwikt de ziel, Ps. 19:8.
Uw woord is een lamp voor mijn voet,
Ps. 119:105. De Schriften getuigen
van Mij, Joh. 5:39. Elk van God inge-
geven schriftwoord is nuttig om te
onderrichten, te weerleggen, te verbe-
teren en op te voeden in de gerechtig-
heid, 2 Tim. 3:15–16. Ik paste alle
Schriften op onszelf toe opdat zij ons
tot nut en lering zouden strekken,
1 Ne. 19:23. Mijn ziel verlustigt zich in
de Schriften, 2 Ne. 4:15–16. Wij arbei-
den ijverig om te schrijven, teneinde
onze kinderen, en ook onze broeders,
ertoe te bewegen in Christus te gelo-
ven, 2 Ne. 25:23. Zij onderzochten de
Schriften en gaven geen gehoor meer
aan de woorden van die goddeloze
man, Jakob 7:23 (Alma 14:1). Als deze
platen er niet waren geweest, hadden
wij in onwetendheid moeten blijven,
Mos. 1:2–7. Zij hadden de Schriften
zorgvuldig onderzocht om het woord
Gods te leren kennen, Alma 17:2–3. De
Schriften worden bewaard om zielen
te redden, Alma 37:1–19 (2 Ne. 3:15).
Het woord Gods is de volgeling van
Christus tot leiding, Hel. 3:29. Wat
zij gedreven door de Heilige Geest
spreken, zal Schriftuur zijn en de
macht Gods tot behoudenis, LV 68:4.
Druk de volheid van mijn Schriften
met de bedoeling mijn kerk op te bou-
wen en mijn volk voor te bereiden, LV
104:58–59. Wie mijn woord als een
schat bewaart, zal niet worden verleid,
MJS 1:37.

Het tevoorschijn komen van Schriftuur
geprofeteerd: Jesaja voorspelt het te-
voorschijn komen van het Boek van
Mormon, Jes. 29:11–14. Neem een stuk
hout en schrijf daarop: voor Juda, Ez.
37:15–20. Andere boeken zullen tevoor-
schijn komen, 1 Ne. 13:39. Gij behoeft
niet te veronderstellen dat de Bijbel al
mijn woorden bevat, 2 Ne. 29:10–14.
Grijp het evangelie van Christus aan
dat u wordt voorgelegd in de kronie-
ken die tot u zullen komen, Mrm. 7:8–
9. Gezegend is hij die deze kroniek aan
het licht brengt, Mrm. 8:16. Schrijf
deze dingen op en in de door Mij be-
stemde tijd zal Ik ze tonen, Ether 3:27
(Ether 4:7). Wij geloven dat Hij nog
vele dingen zal openbaren, Art. 1:9.

SCHRIFTEN, VERLOREN. Zie
Schriften—Verloren Schriften

SCHRIFTGELEERDE

Het Oude en het Nieuwe Testament
verschillen enigszins van elkaar in
hun gebruik van deze term: (1) In het
Oude Testament was het overschrij-
ven van de Schriften de voornaamste
verantwoordelijkheid van de schrift-
geleerden (Jer. 8:8). (2) Schriftgeleer-
den worden dikwijls genoemd in het
Nieuwe Testament, en worden ook
wel wetgeleerden genoemd. Zij werk-
ten de wet tot in detail uit en pasten
haar toe op de omstandigheden van
hun tijd (Matt. 13:52; Marc. 2:16–17;
11:17–18; Luc. 11:44–53; 20:46–47).

SCHRIJVER. Zie Schriftgeleerde

SCHULD. Zie ook Bekeren,
bekering; Vergeven

Zoals het in de Schriften wordt ge-
bruikt, heeft het woord ‘schuld’ twee
betekenissen: (1) geld of eigendom dat
men een ander schuldig is, waardoor
degene die heeft geleend in een vorm
van knechtschap is gebracht. Anders-
zins leerde Jezus dat wij de Vader
moeten vragen ons onze schulden te
vergeven, ofwel ons — dankzij het
zoenoffer van Jezus Christus — te
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ontslaan van de plicht de prijs voor
onze zonden te betalen, nadat wij
anderen hun overtredingen jegens ons
hebben vergeven (Matt. 6:12; 3 Ne.
13:11). (2) De toestand waarin wij
verkeren wanneer wij iets verkeerds
hebben gedaan, ofwel de gevoelens
van spijt en verdriet die met zonde
gepaard behoren te gaan.

Geld of eigendom dat men een ander
schuldig is: De goddeloze vraagt te leen
en geeft niet terug, Ps. 37:21. De man die
leent, is een knecht van de uitlener,
Spr. 22:7. Al die schuld heb ik u kwijt-
gescholden. Had ook gij geen medelij-
den moeten hebben? Matt. 18:23–35.
Zijt niemand iets schuldig dan elkan-
der lief te hebben, Rom. 13:8. Gij staat
voor eeuwig bij uw hemelse Vader in
de schuld, Mos. 2:21–24, 34. Wie van
zijn naaste leent, moet het geleende
teruggeven, Mos. 4:28. Betaal de schuld
en bevrijd u van knechtschap, LV 19:35.
Het is verboden in de schuld te raken
bij uw vijanden, LV 64:27. Betaal al uw
schulden, LV 104:78. Steek u niet in
de schuld voor de bouw van het huis
des Heren, LV 115:13.

De toestand waarin wij verkeren wanneer
wij iets verkeerds hebben gedaan, ofwel de
gevoelens van spijt en verdriet die met
zonde gepaard behoren te gaan: Hij doet
zonde en is schuldig, Lev. 6:1–6. Wie
op onwaardige wijze van het avond-
maal neemt, bezondigt zich aan het
lichaam en het bloed van Jezus, 1 Kor.
11:27. De schuldigen vinden de waar-
heid hard, 1 Ne. 16:2. Wij zullen een
volmaakte kennis hebben van onze
schuld, 2 Ne. 9:14. Mijn schuld was
weggevaagd, Enos 1:6. Er was een
straf vastgesteld, die gewetenswroe-
ging veroorzaakt, Alma 42:18. Laat
uw zonden u verontrusten met die
onrust die u tot bekering zal veroot-
moedigen, Alma 42:29. Sommigen van
u zijn schuldig voor mijn aangezicht,
maar Ik zal barmhartig zijn, LV 38:14.
De Zoon van God heeft verzoening
gedaan voor de oorspronkelijke schuld,
Moz. 6:54.

SEDEKIA. Zie ook Mulek

De laatste koning van Juda uit het
Oude Testament (2 Kon. 24:17–20; 25:2–
7). Sedekia zette de profeet Jeremia
gevangen (Jer. 32:1–5), die vervolgens
profeteerde over Sedekia’s gevangen-
schap (Jer. 34:2–8, 21). Lehi en zijn
gezin woonden in Jeruzalem in het
eerste jaar van Sedekia’s regering
(1 Ne. 1:4). Op één na werden alle
zonen van Sedekia omgebracht; zijn
zoon Mulek ontsnapte naar het wes-
telijk halfrond (Jer. 52:10; Omni 1:15;
Hel. 8:21).

SEFANJA

Een profeet uit het Oude Testament
die tijdens de regering van Josia leefde
(639–608 v.C.).

Het boek Sefanja: In hoofdstuk 1 wordt
melding gemaakt van een toekomstige
dag van verbolgenheid en benauwd-
heid. In hoofdstuk 2 wordt het volk
van Israël vermaand om gerechtigheid
en ootmoed te zoeken. Hoofdstuk 3
beschrijft de wederkomst, wanneer
alle volken zich voor de strijd zullen
verzamelen. De Heer zal echter in hun
midden regeren.

SEKSUELE ONZEDELIJKHEID.
Zie ook Echtbreuk; Ontucht;
Zinnelijk, zinnelijkheid

Opzettelijke deelneming aan echt-
breuk, ontucht, homoseksuele of les-
bische praktijken, incest, of enige
andere onheilige, tegennatuurlijke of
onreine seksuele activiteit.

Laten wij onze vader wijn te drinken
geven en bij hem nederliggen, Gen.
19:30–36. Ruben ging heen en lag bij
Bilha, de bijvrouw van zijn vader, Gen.
35:22 (Gen. 49:4; 1 Kron. 5:1). Homo-
seksualiteit en andere seksuele per-
versie zijn een gruwel, Lev. 18:22–23.
Wanneer een man een vrouw dwingt
tot gemeenschap, is alleen de man in
overtreding, Deut. 22:25–27. Wie een
vrouw aanziet om haar te begeren,
heeft in zijn hart reeds echtbreuk met
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haar gepleegd, Matt. 5:28 (3 Ne. 12:28).
Hoererij, onreinheid, hartstocht en
boze begeerte zijn afgoderij, Kol. 3:5.
In de laatste dagen zal het de mensen
ontbreken aan [natuurlijke] liefde,
2 Tim. 3:1–3. Seksuele zonde is een
gruwel, Alma 39:3–5.

SEM. Zie ook Noach, aartsvader uit
de Bijbel

Een rechtschapen zoon van Noach uit
het Oude Testament en, volgens de
overlevering, de voorvader van de
Semitische volken, waaronder de Ara-
bieren, de Hebreeën, de Babyloniërs,
de Syriërs, de Feniciërs en de Assy-
riërs (Gen. 5:29–32; 6:10; 7:13; 9:26;
10:21–32; Moz. 8:12). In hedendaagse
openbaring wordt Sem ‘de grote hoge-
priester’ genoemd (LV 138:41).

SET. Zie ook Adam

Een rechtschapen zoon van Adam en
Eva uit het Oude Testament.

Set was een volmaakt mens en het
evenbeeld van zijn vader, LV 107:42–
43 (Gen. 5:3). Set was een van de
machtigen in de geestenwereld, LV
138:40. God openbaarde Zich aan Set,
Moz. 6:1–3, 8–14.

SHEREM. Zie ook Antichrist

Een man uit het Boek van Mormon die
Christus verloochende en een teken
eiste (Jakob 7:1–20).

SHIBLON. Zie ook Alma, zoon
van Alma

Een zoon van Alma de jonge uit het
Boek van Mormon. Shiblon onderwees
de Zoramieten in het evangelie en
werd wegens zijn rechtvaardigheid
vervolgd. Dankzij zijn getrouwheid
en geduld bevrijdde de Heer hem uit
die vervolging (Alma 38). Shiblon heeft
ook de kronieken van de Nephieten
enige tijd onder zijn hoede gehad
(Alma 63:1–2, 11–13).

SHIZ. Zie ook Jaredieten

Een Jareditische legerleider uit het

Boek van Mormon die stierf tijdens
de grote veldslag waardoor het gehele
Jareditische volk vernietigd werd
(Ether 14:17–15:31).

SIMEON. Zie ook Israël; Jakob, zoon
van Isaak

De tweede zoon van Jakob en zijn
vrouw Lea uit het Oude Testament
(Gen. 29:33; 35:23; Ex. 1:2). Samen met
Levi doodde hij de Sichemieten (Gen.
34:25–31). Jakobs profetie over Sime-
on staat in Genesis 49:5–7.

De stam Simeon: De afstammelingen
van Simeon woonden vaak bij de stam
Juda en binnen de grenzen van het
koninkrijk Juda (Jozua 19:1–9; 1 Kron.
4:24–33). De stam Simeon trok samen
met Juda ten strijde tegen de Kanaänie-
ten (Richt. 1:3, 17). Later voegden zij
zich ook bij de legers van David
(1 Kron. 12:25).

SIMON PETRUS. Zie Petrus

SIMON DE ZELOOT

Een van de oorspronkelijke twaalf
apostelen van Jezus Christus uit het
Nieuwe Testament (Matt. 10:2–4).

SIMSON

De twaalfde richter van Israël uit het
Oude Testament. Hij staat bekend om
zijn grote fysieke kracht, maar op ze-
delijk terrein deed hij een aantal onver-
standige keuzen (Richt. 13:24–16:31).

SINAI, DE BERG. Zie ook Mozes;
Wet van Mozes

Een berg op het schiereiland Sinai.
Mozes en de Israëlieten sloegen drie
maanden lang hun tenten op in de
buurt van deze berg na hun uittocht
uit Egypte. Hij wordt ook de berg
Horeb genoemd (Ex. 3:1). Het is de
plaats waar Mozes Gods wet voor het
huis van Israël ontving en waar de
tabernakel werd gemaakt (Ex. 19:2;
20:18; 24:12; 32:15).

SIPPORA. Zie ook Mozes

De vrouw van Mozes en dochter
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van Jetro uit het Oude Testament (Ex.
2:21; 18:2).

SLAAP

Toestand van rust van de zintuigen en
van het bewustzijn. De Heer heeft zijn
heiligen de raad gegeven niet langer te
slapen dan nodig is (LV 88:124). De
slaap kan ook een symbool zijn van de
geestelijke dood (1 Kor. 11:30; 2 Ne.
1:13) of van de lichamelijke dood
(Mrm. 9:13).

SLANG, KOPEREN. Zie ook Jezus
Christus; Mozes

Een koperen slang die Mozes op Gods
gebod had vervaardigd om de Israëlie-
ten te genezen die in de woestijn door
vurige (giftige) slangen waren gebeten
(Num. 21:8–9). Deze koperen slang
was bevestigd aan een staak en ‘opge-
heven, opdat allen die ernaar keken,
zouden leven’ (Alma 33:19–22). De Heer
haalde de verhoging van de slang in
de woestijn aan als symbool van zijn
eigen verhoging aan het kruis (Joh.
3:14–15). Openbaring in de laatste
dagen bevestigt het verhaal van de
vurige slangen en de manier waarop
de mensen werden genezen (1 Ne.
17:41; 2 Ne. 25:20; Hel. 8:14–15).

SLEUTELS VAN HET
PRIESTERSCHAP. Zie ook
Bedeling; Eerste Presidium;
Priesterschap

Sleutels geven het recht om te preside-
ren, ofwel de macht die God de mens
geeft om zijn priesterschap op aarde te
besturen. Priesterschapsdragers die
tot een presiderende functie worden
geroepen, ontvangen sleutels van hen
die in gezag boven hen zijn gesteld.
Priesterschapsdragers gebruiken hun
priesterschap uitsluitend binnen de
grenzen die zijn bepaald door hen die
de sleutels dragen. De president van
de kerk draagt alle sleutels van het
priesterschap (LV 107:65–67, 91–92;
132:7).

Petrus ontvangt de sleutels van het

koninkrijk, Matt. 16:19. Michaël (Adam)
heeft de sleutels van het heil ontvan-
gen onder leiding van Jezus Christus,
LV 78:16. De sleutels van het konink-
rijk berusten altijd bij het Eerste Presi-
dium, LV 81:2. Het Melchizedeks
priesterschap bezit de sleutel van de
verborgenheden van het koninkrijk,
ofwel de kennis van God, LV 84:19.
Joseph Smith en Oliver Cowdery ont-
vangen de sleutels van de vergadering
van Israël, van de evangeliebediening
van Abraham en van de bevoegdheid
tot verzegeling, LV 110:11–16. De
Twaalf Apostelen dragen bijzondere
sleutels, LV 112:16. Het Eerste Presidi-
um en de Twaalf bezitten de sleutels
van de bedeling van de volheid der
tijden, LV 112:30–34. De ambtsdragers
in het priesterschap bezitten sleutels,
LV 124:123. Wie sleutels bezit, kan
kennis verkrijgen, LV 128:11. Het
Aäronisch priesterschap omvat de
sleutels van de bediening van engelen
en van het evangelie van bekering en
doop, GJS 1:69 (LV 13).

SLUIER

Term die in de Schriften wordt ge-
bruikt met de volgende betekenissen:
(1) een symbool voor de scheiding tus-
sen God en de mens, (2) een dunne
doek waarmee het gelaat of het hoofd
wordt bedekt, of (3) de door God gege-
ven vergetelheid waardoor de mens
zich zijn voorsterfelijk bestaan niet
herinnert.

Nu zien wij nog door een spiegel, in
raadselen, doch straks van aangezicht
tot aangezicht, 1 Kor. 13:12. De donke-
re sluier van ongeloof werd van zijn
geest afgeworpen, Alma 19:6. De broe-
der van Jared kon er niet van worden
weerhouden om binnen de sluier te
zien, Ether 3:19 (Ether 12:19). De sluier
zal doormidden worden gescheurd en
u zult Mij zien, LV 67:10 (LV 38:8). De
sluier ter bedekking van mijn tempel
zal worden weggenomen, LV 101:23. De
sluier werd van ons verstand weggeno-
men, LV 110:1. Een sluier van duister-
nis zal de aarde bedekken, Moz. 7:61.
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SMITH, EMMA HALE. Zie ook
Smith jr., Joseph

De vrouw van de profeet Joseph Smith.
De Heer gebood Emma een selectie
lofzangen voor de kerk samen te stellen.
Zij was tevens de eerste presidente
van de zustershulpvereniging.

De openbaring aan Emma Smith
aangaande de wil van de Heer, LV
25. De raad van de Heer aan Emma
Smith aangaande het huwelijk, LV
132:51–56.

SMITH, HYRUM. Zie ook Smith jr.,
Joseph

Een oudere broer en trouwe metgezel
van Joseph Smith. Hyrum werd gebo-
ren op 9 februari 1800. Hij fungeerde
als Josephs assistent in het presidium
van de kerk en was tevens de tweede
patriarch van de kerk. Hij is op 27
juni 1844, samen met Joseph, als mar-
telaar gestorven in de gevangenis van
Carthage.

God openbaart instructies aan Hyrum
door middel van zijn broeder Joseph,
LV 11; 23:3. Gezegend is mijn dienst-
knecht Hyrum Smith wegens de
onkreukbaarheid van zijn hart, LV
124:15. Hyrum geboden het ambt van
patriarch van de kerk op zich te ne-
men, LV 124:91–96, 124. Het marte-
laarschap van Joseph en Hyrum in
de gevangenis van Carthage, LV 135.
Hyrum en andere uitverkoren gees-
ten waren achtergehouden om in de
volheid der tijden op aarde te komen,
LV 138:53.

SMITH, JOSEPH F.

De zesde president van de kerk; enige
zoon van Hyrum en Mary Fielding
Smith. Hij is op 13 november 1838
geboren en op 19 november 1918
gestorven.

Joseph F. Smith ontving een visioen van
de verlossing van de doden, LV 138.

SMITH JR., JOSEPH. Zie ook
Bijbelvertaling van Joseph Smith

(BJS); Boek van Mormon; Eerste
Visioen; Herstelling van het
evangelie; Leer en Verbonden;
Parel van grote waarde

De uitverkoren profeet om de ware
kerk van Jezus Christus op aarde te
herstellen. Joseph Smith werd gebo-
ren in de staat Vermont in de Verenig-
de Staten van Amerika en leefde van
1805 tot 1844.

In 1820 verschijnen God de Vader en
Jezus Christus aan Joseph, waarop hij
verneemt dat geen van de kerken op
aarde de ware kerk is (GJS 1:1–20). Op
een later tijdstip ontvangt hij bezoek
van de engel Moroni die hem de berg-
plaats onthult van gouden platen met
het verslag van vroegere bewoners
van Amerika (GJS 1:29–54).

Joseph vertaalt de gouden platen en
geeft ze in 1830 uit als het Boek van
Mormon (GJS 1:66–67, 75). In 1829 ont-
vangt hij het gezag van het priester-
schap van Johannes de Doper en van
Petrus, Jakobus en Johannes (LV 13;
27:12; 128:20; GJS 1:68–70).

In opdracht van God organiseren
Joseph en een aantal anderen de her-
stelde kerk van Jezus Christus op 6
april 1830 (LV 20:1–4). Onder Josephs
leiding begint de kerk te groeien in
Canada, Engeland en de oostelijke sta-
ten van de Verenigde Staten, in ‘t bij-
zonder in Ohio, Missouri en Illinois.
Waar zij zich ook vestigen, overal
worden Joseph en de heiligen hevig
vervolgd. Op 27 juni 1844 sterven
Joseph en zijn broer Hyrum de marte-
laarsdood in Carthage (Illinois) in de
Verenigde Staten van Amerika.

Jozef, de zoon van Jakob, heeft van
Joseph Smith geprofeteerd, 2 Ne. 3:6–
15. Omdat Hij wist van komende
rampspoed, heeft de Heer zijn dienst-
knecht Joseph Smith geroepen, LV
1:17 (LV 19:13). Joseph Smith geor-
dend als apostel van Jezus Christus en
eerste ouderling van deze kerk, LV
20:2. Joseph Smith geordend als apos-
tel door Petrus, Jakobus en Johannes,
LV 27:12. Getuigenis van Joseph Smith
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en Sidney Rigdon dat zij de Eniggebore-
ne des Vaders hebben gezien, LV 76:23.
Joseph Smith en Oliver Cowdery zagen
de Heer in een visioen, LV 110:1–4. De
Heer roept Joseph als presiderende ou-
derling, vertaler, openbaarder, ziener
en profeet, LV 124:125. Joseph Smith
heeft, Jezus alleen uitgezonderd, meer
gedaan voor de redding van de men-
sen dan enig ander mens, LV 135:3.

Schriftuur die de profeet Joseph Smith heeft
voortgebracht: Joseph heeft een gedeel-
te van de gouden platen die hem door
de engel Moroni waren overhandigd,
vertaald. Die vertaling verscheen in
1830 als het Boek van Mormon. Hij
ontving ook veel openbaringen van de
Heer die de fundamentele leerstellin-
gen en de organisatie van de kerk uit-
eenzetten. Veel van die openbaringen
zijn verzameld in het boek dat nu be-
kendstaat als de Leer en Verbonden.
Joseph Smith is ook verantwoordelijk
voor de publicatie van de Parel van
grote waarde, een boek dat geïnspi-
reerde vertalingen bevat van een aan-
tal geschriften van Mozes, Abraham
en Matteüs, gedeelten uit zijn eigen
geschiedenis en getuigenis, alsmede
dertien punten met betrekking tot de
leer en belijdenis van de kerk.

SMITH, LUCY MACK. Zie ook
Smith jr., Joseph; Smith sr., Joseph

Moeder van de profeet Joseph Smith
en vrouw van Joseph Smith sr. (GJS
1:4, 7, 20). Zij is op 8 juli 1776 geboren
en op 5 mei 1856 gestorven.

Joseph ziet zijn moeder in een visioen
van het celestiale koninkrijk, LV 137:5.

SMITH, SAMUEL H. Zie ook Smith
jr., Joseph

Een jongere broer van de profeet
Joseph Smith (GJS 1:4). Samuel is in
1808 geboren en in 1844 gestorven. Hij
was een van de acht getuigen van het
Boek van Mormon en een van de eer-
ste zendelingen van de herstelde kerk
(LV 23:4; 52:30; 61:33–35; 66:7–8; 75:13).

SMITH SR., JOSEPH. Zie ook Smith
jr., Joseph; Smith, Lucy Mack

De vader van de profeet Joseph Smith,
die op 12 juli 1771 is geboren. Hij
trouwde met Lucy Mack. Zij kregen
negen kinderen (GJS 1:4). Joseph
Smith sr. was een trouw aanhanger
van het herstelde evangelie en werd
de eerste patriarch van de kerk. Hij is
gestorven op 14 september 1840.

God openbaarde hem bepaalde in-
structies door middel van zijn zoon
Joseph, LV 4; 23:5. Laat mijn bejaarde
dienstknecht met zijn gezin blijven
wonen waar hij nu woont, LV 90:20.
Mijn bejaarde dienstknecht Joseph zit
bij Abraham, aan zijn rechterhand, LV
124:19. Joseph Smith jr. ziet zijn vader
in een visioen van het celestiale ko-
ninkrijk, LV 137:5. Een engel gebood
Joseph jr. om zijn vader te vertellen
van het visioen dat hij had ontvangen,
GJS 1:49–50.

SODOM. Zie ook Gomorra

Een verdorven stad uit het Oude
Testament die door de Heer werd
verwoest (Gen. 19:12–29).

SPREUK

Een korte uitspraak of raadgeving met
een zedelijke strekking.

Het boek Spreuken: Een boek in het
Oude Testament met vele gelijkenis-
sen, gezegden en dichterlijke uitspra-
ken, waarvan een aantal door Salomo
geschreven is. Het boek Spreuken
wordt in het Nieuwe Testament vaak
aangehaald.

De hoofdstukken 1–9 bevatten een
uiteenzetting van de ware wijsheid.
De hoofdstukken 10–24 concentreren
zich op uitspraken over de goede en
de verkeerde manier van leven. In de
hoofdstukken 25–29 staan de spreu-
ken van Salomo die verzameld zijn
door de mannen van Hizkia, koning
van Juda. De hoofdstukken 30–31 om-
vatten onder andere een beschrijving
van de deugdzame vrouw.
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STANDAARDWERKEN. Zie Canon

STEFANUS

Stefanus stierf als martelaar voor de
Heiland en diens kerk in de tijd van
het Nieuwe Testament. Zijn prediking
was een voorafschaduwing van en
beïnvloedde mogelijkerwijs het grote
werk van Paulus, die erbij was toen
Stefanus zich voor het Sanhedrin
moest verdedigen (Hand. 8:1; 22:20).

Stefanus was een van de zeven man-
nen die werden aangesteld om de
Twaalf bij te staan, Hand. 6:1–8. Stefa-
nus doet wonderen en grote tekenen,
Hand. 6:8. De Joden redetwisten met
Stefanus, Hand. 6:9–10. Stefanus wordt
aangeklaagd en verhoord ten over-
staan van de Raad, Hand. 6:11–15.
De verdediging van Stefanus, Hand.
7:2–53. Vol van de Heilige Geest
ziet hij de Vader en de Zoon in een
visioen, Hand. 7:55–56. Stefanus sterft
als martelaar voor zijn getuigenis,
Hand. 7:54–60.

STELEN

Iets op een oneerlijke of onwettige
manier van een ander wegnemen. De
Heer heeft zijn kinderen altijd gebo-
den niet te stelen (Ex. 20:15; Matt.
19:18; 2 Ne. 26:32; Mos. 13:22; LV 59:6).

Verzamelt u schatten in de hemel,
waar geen dieven inbreken of stelen,
Matt. 6:19–21. De nederlagen van de
Nephieten waren het gevolg van
hoogmoed, rijkdommen, plundering
en diefstal, Hel. 4:12. Wie steelt en
zich niet wil bekeren, moet worden
uitgeworpen, LV 42:20. Wie steelt,
moet aan de wet van het land worden
overgeleverd, LV 42:84–85.

STEM (1). Zie ook Openbaring

In de Schriften wordt met stem soms
een hoorbare boodschap bedoeld,
afkomstig van de Heer of van zijn
boodschappers. De stem van de Geest
kan ook regelrecht tot het hart of het
verstand worden gericht en dus niet
fysiek hoorbaar zijn.

Adam en Eva horen de stem van de
Here God, Gen. 3:8 (Moz. 4:14). De
Heer sprak tot Elia met de stem van
een zachte stilte [letterlijk uit het
Hebreeuws], 1 Kon. 19:11–13. De recht-
vaardigen volgen de stem van de goe-
de herder, Joh. 10:1–16. Eenieder die
uit de waarheid is, hoort naar mijn
stem, Joh. 18:37. Ik gehoorzaamde de
stem van de Geest, 1 Ne. 4:6–18. Er
kwam een stem tot mij, zeggende: Enos,
uw zonden zijn u vergeven, Enos 1:5.
Het was een zachte stem van een vol-
maakte mildheid en zij drong door tot
in het diepst van de ziel, Hel. 5:29–33
(3 Ne. 11:3–7). Of mijn eigen stem het
nu gesproken heeft of de stem van
mijn dienstknechten, dat is hetzelfde,
LV 1:38. Alles wat zij gedreven door
de Heilige Geest spreken, zal de stem
van de Heer zijn, LV 68:2–4. Iedere
ziel die mijn stem gehoorzaamt, zal
mijn aangezicht zien en weten dat
Ik ben, LV 93:1.

STEM (2). Zie Algemene instemming

STERFELIJK, STERFELIJKHEID. Zie
ook Dood, lichamelijke; Lichaam;
Val van Adam en Eva; Wereld

De periode tussen de geboorte en
de lichamelijke dood. De sterfelijk-
heid wordt ook wel de tweede staat
genoemd.

Ten dage dat gij daarvan eet, zult gij
voorzeker sterven, Gen. 2:16–17 (Moz.
3:16–17). Bij de dood keert de geest
weder tot God en het lichaam tot de
aarde, Pred. 12:7 (Gen. 3:19; Moz. 4:25).
Laat de zonde niet heersen in uw ster-
felijk lichaam, Rom. 6:12. Dit sterfelijke
moet onsterfelijkheid aandoen, 1 Kor.
15:53 (Enos 1:27; Mos. 16:10; Mrm. 6:21).
De staat van de mens werd een proef-
tijd, 2 Ne. 2:21 (Alma 12:24; 42:10).
Adam viel opdat de mensen zouden
zijn, 2 Ne. 2:25. Blikt gij vooruit en ziet
gij dit sterfelijke lichaam opgewekt in
onsterfelijkheid? Alma 5:15. Dit leven
is de tijd om zich erop voor te bereiden
God te ontmoeten, Alma 34:32. Vreest
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de dood niet, want in deze wereld is
uw vreugde niet overvloedig, LV
101:36. Wie hun tweede staat behou-
den, zullen heerlijkheid ontvangen,
Abr. 3:26.

STEUNEN VAN KERKLEIDERS.
Zie ook Algemene instemming

Steun toezeggen aan de leiders en
leidsters van de kerk op algemeen en
plaatselijk niveau.

Stel Jozua voor de gehele vergadering
en geef hem in hun tegenwoordigheid
uw bevelen, Num. 27:18–19. Het gehe-
le volk juichte en riep: De koning leve!
1 Sam. 10:24. Geloof in zijn profeten
en gij zult voorspoedig zijn, 2 Kron.
20:20. Gehoorzaam uw voorgangers,
Hebr. 13:17. Gij zult door de Heer
begunstigd worden omdat gij niet
hebt gemord, 1 Ne. 3:6. Zij die de pro-
feten hadden aangenomen, waren ge-
spaard, 3 Ne. 10:12–13. Gezegend zijt
gij indien gij acht slaat op de woorden
van deze twaalf, 3 Ne. 12:1. Of mijn
eigen stem het nu gesproken heeft of
de stem van mijn dienstknechten, dat
is hetzelfde, LV 1:38. Gij zult zijn
woord ontvangen alsof het uit mijn
eigen mond komt, LV 21:5. Wie mijn
dienstknechten aanvaardt, aanvaardt
Mij, LV 84:35–38. Wie Mij aanvaardt,
aanvaardt hen die Ik gezonden heb,
LV 112:20. Indien mijn volk niet luis-
tert naar de stem van deze mannen die
Ik heb aangewezen, zullen zij niet
worden gezegend, LV 124:45–46.

SYMBOLIEK

Iets gebruiken om iets anders voor
te stellen. Bij de symboliek in de
Schriften worden dagelijkse voorwer-
pen, gebeurtenissen of omstandighe-
den gebruikt om een beginsel of lering
van het evangelie te verduidelijken. In
het Boek van Mormon bijvoorbeeld,
gebruikt de profeet Alma een zaadje
om het woord van God voor te stellen
(Alma 32).

Overal in de Schriften hebben profe-

ten symboliek gebruikt om de mensen
over Jezus Christus te leren. Symbo-
liek omvat onder andere ook ceremo-
nieën en verordeningen (Moz. 6:63),
offers (Hebr. 9:11–15; Moz. 5:7–8), het
avondmaal (Luc. 22:13–20; BJS, Marc.
14:20–24), en de doop (Rom. 6:1–6; LV
128:12–13). Veel bijbelse namen zijn
ook symbolisch. De ceremonie in de
tabernakel uit het Oude Testament en
de wet van Mozes stelden eeuwige
waarheden voor (Hebr. 8–10; Mos.
13:29–32; Alma 25:15; Hel. 8:14–15).
Zie voor verdere voorbeelden: Matt.
5:13–16; Joh. 3:14–15; Jakob 4:5; Alma
37:38–45.

SYNAGOGE. Zie ook Joden

Een vergaderplaats voor godsdienstige
doeleinden. In de tijd van het Nieuwe
Testament bestond de over het alge-
meen eenvoudige inrichting van de
synagoge uit een ark, ofwel de be-
waarplaats voor de wetsrollen en
andere heilige geschriften, een lesse-
naar en banken voor de toehoorders.

De synagoge werd bestuurd door
een plaatselijke raad van ouderlingen,
die uitmaakte wie werd toegelaten en
wie uitgebannen werd (Joh. 9:22;
12:42). Aan het hoofd stond de overste
van de synagoge (Marc. 5:22; Luc.
13:14), gewoonlijk een schriftgeleerde
die zorgdroeg voor het gebouw en
toezicht hield op de diensten. Hij
werd bijgestaan door een dienaar die
belast was met administratieve werk-
zaamheden (Luc. 4:20).

In iedere plaats waar Joden woon-
den, zowel in Palestina als daarbuiten,
bevond zich een synagoge. Dat heeft
in belangrijke mate bijgedragen aan
de verbreiding van het evangelie van
Jezus Christus, omdat het de vroege
zendelingen van de kerk over het al-
gemeen was toegestaan om in de syna-
goge te spreken (Hand. 13:5, 14; 14:1;
17:1, 10; 18:4). Hetzelfde gold voor de
zendelingen in het Boek van Mormon
(Alma 16:13; 21:4–5; 32:1) en voor de
vroege zendelingen in deze bedeling
(LV 66:7; 68:1).
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TAAL

Geschreven of gesproken woorden
die in bepaalde structuren worden ge-
combineerd om informatie, gedachten
en denkbeelden over te brengen. Uit
de manier waarop wij ons bedienen
van de taal blijkt hoe onze gevoelens
jegens God en onze medemensen zijn.
Bij de wederkomst van Jezus Christus
zal de Heer het mensdom een zuivere
taal geven (Sef. 3:8–9).

De gehele aarde was één van taal, Gen.
11:1. De Heer verwart de taal van de
gehele aarde, Gen. 11:4–9. Eenieder
hoorde hen spreken in zijn eigen taal,
Hand. 2:1–6. De Heer spreekt tot de
mensen in hun eigen taal, 2 Ne. 31:3
(LV 1:24). Benjamin laat zijn zoons on-
derwijzen in de taal van zijn vaderen,
opdat zij verstandige lieden zouden
worden, Mos. 1:2–5. Hij wiens taal
zachtmoedig is en opbouwt, is van
God als hij mijn verordeningen ge-
hoorzaamt, LV 52:16. Verkrijg kennis
van talen, tongen en volken, LV 90:15.
Adam en zijn kinderen hadden een
taal die zuiver en onbezoedeld was,
Moz. 6:5–6, 46. God gaf Henoch een
taal met grote macht, Moz. 7:13.

TABAK. Zie Woord van wijsheid

TABERNAKEL. Zie ook Ark van het
verbond; Heilige der heiligen;
Tempel, huis des Heren

Een huis van de Heer, het middelpunt
van Israëls aanbidding tijdens de
uittocht uit Egypte. De tabernakel
was in feite een draagbare tempel die
kon worden afgebroken en weer opge-
zet. De kinderen van Israël maakten
gebruik van een tabernakel tot aan
de bouw van de tempel van Salomo
(LV 124:38).

God openbaarde aan Mozes hoe de
tabernakel gemaakt moest worden (Ex.
26–27), waarna de kinderen van Israël
volgens dat plan te werk gingen (Ex.
35–40). Toen de tabernakel gereed
was, rustte er een wolk op en de heer-
lijkheid van de Heer vervulde de

tabernakel (Ex. 40:33–34). Die wolk
was een teken van Gods aanwezig-
heid. ’s Nachts was zij als een vuur-
verschijnsel. Wanneer de wolk zich
niet verhief, bleven de kinderen van
Israël op die plek. Als die zich wél ver-
hief, braken zij op en volgden zij de
wolk (Ex. 40:36–38; Num. 9:17–18). De
kinderen van Israël droegen de taber-
nakel met zich mee tijdens hun reis
door de woestijn en hun verovering
van het land Kanaän. Na die overwin-
ning bevond de tabernakel zich te Silo,
de plaats die de Heer daarvoor had
aangewezen (Jozua 18:1). Toen de kin-
deren van Israël eenmaal de tempel
van Salomo hadden gebouwd, werd er
geen gewag meer gemaakt van de
tabernakel. De Heer en Jesaja gebruik-
ten de tabernakel als symbool van de
steden Zion en Jeruzalem bij de we-
derkomst van de Heer (Jes. 33:20;
Moz. 7:62).

TALENT

Een oude gewichtseenheid of geldsom
van grote waarde. Het talent dient ook
als symbool van iets wat grote waarde
vertegenwoordigt, zoals het evangelie
van Jezus Christus (Matt. 25:14–29;
Ether 12:35; LV 60:2, 13).

TAYLOR, JOHN

Derde president van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen.

Geroepen tot de Raad der Twaalf, LV
118:6 (LV 124:128–129). Schreef over
het martelaarschap van Joseph en
Hyrum Smith, LV 135. Werd zelf tij-
dens dat martelaarschap gewond, LV
135:2. Bevond zich onder de groten
die Joseph F. Smith in zijn visioen van
de geestenwereld heeft gezien, LV
138:53–56.

TEANCUM

Een groot legerleider onder de Nephie-
ten uit het Boek van Mormon (Alma
50:35; 51–52; 61–62).
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TEGENSPOED. Zie ook Kastijden,
Kastijding; Vervolgen, Vervolging;
Verzoeken, Verzoeking; Volharden

Door tegenspoed — beproevingen,
moeilijkheden, en pijn — kan de mens,
door zich tot de Heer te wenden, veel
ervaringen opdoen die tot geestelijke
groei en eeuwige vooruitgang voeren.

God is voor u een verlosser geweest
uit al uw rampen en noden, 1 Sam.
10:19. Zij riepen tot de Heer in hun
benauwdheid, Ps. 107:6, 13, 19, 28. De
Heer geeft u wel brood der benauwd-
heid, maar uw leraars zullen zich niet
meer verbergen, Jes. 30:20–21. Er
moest wel in elk ding een tegenstel-
ling zijn, 2 Ne. 2:11. Als zij het bittere
niet hadden, konden zij het zoete niet
kennen, LV 29:39. Uw tegenspoed zal
slechts van korte duur zijn, LV 121:7–
8. Dit alles zal u ondervinding geven
en voor uw bestwil zijn, LV 122:5–8.
Zij proeven het bittere om het goede te
kunnen waarderen, Moz. 6:55.

TEGENSTANDER. Zie Duivel

TEGENSTELLING. Zie Tegenspoed

TEKEN. Zie ook Kerk, tekenen van de
ware; Tekenen der tijden; Wonder

Een gebeurtenis of ervaring die men
opvat als een bewijs. Een teken is ge-
woonlijk een wonderbaarlijke mani-
festatie afkomstig van God. Ook Satan
heeft het vermogen om onder bepaal-
de omstandigheden tekenen te laten
zien. De heiligen behoren te streven
naar de gaven van de Geest en niet te
vragen om tekenen ter bevrediging
van hun nieuwsgierigheid of ter on-
dersteuning van hun geloof, want de
Heer zal de gelovigen naar zijn belie-
ven tekenen geven (LV 58:64).

De Heer zelf zal u een teken geven,
Jes. 7:14 (2 Ne. 17:14). God doet teke-
nen en wonderen in de hemel en op
aarde, Dan. 6:28. Een boos en overspe-
lig geslacht verlangt een teken, Matt.
12:39 (Matt. 16:4; Luc. 11:29). Als teke-

nen zullen deze dingen de gelovigen
volgen, Marc. 16:17 (Mrm. 9:24; Ether
4:18; LV 84:65). Sherem vraagt om een
teken, Jakob 7:13–20. Korihor vraagt
om een teken, Alma 30:48–60. Toon
ons een teken, dan zullen wij geloven,
Alma 32:17. Het merendeel van het
volk geloofde in de tekenen en wonde-
ren, 3 Ne. 1:22. Het volk begon de te-
kenen en wonderen te vergeten, 3 Ne.
2:1. Gij ontvangt geen getuigenis dan
na de beproeving van uw geloof,
Ether 12:6. Verlang geen wonderen,
tenzij Ik u gebied, LV 24:13. Geloof
komt niet door tekenen, maar tekenen
volgen hen die geloven, LV 63:7–11. In
die dagen zullen er valse christussen
en valse profeten opstaan en zij zullen
grote tekenen en wonderen ten toon
spreiden, MJS 1:22.

TEKENEN DER TIJDEN. Zie ook
Laatste Dagen; Teken;
Wederkomst van Jezus Christus

Gebeurtenissen of ervaringen die God
de mensen geeft om duidelijk te ma-
ken dat er iets belangrijks is gebeurd
of binnenkort zal gebeuren. In de laat-
ste dagen zijn veel tekenen van de
wederkomst van de Heiland geprofe-
teerd. Die tekenen stellen de getrouwen
in staat om Gods plan te onderkennen,
zodat zij gewaarschuwd zijn en zich
kunnen voorbereiden.

In het laatste der dagen zal de berg
van het huis des Heren vaststaan als
de hoogste der bergen, Jes. 2:2–3. De
Heer heft een banier op en vergadert
Israël, Jes. 5:26 (2 Ne. 15:26–30). De
zon is verduisterd en de maan laat
haar licht niet schijnen, Jes. 13:10 (Joël
3:15; LV 29:14). De mensen zullen de
wetten overtreden en het eeuwigdu-
rend verbond verbreken, Jes. 24:5. De
Nephieten zullen spreken als een stem
uit de grond, Jes. 29:4 (2 Ne. 27). Israël
zal met macht worden vergaderd, Jes.
49:22–23 (1 Ne. 21:22–23; 3 Ne. 20–21).
God zal een koninkrijk oprichten dat
in eeuwigheid niet te gronde zal gaan,
Dan. 2:44 (LV 65:2). Oorlog, dromen en
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visioenen zullen aan de wederkomst
voorafgaan, Joël 2. Alle volken zullen
tegen Jeruzalem ten strijde worden
vergaderd, Zach. 14:2 (Ez. 38–39). De
dag komt, brandend als een oven,
Mal. 4:1 (3 Ne. 25:1; LV 133:64; GJS
1:37). Grote calamiteiten zullen aan
de wederkomst voorafgaan, Matt. 24
(MJS 1). Paulus beschrijft de afval en
de zware tijden van de laatste dagen,
2 Tim. 3–4. Twee profeten zullen in
Jeruzalem worden gedood en uit de
doden opstaan, Op. 11 (LV 77:15). Het
evangelie zal in de laatste dagen door
middel van engelenbediening worden
hersteld, Op. 14:6–7 (LV 13; 27; 110:11–
16; 128:8–24). Babylon zal worden
gevestigd en vallen, Op. 17–18. Israël
zal met macht worden vergaderd, 1 Ne.
21:13–26 (Jes. 49:13–26; 3 Ne. 20–21).
Ik geef u een teken, opdat gij zult
weten wanneer deze dingen staan te
gebeuren, 3 Ne. 21:1. Het Boek van
Mormon zal door de macht van God
tevoorschijn komen, Mrm. 8. De La-
manieten zullen bloeien, LV 49:24–25.
De goddelozen zullen de goddelozen
doden, LV 63:32–35 (Op. 9). Oorlog
zal op alle landen worden uitgestort,
LV 87:2. Tekenen, natuurrampen en
engelen bereiden de weg voor de we-
derkomst van de Heer, LV 88:86–94.
Duisternis zal de aarde bedekken, LV
112:23–24. De Heer gebiedt de heili-
gen zich op de wederkomst voor te
bereiden, LV 133.

TEKENEN VAN DE GEBOORTE
EN DE DOOD VAN JEZUS
CHRISTUS. Zie ook Jezus Christus

Gebeurtenissen die met de geboorte
en de dood van Jezus Christus ge-
paard gingen.

Geboorte: Een jonkvrouw zal zwanger
worden en een zoon baren, Jes. 7:14.
Uit Betlehem zal een heerser over
Israël voortkomen, Micha 5:2. Samuël
de Lamaniet profeteert over een dag,
een nacht en een dag waarop het niet
donker zou worden, een nieuwe ster
en andere tekenen, Hel. 14:2–6. De te-
kenen worden vervuld, 3 Ne. 1:15–21.

Dood: Samuël de Lamaniet profeteert
over duisternis, donderslagen, bliksem-
schichten en het schudden van de aar-
de, Hel. 14:20–27. De tekenen worden
vervuld, 3 Ne. 8:5–23.

TEKENEN VAN DE WARE KERK.
Zie Kerk, tekenen van de ware

TELESTIALE HEERLIJKHEID.
Zie ook Graden van heerlijkheid

De laagste van de drie graden van
heerlijkheid die de mens kan beërven
na het laatste oordeel.

Paulus zag een heerlijkheid zoals die
van de sterren, 1 Kor. 15:40–41. Joseph
Smith en Sidney Rigdon zagen de
heerlijkheid van de telestiale wereld,
LV 76:81–90. De bewoners van de te-
lestiale wereld zijn zo ontelbaar als de
sterren, LV 76:109–112. Wie niet in
staat is zich aan de wet van een teles-
tiaal koninkrijk te houden, kan geen
telestiale heerlijkheid verdragen, LV
88:24, 31, 38.

TEMPEL, HUIS DES HEREN. Zie ook
Begiftiging; Heilige der heiligen;
Tabernakel; Verordeningen

Letterlijk het huis van de Heer. De
Heer heeft zijn volk altijd geboden om
tempels te bouwen, heilige gebouwen
waar de heiligen die het waardig zijn,
heilige ceremonieën en verordeningen
van het evangelie voor zichzelf en voor
de doden verrichten. De Heer bezoekt
zijn tempels, de heiligste van alle
plaatsen waar wij de Heer aanbidden.

De tabernakel die Mozes en de kin-
deren van Israël gemaakt hebben, was
een draagbare tempel die zij gebruik-
ten na hun uittocht uit Egypte.

De tempel waarvan in de Bijbel het
meest gewag wordt gemaakt, is de
tempel die Salomo in Jeruzalem heeft
gebouwd (2 Kron. 2–5). Hij werd in
600 v.C. verwoest door de Babyloniërs,
maar een kleine honderd jaar later
herbouwd door Zerubbabel (Ezra 1–6).
Deze tempel, die in 37 v.C. gedeeltelijk
afbrandde, werd later gerestaureerd
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door Herodes de Grote. De uiteindelij-
ke verwoesting van de tempel door de
Romeinen vond plaats in 70 n.C.

In het Boek van Mormon werden de
rechtvaardige volgelingen van God
ertoe geleid om tempels te bouwen
en daar de Heer te aanbidden (2 Ne.
5:16; Mos. 1:18; 3 Ne. 11:1). Het bou-
wen van tempels en een juist gebruik
ervan zijn tekenen van de ware kerk in
iedere bedeling, met inbegrip van de
herstelde kerk in onze tijd. De Kirt-
landtempel was de eerste tempel die
in deze bedeling werd gebouwd en
aan de Heer gewijd. Sindsdien zijn er
in vele landen over de gehele wereld
tempels ingewijd.

Wie mag staan in zijn heilige stede?
Ps. 24:3–5. Laten wij opgaan naar het
huis van de God Jakobs, Jes. 2:2–3
(Micha 4:1–2; 2 Ne. 12:2–3). De Heer
zal plotseling tot zijn tempel komen,
Mal. 3:1 (3 Ne. 24:1; LV 36:8; 42:36).
Jezus reinigt de tempel, Matt. 21:12–
16 (Marc. 11:15–18; Luc. 19:45–48). De
heiligen geboden een tempel te bou-
wen in Missouri, LV 57:3 (LV 84:3–5).
Vestigt een huis van God, LV 88:119
(LV 109:8). De Heer kastijdt de heili-
gen omdat zij geen tempel hebben
gebouwd, LV 95:1–12. Ik zal geen
onheilige tempels binnengaan, LV
97:15–17. Ik heb dit huis aanvaard, en
hier zal mijn naam zijn, LV 110:7–8.
Het volk van de Heer wordt altijd ge-
boden een huis voor zijn naam te bou-
wen, LV 124:39. Het grote werk dat
in de tempels moet worden verricht,
omvat de verzegeling van kinderen
aan hun ouders, LV 138:47–48. Het
grootse werk der laatste dagen omvat
de bouw van tempels, LV 138:53–54.

TEMPELHUWELIJK. Zie Huwelijk,
huwen

TERRESTRIALE HEERLIJKHEID.
Zie ook Graden van heerlijkheid

De tweede van de drie graden van
heerlijkheid die de mens kan beërven
na het laatste oordeel.

Paulus zag de terrestriale heerlijkheid
die te vergelijken was met de heerlijk-
heid van de maan, 1 Kor. 15:40–41.
Joseph Smith en Sidney Rigdon zagen
de terrestriale heerlijkheid, LV 76:71–
80. De heerlijkheid van de terrestriale
wereld overtreft die van de telestiale
wereld, LV 76:91. Wie niet in staat is
zich aan de wet van een terrestriaal
koninkrijk te houden, kan geen terres-
triale heerlijkheid verdragen, LV
88:23, 30, 38.

TERUGGAVE. Zie Herstelling

TESSALONICENZEN,
ZENDBRIEVEN AAN DE. Zie ook
Paulus; Zendbrieven van Paulus

Twee boeken in het Nieuwe Testament.
Het waren oorspronkelijk brieven die
Paulus vanuit Korinte aan de Tessalo-
nicenzen had geschreven tijdens zijn
eerste bezoek aan Europa in ongeveer
50 n.C. Zijn bediening in Tessalonica
wordt beschreven in Handelingen 17.
Paulus had het verlangen naar Tessa-
lonica terug te keren, maar werd daar-
in verhinderd (1 Tess. 2:18). Bijgevolg
stuurde hij Timoteüs om de bekeerlin-
gen moed in te spreken en om rapport
uit te brengen over hun welzijn. Paulus
schreef de eerste brief zodra Timoteüs
was teruggekeerd, om zijn dankbaar-
heid te uiten.

1 Tessalonicenzen: De hoofdstukken 1 en
2 bevatten Paulus’ begroeting en zijn
gebed voor de heiligen; in de hoofd-
stukken 3–5 geeft hij onderricht over
geestelijke groei, liefde, kuisheid, ijver
en de wederkomst van Jezus Christus.

2 Tessalonicenzen: Hoofdstuk 1 bevat
een gebed voor de heiligen. Hoofdstuk
2 spreekt over de afval die ophanden
is. Hoofdstuk 3 bevat Paulus’ gebed
voor de overwinning van de zaak van
het evangelie.

TESTAMENT. Zie Nieuwe
Testament; Oude Testament

THUIS. Zie ook Gezin

Thuis dient het middelpunt te zijn van
de evangelische en gezinsactiviteiten.
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Een man zal gedurende één jaar vrij-
gesteld zijn ten behoeve van zijn huis,
en de vrouw die hij gehuwd heeft, ver-
heugen, Deut. 24:5. Hij zond hem naar
huis, Marc. 8:26. Laat kinderen leren
eerst aan eigen familie godsvrucht te
tonen, 1 Tim. 5:4. Wees bezadigd, kuis,
huishoudelijk, Titus 2:5. Gaat naar
huis en overweegt de dingen die Ik heb
gezegd, 3 Ne. 17:2–3. Ik spoorde hen
aan om te vechten voor vrouw en kind,
en voor huis en haard, Mrm. 2:23. Va-
ders geboden thuis ijveriger te zijn en
meer betrokken, LV 93:43–44, 48–50.

TIEN GEBODEN. Zie Geboden,
de tien

TIEN STAMMEN. Zie Israël

TIENDE. Zie ook Geld; Offer,
offerande, offeren

Een tiende deel van iemands jaarlijkse
opbrengst, die via de kerk aan de
Heer wordt gegeven. De tiende wordt
gebruikt om kerken en tempels te
bouwen, het zendingswerk te steunen
en het koninkrijk van God op aarde op
te bouwen.

Abraham gaf Melchizedek van alles
de tienden, Gen. 14:18–20 (Hebr. 7:1–
2, 9; Alma 13:15). Alle tiende is van de
Heer; het is de Heer heilig, Lev. 27:30–
34. Gij zult de gehele opbrengst ver-
tienden, Deut. 14:22, 28. Zij brachten
in overvloed de tienden van alles,
2 Kron. 31:5. Mag een mens God bero-
ven? Waarin beroven wij u? In de tien-
den en de heffing, Mal. 3:8–11 (3 Ne.
24:8–11). Wie vertiend is, zal bij zijn
komst niet worden verbrand, LV 64:23
(LV 85:3). Het huis des Heren zal wor-
den gebouwd door de vertiending van
zijn volk, LV 97:11–12. De Heer open-
baart de wet van tiende, LV 119. Er zal
over de tiende worden beschikt door
een raad, LV 120.

TIMOTEÜS. Zie ook Paulus

Een jonge zendingscollega van Paulus
uit het Nieuwe Testament (Hand. 16:1–
3; 2 Tim. 1:1–5). Hij was de zoon van een

Griekse vader en een Joodse moeder
en woonde met zijn ouders in Lystra.

Paulus sprak over Timoteüs als ‘mijn
waar kind in het geloof’ (1 Tim. 1:2, 18;
2 Tim. 1:2). Timoteüs was wellicht
Paulus’ betrouwbaarste en bekwaam-
ste helper (Fil. 2:19–23).

TIMOTEÜS, ZENDBRIEVEN
AAN. Zie ook Paulus; Timoteüs;
Zendbrieven van Paulus

Twee boeken in het Nieuwe Testament.
Beide waren oorspronkelijk brieven die
Paulus aan Timoteüs had geschreven.

1 Timoteüs: Paulus schreef de eerste
zendbrief na zijn eerste gevangenschap.
Hij had Timoteüs in Efeze achtergela-
ten, met de bedoeling daar terug te
keren (1 Tim. 3:14). Omdat hij echter
vermoedde opgehouden te worden,
schreef hij aan Timoteüs, misschien
vanuit Macedonië (1 Tim. 1:3), om hem
raad te geven en te bemoedigen bij de
vervulling van zijn plichten.

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ begroeting
alsmede zijn instructies met betrek-
king tot dwaze speculaties die de kerk
begonnen binnen te sluipen. In de
hoofdstukken 2 en 3 staan aanwijzin-
gen over de wijze van openbare aan-
bidding en over het karakter en de
levenswandel van de dienaren van de
Heer. De hoofdstukken 4 en 5 geven
een beschrijving van de afval in de
laatste dagen en raad aan Timoteüs
met betrekking tot het leiden van zijn
kudde. Hoofdstuk 6 is een aansporing
om trouw te blijven en wereldse rijk-
dom te vermijden.

2 Timoteüs: Deze tweede brief, die
Paulus schreef tijdens zijn tweede ge-
vangenschap, kort voordat hij de mar-
telaarsdood stierf, bevat de laatste
woorden van de apostel en toont ons
de grote moed en het vertrouwen
waarmee hij de dood onder ogen zag.

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ begroe-
ting en opdracht aan Timoteüs. In de
hoofdstukken 2 en 3 staan diverse
waarschuwingen en aanwijzingen, met
de aanmoediging om de komende
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gevaren het hoofd te bieden. Hoofdstuk
4 bevat een boodschap aan Paulus’
vrienden en raad over de behandeling
van afvalligen.

TITUS. Zie ook Paulus; Titus,
zendbrief aan; Zendbrieven
van Paulus

Een Griekse bekeerling en trouwe me-
dewerker van Paulus, uit het Nieuwe
Testament, die met hem meereisde naar
Jeruzalem en later zendeling werd (Gal.
2:1–4; 2 Tim. 4:10). Titus heeft Paulus’
eerste zendbrief aan de heiligen te
Korinte bezorgd (2 Kor. 7:5–8, 13–15).

TITUS, ZENDBRIEF AAN. Zie ook
Paulus; Titus; Zendbrieven van
Paulus

Toen Paulus enige tijd niet in Romein-
se gevangenschap verkeerde, schreef
hij de zendbrief aan Titus, die zich op
Kreta bevond. De brief gaat in hoofd-
zaak over de interne discipline en
organisatie van de kerk.

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ begroeting
alsmede aanwijzingen en algemene
vereisten voor opzieners (bisschop-
pen). De hoofdstukken 2 en 3 bevatten
algemene leringen en persoonlijke
boodschappen voor Titus over het
omgaan met diverse groepen in de
kerk op Kreta. Paulus spoort de heili-
gen aan om dwaling te overwinnen,
nuchter en getrouw te zijn en voor te
gaan in goede werken.

TOEWIJDEN, WET VAN
TOEWIJDING. Zie ook
Koninkrijk van God of koninkrijk
van de hemel; Verenigde orde

Wijden, heilig maken of rechtvaardig
worden. De wet van toewijding is een
goddelijk beginsel waardoor mensen
vrijwillig hun tijd, talenten en midde-
len toewijden voor de vestiging en
opbouw van het koninkrijk van God.

Wees heden de Heer gewijd, Ex. 32:29.
Allen die geloofden, hadden alles ge-
meenschappelijk, Hand. 2:44–45. Zij
hadden alles onder zich gemeen-

schappelijk; zodoende waren er geen
armen en rijken, 4 Ne. 1:3. De Heer
legt het beginsel toewijding uit, LV
42:30–39 (LV 51:2–19; 58:35–36). De
ene mens moet niet meer bezitten dan
een ander, LV 49:20. Iedere man ont-
ving een gelijk deel, overeenkomstig
zijn gezin, LV 51:3. Een orde gevestigd
zodat de heiligen gelijk konden zijn in
de banden van hemelse en aardse za-
ken, LV 78:4–5. Iedereen moest gelijke
aanspraak hebben naar zijn behoeften
en noden, LV 82:17–19. Zion kan al-
leen worden opgebouwd volgens de
beginselen van de celestiale wet, LV
105:5. Het volk van Henoch was één
van hart en één van zin en leefde in
rechtvaardigheid, en er waren geen
armen onder hen, Moz. 7:18.

TOLLENAAR. Zie ook Romeinse Rijk

In het Romeinse Rijk een belastingont-
vanger van de overheid. Tollenaars
werden over het algemeen gehaat
door de Joden. Een aantal tollenaars
nam grif het evangelie aan (Matt. 9:9–
10; Luc. 19:2–8).

TOMAS

Een van de oorspronkelijke twaalf
apostelen uit het Nieuwe Testament
die Jezus uitkoos tijdens zijn bedie-
ning op aarde. In het Grieks luidt zijn
naam Didymus (Matt. 10:2–3; Joh.
14:5; 20:24–29; 21:2). Hoewel Tomas
twijfelde aan Jezus’ opstanding totdat
hij de Heiland met eigen ogen had
gezien, was hij, wegens zijn moedige
karakter, toch bereid om samen met
zijn Heer vervolging en de dood onder
ogen te zien (Joh. 11:16; 20:19–25).

TONG. Zie ook Tongen, gave van

Een symbool voor spraak. De heiligen
moeten hun tong beheersen, met an-
dere woorden, zij moeten hun woor-
den beheersen. Tong slaat ook op talen
en volken. Uiteindelijk zal elke knie
zich buigen en elke tong God belijden
(Jes. 45:23; Rom. 14:11).

Bewaar uw tong voor het kwade,
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Ps. 34:13 (1 Pet. 3:10). Wie zijn mond
en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf
voor benauwdheden, Spr. 21:23. Indien
iemand zijn tong niet in toom houdt,
diens godsdienst is waardeloos, Jak.
1:26. Wie in zijn spreken niet struikelt,
is een volmaakt man, Jak. 3:1–13. Het
evangelie zal worden verkondigd aan
alle volk en stam en taal en natie, Op.
14:6–7 (2 Ne. 26:13; Mos. 3:13, 20; LV
88:103; 112:1). De Heer geeft alle na-
tiën mensen van hun eigen natie en
taal om zijn woord te verkondigen,
Alma 29:8. Deze platen zullen uitgaan
naar alle natie, geslacht, taal en volk,
Alma 37:4. Verkrijg mijn woord, dan
zal uw tong worden losgemaakt, LV
11:21. Eenieder zal de volheid van het
evangelie in zijn eigen tong en in zijn
eigen taal horen, LV 90:11.

TONGEN, GAVE VAN. Zie ook
Gaven van de Geest; Tong

Een gave van de Heilige Geest waar-
door geïnspireerde mensen in staat
worden gesteld een voor hen onbe-
kende taal te spreken, begrijpen of
vertalen. Wij geloven in de gave van
tongen (Art. 1:7).

Zij werden allen vervuld met de Heili-
ge Geest en begonnen met andere ton-
gen te spreken, Hand. 2:4. Wie in een
tong spreekt, spreekt niet tot mensen,
maar tot God, 1 Kor. 14:1–5, 27–28. De
tongen zijn een teken voor de ongelo-
vigen, 1 Kor. 14:22–28. Dan komt de
doop met vuur en met de Heilige
Geest; en dan kunt gij spreken met de
tong der engelen, 2 Ne. 31:13–14.
Amaleki spoort alle mensen aan om te
geloven in de gave van het spreken in
talen, Omni 1:25. Het is sommigen ge-
geven in tongen te spreken en anderen
is het uitleggen van tongen gegeven,
LV 46:24–25 (1 Kor. 12:10; Mro. 10:8,
15–16). Laat de gave van tongen wor-
den uitgestort, LV 109:36.

TOORN. Zie ook Liefde; Haat, haten

Toorn is een uiting van woede. De
Heer waarschuwt zijn heiligen om

hun toorn te beheersen (Matt. 5:22).
Ouders noch kinderen behoren ande-
ren in het gezin onheus te bejegenen.
In de Schriften wordt toorn vaak
vergeleken met vuur (2 Ne. 15:25;
LV 1:13).

Kaïn was zeer toornig en zijn gelaat
betrok, Gen. 4:5. De Heer is niet snel
vertoornd en is zeer barmhartig, Ps.
145:8. Een zacht antwoord keert de
grimmigheid af, Spr. 15:1. Een opvlie-
gend mens verwekt twist, maar een
lankmoedige doet de strijd bedaren,
Spr. 15:18 (Spr. 14:29). Om mijn naams
wil vertraag Ik mijn toorn, Jes. 48:9. Ik
breidde mijn armen uit naar een volk
dat Mij voortdurend aanzet tot toorn,
Jes. 65:2–3. Wie u een slag geeft op de
rechterwang, keer hem ook de andere
toe, Matt. 5:39. Gij, vaders, verbittert
uw kinderen niet, Ef. 6:4. Omdat ik u
de waarheid heb gezegd, zijt gij ver-
toornd op mij, Mos. 13:4. Ik zal dit
volk in mijn toorn bezoeken, Alma
8:29. Tegen niemand is zijn verbolgen-
heid ontbrand, dan alleen tegen hen
die niet in alle dingen zijn hand belij-
den, LV 59:21. Ik, de Heer, ben toornig
op de goddelozen, LV 63:32.

TROOSTER. Zie ook Heilige Geest;
Jezus Christus

De Schriften noemen twee Troosters.
De eerste is de Heilige Geest (Joh.
14:26–27; Mro. 8:26; LV 21:9; 42:17;
90:11). De tweede Trooster is de Heer
Jezus Christus (Joh. 14:18, 21, 23).
Wanneer iemand de tweede Trooster
verkrijgt, zal Jezus Christus van tijd tot
tijd aan hem verschijnen, hem de Vader
openbaren, en hem van aangezicht tot
aangezicht onderrichten (LV 130:3).

TWAALF, QUORUM DER. Zie
Apostel

TWAALF STAMMEN VAN
ISRAËL. Zie Israël—De twaalf
stammen van Israël

TWEEDE STAAT. Zie Sterfelijk,
sterfelijkheid
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TWEEDE TROOSTER. Zie Trooster

TWIST. Zie ook Opstand

Conflict, ruzie en woordenstrijd. Twist,
en wel in het bijzonder tussen leden van
de kerk van de Heer of tussen familie-
leden, is de Heer niet welgevallig.

Laat er toch geen twist zijn tussen mij
en u, Gen. 13:8. Door overmoed ont-
staat slechts twist, Spr. 13:10. Vergeef
elkander, indien de een tegen de an-
der een grief heeft, Kol. 3:13. Ontwijk
dwaze vragen en twist, Titus 3:9. De
Heer gebiedt de mensen niet met elkaar
te twisten, 2 Ne. 26:32. Gij zult niet dul-
den dat uw kinderen met elkaar vechten
en twisten, Mos. 4:14. Alma geboden
dat er geen twist onder de kerkleden
mocht zijn, Mos. 18:21. Satan verspreidt
geruchten en twisten, Hel. 16:22. De
duivel is de vader van twisten en hitst
mensen op om met elkaar te twisten,
3 Ne. 11:29 (Mos. 23:15). Het evangelie
gevestigd, opdat er niet zoveel twist
zal zijn, LV 10:62–64. Houdt op met
elkaar te twisten, LV 136:23.

UITVERKOREN,
UITVERKORENEN. Zie ook
Roepen, roeping, door God
geroepen

Diegenen die door God gekozen zijn
voor bijzondere taken.

Met mijn uitverkorene heb Ik een
verbond gesloten, Ps. 89:4. Velen zijn
geroepen, maar weinigen uitverko-
ren, Matt. 22:14 (Matt. 20:16; LV 95:5;
121:34, 40). De heiligen zijn een uitver-
koren geslacht, een koninklijk pries-
terschap, 1 Pet. 2:9. Christus was Gods
geliefde en uitverkorene vanaf het
begin, Moz. 4:2.

UITVERKORENEN

De uitverkorenen zijn zij die God met
hun gehele hart liefhebben en een leven
leiden dat Hem welgevallig is. Zij die
een dergelijk leven van discipelschap
leiden, zullen op zekere dag door de
Heer worden opgeroepen om zich bij
zijn uitverkoren kinderen te voegen.

Zo mogelijk zullen zij zelfs de uitver-
korenen verleiden, Matt. 24:24. Johan-
nes was verheugd dat de kinderen van
de uitverkoren vrouw getrouw waren.
2 Joh. 1. Uw zonden zijn u vergeven,
en gij zijt een uitverkoren vrouw, LV
25:3. Mijn uitverkorenen horen mijn
stem en verstokken hun hart niet, LV
29:7. Evenzo zal Ik mijn uitverkorenen
uit de vier hoeken der aarde vergade-
ren, LV 33:6. De Schriften zullen wor-
den gegeven tot heil van mijn eigen
uitverkorenen, LV 35:20–21. Zij die
hun roeping in het priesterschap groot-
maken, worden uitverkorenen Gods,
LV 84:33–34. Ter wille van de uitver-
korenen zullen de dagen van verdruk-
king worden verkort, MJS 1:20.

UR

Ur der Chaldeeën, in het Oude Testa-
ment, was de oorspronkelijke woon-
plaats van Abram (Gen. 11:27–28, 31;
15:7; Neh. 9:7; Abr. 2:1, 4).

URIM EN TUMMIM. Zie ook
Borstplaten; Ziener

Instrumenten die God voor de mens
heeft bereid als hulpmiddel bij het
verkrijgen van openbaring en bij het
vertalen. In het Hebreeuws betekent
urim en tummim ‘lichten en volmaakt-
heden’. De Urim en Ttummim bestaat
uit twee in zilveren bogen gevatte ste-
nen en wordt soms gebruikt met een
borstplaat (LV 17:1; GJS 1:35, 42, 52).
In haar geheiligde en onsterfelijke
staat zal deze aarde een grote Urim en
Tummim worden (LV 130:6–9).

Gij zult in het borstschild der beslissing
de urim en tummim leggen, Ex. 28:30.
Wie overwint, hem zal Ik een witte
steen geven, Op. 2:17. Hij heeft iets
waarmee hij kan kijken en vertalen,
Mos. 8:13. Ik zal u deze twee stenen
geven, Ether 3:23–24, 28 (Ether 4:5).
Joseph Smith ontving openbaringen
door middel van de Urim en Tummim,
LV, opschriften van de afdelingen 6,
11, 14–16. U werd macht gegeven om
te vertalen door middel van de Urim
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en Tummim, LV 10:1. De drie getuigen
zullen de Urim en Tummim zien die de
broeder van Jared ontving op de berg,
LV 17:1. De plaats waar God woont is
een grote Urim en Tummim. De witte
steen zal een Urim en Tummim worden
voor eenieder die er een ontvangt, LV
130:6–11. Ik, Abraham, bezat de Urim
en Tummim, Abr. 3:1, 4.

VAANDEL DER VRIJHEID. Zie ook
Moroni, aanvoerder

Een banier die werd opgericht door
Moroni, opperbevelhebber van de
Nephitische legers in het Boek van
Mormon. Moroni vervaardigde het
vaandel om het Nephitische volk er-
toe te inspireren hun godsdienst, vrij-
heid, vrede en gezin te verdedigen.

Moroni maakte het vaandel der vrijheid
van zijn eigen gescheurde mantel, Alma
46:12–13. Allen die het vaandel wilden
handhaven, sloten een verbond, Alma
46:20–22. Moroni liet het vaandel op
iedere toren in top hijsen, Alma 46:36
(Alma 51:20).

VADER, AARDSE. Zie ook Gezin;
Ouders; Patriarch, patriarchaal;
Patriarchale zegen

Een heilige benaming voor een man
die een kind heeft verwekt of wettig
geadopteerd.

Eer uw vader en uw moeder, Ex. 20:12
(Deut. 5:16; Matt. 19:19; Mos. 13:20).
Een vader zal een zoon bestraffen in
wie hij welgevallen heeft, Spr. 3:12.
Vaders, verbitter uw kinderen niet, Ef.
6:1–4. Ik ben enigermate onderwezen
in al de geleerdheid van mijn vader,
1 Ne. 1:1. Mijn vader was een recht-
vaardig man — want hij heeft mij
onderwezen, Enos 1:1. Alma bidt voor
zijn zoon, Mos. 27:14. Alma geeft
geboden aan zijn zoons, Alma 36–42.
Helaman noemt zijn zoons naar hun
eerste ouders, Hel. 5:5–12. Mormon is
zijn zoon altijd indachtig in zijn gebe-
den, Mro. 8:2–3. Er zullen grote din-
gen worden gevergd van de hand van
vaders, LV 29:48. Iedere man moet voor

zijn eigen gezin zorgen, LV 75:28. Hij
gebood mij naar mijn vader te gaan,
GJS 1:49.

VADER IN DE HEMEL. Zie ook
God, Godheid

De Vader van de geest van alle mensen
(Ps. 82:6; Matt. 5:48; Joh. 10:34; Rom.
8:16–17; Gal. 4:7; 1 Joh. 3:2). Jezus is
zijn eniggeboren Zoon in het vlees.
Het is de mens geboden de Vader te
gehoorzamen, te eren en in Jezus’
naam tot Hem te bidden.

Als gij de mensen vergeeft, zal uw
hemelse Vader ook u vergeven, Matt.
6:14 (Matt. 18:35; 3 Ne. 13:14). Uw
hemelse Vader weet dat gij dit alles
behoeft, Matt. 6:26–33 (3 Ne. 13:26–
33). Hoeveel te meer zal uw hemelse
Vader de Heilige Geest geven aan hen
die Hem daarom bidden? Luc. 11:11–
13. Gezegend zij de God en Vader van
onze Heer Jezus Christus, Ef. 1:3. Gij
staat voor eeuwig bij uw hemelse Va-
der in de schuld, Mos. 2:34. Christus
heeft de naam van de Vader verheer-
lijkt, Ether 12:8. De heiligen moeten
getuigen van de verdrukkingen die zij
hebben geleden, voordat de Vader uit
zijn schuilplaats tevoorschijn komt,
LV 123:1–3, 6. Wij ervoeren grote en
heerlijke zegeningen van onze hemel-
se Vader, GJS 1:73.

VAL VAN ADAM EN EVA. Zie ook
Adam; Dood, lichamelijke; Dood,
geestelijke; Eva; Jezus Christus;
Natuurlijke mens; Sterfelijk,
sterfelijkheid; Verlossen, verlost,
verlossing; Verlossingsplan;
Verzoenen, verzoening

Het proces waardoor de mensheid
sterfelijk werd op deze aarde. Met het
eten van de verboden vrucht werden
Adam en Eva sterfelijk, dat wil zeg-
gen, onderworpen aan zonde en dood.
Adam werd het ‘eerste vlees’ op aarde
(Moz. 3:7). Dankzij openbaring in deze
tijd weten wij dat de val een zegen is
en dat wij Adam en Eva als eerste
ouders van de gehele mensheid eer-
bied verschuldigd zijn.
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De val was een noodzakelijke stap
in de vooruitgang van de mens. Omdat
God wist dat de val zou plaatsvinden,
had Hij in het voorsterfelijk leven voor-
zien in een Redder. Jezus Christus is in
het midden des tijds gekomen om ver-
zoening te doen voor de val van Adam
en voor de zonden van ieder mens op
voorwaarde van diens bekering.

Ten dage dat gij daarvan eet, zult gij
voorzeker sterven, Gen. 2:17 (Moz.
3:17). Zij nam van zijn vrucht en at,
Gen. 3:6 (Moz. 4:12). Want evenals in
Adam allen sterven, zo zullen ook in
Christus allen levend gemaakt wor-
den, 1 Kor. 15:22. Het ganse mensdom
verkeerde in een verloren en gevallen
staat, 1 Ne. 10:6. De weg is bereid
sedert de val van de mens, 2 Ne. 2:4.
Toen Adam en Eva van de verboden
vrucht hadden gegeten, werden zij uit
de hof van Eden verdreven, 2 Ne. 2:19.
Adam viel opdat de mensen zouden
zijn, 2 Ne. 2:15–26. De natuurlijke
mens is een vijand van God, en is dat
vanaf de val van Adam geweest, Mos.
3:19. Aäron leert de vader van Lamoni
over de val, Alma 22:12–14. Er moet
een verzoening worden gedaan, anders
blijft het gehele mensdom gevallen en
verloren, Alma 34:9. Onze eerste ou-
ders zijn zowel fysiek als geestelijk
van de tegenwoordigheid des Heren
afgesneden, Alma 42:2–15 (Hel. 14:16).
Wegens de val zijn wij kwaad van
aard geworden, Ether 3:2. Door de
overtreding van deze heilige wetten is
de mens de gevallen mens geworden,
LV 20:20 (LV 29:34–44). Gij die geval-
len zijt, zult verlost worden, Moz. 5:9–
12. Tengevolge van overtreding komt
de val, Moz. 6:59. De mensen zullen
voor hun eigen zonden worden be-
straft, Art. 1:2.

VASTEN. Zie ook Aalmoes; Arm,
armen; Offer; Welzijn

Zich vrijwillig onthouden van voedsel
of drinken teneinde tot de Heer te
naderen en zijn zegen af te smeken. Bij
het individueel en groepsgewijs vasten

behoort ook te worden gebeden om
begrip van Gods wil en om het vermo-
gen grotere geestkracht te ontwikke-
len. Het vasten is altijd een kenmerk
van ware gelovigen geweest.

Tegenwoordig wordt er in de kerk
iedere maand één sabbat gereserveerd
voor het vasten. Gedurende die vasten
nemen de kerkleden 24 uur lang geen
voedsel en drinken tot zich. Vervolgens
dragen zij het daardoor uitgespaarde
bedrag af aan de kerk. Dit geld wordt
aangeduid als een vastengave. De kerk
gebruikt de vastengaven om de armen
en behoeftigen bij te staan.
Wij vastten en baden tot onze God,
Ezra 8:21–23, 31. Ik vastte en bad voor
het aangezicht van de God des hemels,
Neh. 1:4. Vast om mijnentwil: eet noch
drinkt drie dagen, Ester 4:16. Ik ver-
ootmoedigde mijn ziel met vasten, Ps.
35:13. Is dit niet het vasten dat Ik ver-
kies? Jes. 58:3–12. Ik richtte mijn aan-
gezicht tot de Here God om te bidden
en te smeken, in vasten, Dan. 9:3. Be-
keer u tot Mij met uw ganse hart, en
met vasten, Joël 2:12. De mannen van
Nineve geloofden God en riepen een
vasten uit, Jona 3:5. Jezus vastte veer-
tig dagen, Matt. 4:2 (Ex. 34:28; 1 Kon.
19:8; Luc. 4:1–2). Laat de mensen niet
merken dat u vast, Matt. 6:18 (3 Ne.
13:16). Dit geslacht vaart niet uit dan
door bidden en vasten, Matt. 17:21. Blijf
vasten en bidden, Omni 1:26 (4 Ne.
1:12). Zij begonnen te vasten en tot de
Heer, hun God, te bidden, Mos. 27:22.
Ik heb vele dagen gevast en gebeden
om het zelf te kunnen weten, Alma
5:46. De kinderen van God verenigden
zich in vasten en in machtig gebed,
Alma 6:6. De zoons van Mosiah hadden
zich overgegeven aan veel gebed en
aan vasten, Alma 17:3, 9. Een tijd van
veel vasten en bidden volgde op het
sneuvelen van een groot aantal Ne-
phieten, Alma 28:5–6. Zij vastten veel
en baden veel, Alma 45:1 (Hel. 3:35).
Bereid uw voedsel met eenvoud des
harten, opdat uw vasten volmaakt zal
zijn, LV 59:13–14. Ga door met bidden
en vasten, LV 88:76.
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VELD. Zie ook Wereld; Wijngaard
des Heren

In de Schriften een stuk grond dat
wordt gebruikt om gewassen op te
verbouwen of om vee op te laten gra-
zen. Vaak symboliseert het de wereld
en haar volken.

De akker is de wereld, Matt. 13:38. Het
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan
een schat, verborgen in een akker, Matt.
13:44. Ik zag een groot, uitgestrekt veld,
1 Ne. 8:9, 20. Het veld was rijp, Alma
26:5. Het veld is reeds wit om te oog-
sten, LV 4:4 (LV 6:3; 11:3; 12:3; 14:3;
31:4; 33:3, 7). De akker was de wereld,
LV 86:1–2. Ik zal die koninkrijken ver-
gelijken met een man die een akker
had, LV 88:51.

VERANTWOORDELIJK,
VERANTWOORDELIJKHEID,
VERANTWOORDEN,
VERANTWOORDING. Zie ook
Keuzevrijheid

De Heer heeft gezegd dat alle mensen
verantwoordelijk zijn voor hun eigen
beweegredenen, houding, verlangens
en daden.

De ‘jaren van verantwoordelijkheid’
is de leeftijd waarop kinderen worden
geacht verantwoordelijk te zijn voor
hun daden en in staat om zonde te
begaan en zich te bekeren.

Ik zal ieder naar zijn eigen wegen rich-
ten, Ez. 18:30. Zij zullen rekenschap
geven van elk ijdel woord, Matt. 12:36.
Doe verantwoording van uw beheer,
Luc. 16:2. Ieder van ons zal voor zich-
zelf rekenschap geven aan God, Rom.
14:12. De doden zullen naar hun werken
worden geoordeeld, Op. 20:12. Onze
woorden, werken en gedachten zullen
ons veroordelen, Alma 12:14. Wij
mogen zelf oordelen, om hetzij goed,
hetzij kwaad te doen, Alma 41:7. Het
wordt u toegestaan zelfstandig te han-
delen, Hel. 14:29–31. Dit zult u leren:
bekering en doop voor hen die toere-
kenbaar zijn, Mro. 8:10. Allen die de
jaren van verantwoordelijkheid hebben

bereikt, moeten zich bekeren en zich
laten dopen, LV 18:42. Satan kan klei-
ne kinderen niet verleiden voordat zij
jegens Mij verantwoordelijk beginnen
te worden, LV 29:46–47. Kinderen moe-
ten worden gedoopt wanneer zij acht
jaar zijn, LV 68:27. Eenieder zal op de
oordeelsdag rekenschap verschuldigd
zijn van zijn eigen zonden, LV 101:78.
Het is de mensen gegeven goed van
kwaad te onderscheiden, dus kunnen
zij naar eigen believen handelen, Moz.
6:56. De mens zal worden bestraft
voor zijn eigen zonden, Art. 1:2.

VERANTWOORDELIJKHEID,
JAREN VAN. Zie Doop, dopen—
Doop niet voor kleine kinderen;
Kind; Kinderdoop; Verantwoor-
delijk, verantwoordelijkheid,
verantwoorden, verantwoording

VERBODEN VRUCHT. Zie Eden;
Val van Adam en Eva

VERBOLGENHEID. Zie Toorn

VERBOND. Zie ook Eed; Eed en
verbond van het priesterschap;
Nieuw en eeuwigdurend
verbond; Abraham, verbond van

Een overeenkomst tussen God en de
mens, waarin echter de twee partijen
niet als gelijken optreden. God stelt de
voorwaarden van het verbond en de
mens stemt erin toe zich daaraan te
houden. Vervolgens ontvangt hij van
God de belofte van bepaalde zegenin-
gen voor zijn gehoorzaamheid.

Beginselen en verordeningen wor-
den door middel van een verbond ont-
vangen. De leden van de kerk die een
verbond sluiten, beloven zich eraan te
houden. De leden sluiten bijvoorbeeld
bij hun doop een verbond met de Heer
en hernieuwen dat verbond door aan
het avondmaal deel te nemen. Zij slui-
ten verdere verbonden in de tempel.
Het volk van de Heer is een verbonds-
volk, dat rijkelijk gezegend wordt
naarmate het zijn verbonden met de
Heer nakomt.
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Met u zal Ik mijn verbond oprichten,
Gen. 6:18. Bewaar mijn verbond, dan
zult gij mij ten eigendom zijn, Ex. 19:5.
Gij zult noch met hen noch met hun
goden een verbond sluiten, Ex. 23:32.
Onderhoud de sabbat als een altoos-
durend verbond, Ex. 31:16. Ik zal mijn
verbond met u in eeuwigheid niet ver-
breken, Richt. 2:1. Mijn gunstgenoten
sluiten met Mij het verbond met offers,
Ps. 50:5 (LV 97:8). Gedenk zijn heilig
verbond, Luc. 1:72 (LV 90:24). De macht
van God daalde neer op het verbonds-
volk van de Heer, 1 Ne. 14:14. Het
verbond dat de Heer met Abraham ge-
sloten heeft, zal in de laatste dagen
worden vervuld, 1 Ne. 15:18 (3 Ne.
16:5, 11–12; 21:7; Mrm. 9:37). Het volk
van Benjamin was bereid een verbond
met God aan te gaan om zijn wil te
doen, Mos. 5:5. De doop is een getui-
genis dat de mens een verbond met
God heeft gesloten om zijn wil te
doen, Mos. 18:13. Gij zijt kinderen van
het verbond, 3 Ne. 20:25–26. Engelen
vervullen en verrichten het werk van
de verbonden van de Vader, Mro.
7:31. Het vergieten van het bloed van
Christus is het verbond, Mro. 10:33.
Iedereen die lid is van deze kerk van
Christus moet alle verbonden nauw-
gezet nakomen, LV 42:78. Gezegend
zijn zij die het verbond zijn nagekomen,
LV 54:6. Wie dit verbond verbreekt,
zal zijn functie en status in de kerk
verliezen, LV 78:11–12. Allen die het
priesterschap aannemen, ontvangen
die eed en dat verbond, LV 84:39–40.
Zij zijn gewillig hun verbonden na te
komen door te offeren, LV 97:8. Het
huwelijksverbond kan een eeuwig
verbond zijn, LV 132. Dit zal ons ver-
bond zijn: dat wij zullen wandelen
naar alle verordeningen, LV 136:4.

VERBORGENHEDEN VAN GOD

De verborgenheden of geheimenissen
van God zijn geestelijke waarheden
die alleen door openbaring gekend
worden. God maakt zijn verborgenhe-
den bekend aan hen die gehoorzaam
zijn aan het evangelie. Een deel van

Gods verborgenheden moet nog geo-
penbaard worden.

Het is u gegeven de geheimenissen van
het koninkrijk van de hemel te ken-
nen, Matt. 13:11. Al ware het dat ik
alle geheimenissen wist, maar ik had
de liefde niet, ik ware niets, 1 Kor.
13:2. Nephi had grote kennis van de
verborgenheden van God, 1 Ne. 1:1.
Het wordt velen gegeven de verbor-
genheden Gods te kennen, Alma 12:9.
Hem wordt het gegeven de verborgen-
heden van God te kennen, Alma 26:22.
Deze verborgenheden zijn mij nog niet
volledig bekendgemaakt, Alma 37:11.
Er zijn vele verborgenheden die nie-
mand kent dan alleen God zelf, Alma
40:3. Hoe groot is de verborgenheid
der goddelijkheid! LV 19:10. Indien gij
vraagt, zult gij openbaring ontvangen
en de verborgenheden van het konink-
rijk kennen, LV 42:61, 65 (1 Kor. 2:7,
11–14). Wie de geboden onderhoudt,
zal de verborgenheden van het konink-
rijk ontvangen, LV 63:23. Hun zal Ik
alle verborgenheden openbaren, LV
76:7. Het grotere priesterschap omvat
de sleutel tot de verborgenheden, LV
84:19. Wanneer de Heer komt, zal Hij
verborgen dingen, die geen mens ge-
weten heeft, openbaren, LV 101:32–33.
Het Melchizedeks priesterschap houdt
het voorrecht in de verborgenheden van
het koninkrijk te ontvangen, LV 107:19.

VERDERF. Zie Zonen des verderfs

VERDOEMENIS. Zie ook Dood,
geestelijke; Duivel; Hel; Zonen
des verderfs

De toestand waarin verdere vooruit-
gang is geblokkeerd en toegang tot
Gods tegenwoordigheid en heerlijkheid
onmogelijk is. Er zijn verschillende gra-
den van verdoemenis. Allen die niet de
volheid van de celestiale verhoging ver-
krijgen, zullen in enige mate worden
beperkt in hun vooruitgang en rechten,
en zullen in die mate verdoemd zijn.

Wee u, huichelaars. Gij zult zwaarder
de grotere verdoemenis ontvangen,
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Matt. 23:14. Voor wie lastert tegen de
Heilige Geest dreigt de eeuwige ver-
doemenis, Marc. 3:29. Wie het kwade
bedreven hebben, zullen voortkomen
in de opstanding van de verdoemenis,
Joh. 5:29 (3 Ne. 26:5). Wie eet en drinkt
maar het niet waardig is, drinkt tot
zijn eigen verdoemenis, 1 Kor. 11:29
(3 Ne. 18:28–29). Als zij zich niet beke-
ren, zich niet laten dopen en niet tot
het einde toe volharden, dan moeten
zij verdoemd worden, 2 Ne. 9:24 (Marc.
16:16; Ether 4:18; LV 68:9; 84:74). Het
zou voor de onrechtvaardigen ellendi-
ger zijn om bij God te wonen dan bij de
verdoemde zielen in de hel, Mrm. 9:4.
Wie niets doet voordat het hem gebo-
den wordt, die is verdoemd, LV 58:29.
Wie de volheid van het nieuw en eeu-
wigdurend verbond ontvangt, moet
zich aan de wet houden of zal worden
verdoemd, LV 132:6.

VERENIGDE ORDE. Zie ook
Toewijden, wet van toewijding

Een organisatie door middel waarvan
de heiligen in de beginperiode van de
herstelde kerk ernaar streefden de wet
van toewijding na te leven. De mensen
droegen hun bezit en verdiensten af
en ontvingen naar hun behoeften (LV
51:3; 78:1–15; 104).

U zult in uw stoffelijke zaken gelijk
zijn, LV 70:14. De heiligen moesten
worden georganiseerd teneinde in
alle dingen gelijk te zijn, LV 78:3–11
(LV 82:17–20). De Heer gaf de verenig-
de orde een openbaring en een gebod,
LV 92:1. John Johnson moest lid
worden van de verenigde orde, LV
96:6–9. De Heer geeft algemene aan-
wijzingen voor het besturen van de
verenigde orde, LV 104. Mijn volk is
niet één volgens de eenheid die de wet
van het celestiale koninkrijk vereist,
LV 105:1–13.

VERENIGINGEN. Zie Geheime
verenigingen

VERGADERING VAN ISRAËL. Zie
Israël—De vergadering van Israël

VERGEVEN. Zie ook Bekeren (zich),
bekering; Belijden, belijdenis;
Vergeving van zonden;
Verzoenen, verzoening

In de Schriften heeft vergeven gewoon-
lijk een van de twee volgende beteke-
nissen: (1) Wanneer God de mensen
vergeeft, herroept Hij, of ziet Hij af
van de straf die op die zonde staat.
Door de verzoening van Christus is
vergeving van zonden binnen bereik
van allen die zich bekeren, behalve in
geval van moord of de onvergeeflijke
zonde tegen de Heilige Geest. (2)
Wanneer mensen elkaar vergeven,
behandelen zij elkaar met christelijke
liefde en koesteren zij geen negatieve
gevoelens jegens degenen die tegen
hen gezondigd hebben (Matt. 5:43–45;
6:12–15; Luc. 17:3–4; 1 Ne. 7:19–21).

De Heer is lankmoedig en groot van
goedertierenheid, vergevende onge-
rechtigheid en overtreding, Num. 14:18.
Al waren uw zonden als scharlaken,
zij zullen wit worden als sneeuw, Jes.
1:18. Vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren,
Matt. 6:12 (Luc. 11:4; 3 Ne. 13:11). De
Zoon des Mensen heeft macht om
zonden te vergeven, Matt. 9:6 (Matt.
18:35; Marc. 2:10; Luc. 5:20–24). Hoe-
veel maal zal mijn broeder tegen mij
zondigen en moet ik hem vergeven?
Matt. 18:21–22 (LV 98:40). Wie gelas-
terd heeft tegen de Heilige Geest,
heeft geen vergeving in eeuwigheid,
Marc. 3:29 (Alma 39:6). Indien uw
broeder zondigt en berouw heeft, ver-
geef hem, Luc. 17:3. Vader, vergeef
hun, want zij weten niet wat zij doen,
Luc. 23:34. Bid om vergeving, 1 Ne.
7:21. Laat het zoenbloed van Christus
gelden, opdat wij vergeving van onze
zonden ontvangen, Mos. 4:2. Als hij
zijn zonden voor u en Mij belijdt en
zich bekeert, zult gij hem vergeven,
Mos. 26:29–31. Hij die zich bekeert en
de geboden doet, zal worden vergeven,
LV 1:32. Sla uw sikkel in en uw zonden
zijn vergeven, LV 31:5 (LV 84:61). Wie
zich van zijn zonden heeft bekeerd,
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ontvangt vergeving en Ik, de Heer,
denk er niet meer aan, LV 58:42. Ik
vergeef wie Ik vergeven wil, maar van
u wordt vereist alle mensen te verge-
ven, LV 64:10. Voor zover u elkaar uw
overtredingen hebt vergeven, vergeef
Ik, de Heer, u evenzo, LV 82:1. Wie Ik
liefheb, kastijd Ik ook, opdat hun zon-
den zullen worden vergeven, LV 95:1.
Ik heb u uw overtreding vergeven,
Moz. 6:53.

VERGEVING VAN ZONDEN. Zie
ook Bekeren (zich), bekering;
Jezus Christus; Vergeven;
Verzoenen, verzoening

Vergeving van overtreding op voor-
waarde van bekering. Vergeving van
zonden is mogelijk gemaakt door de
verzoening van Jezus Christus. Verge-
ving van zonden wordt verkregen wan-
neer iemand geloof heeft in Christus,
zich van zijn zonden bekeert, de veror-
deningen van de doop en handopleg-
ging voor de gave van de Heilige
Geest ontvangt, en Gods geboden
naleeft (Art. 1:3–4).

Al waren uw zonden als scharlaken,
zij zullen wit worden als sneeuw, Jes.
1:16–18. Dit is mijn bloed, dat voor
velen vergoten wordt tot vergeving
van zonden, Matt. 26:28 (Hebr. 9:22–
28; LV 27:2). Bekeert u en laat u dopen
tot vergeving van uw zonden, Hand.
2:38 (Luc. 3:3; LV 107:20). Eenieder die
in Jezus gelooft, ontvangt vergeving
van zonden, Hand. 10:43 (Mos. 3:13).
Christus is de Bron op wie zij mogen
vertrouwen voor vergeving van hun
zonden, 2 Ne. 25:26. Om vergeving van
zonden te behouden, moeten wij voor
de armen en behoeftigen zorgen, Mos.
4:11–12, 26. Wie zich bekeert, zal aan-
spraak hebben op barmhartigheid tot
vergeving van zijn zonden, Alma 12:34.
Het volbrengen van de geboden brengt
vergeving van zonden, Mro. 8:25. Het
Aäronisch priesterschap omvat de sleu-
tels van de doop door onderdompeling
tot vergeving van zonden, LV 13:1 (LV
84:64, 74; Art. 1:4). Ik de Heer, denk niet

meer aan hun zonden, LV 58:42–43
(Ez. 18:21–22). Zij werden onderwezen
in de plaatsvervangende doop tot
vergeving van zonden, LV 138:33.

VERHEERLIJKING. Zie
Gedaanteverandering

VERHOGING. Zie ook Celestiale
heerlijkheid; Eeuwig leven;
Kroon; Mens—De mens, zijn
potentieel om als God te worden;
Verzoenen, verzoening

De hoogste staat van geluk en heerlijk-
heid in het celestiale koninkrijk.

Overvloed van vreugde is bij uw aan-
gezicht, Ps. 16:11. Het zijn goden,
namelijk de zonen van God — alles is
dus van hen, LV 76:58–59. De heiligen
zullen hun erfdeel ontvangen en aan
Hem geli jk worden gemaakt, LV
88:107. Die engelen hielden zich niet
aan mijn wet; daarom blijven zij op
zichzelf en ongehuwd, zonder verho-
ging, LV 132:17. Mannen en vrouwen
moeten huwen volgens de wet van
God om de verhoging te verkrijgen,
LV 132:19–20. Eng is de poort en smal
het pad dat voert tot de verhoging, LV
132:22–23. Abraham, Isaak en Jakob
zijn hun verhoging ingegaan, LV
132:29, 37. Ik verzegel op u uw verho-
ging, LV 132:49.

VERKIEZING. Zie ook Roeping en
verkiezing

Uitgaande van hun waardigheid daar-
toe in het voorsterfelijk bestaan, heeft
God diegenen gekozen die het nage-
slacht van Abraham en het huis van
Israël zouden zijn en het verbonds-
volk zouden vormen (Deut. 32:7–9;
Abr. 2:9–11). Het zijn de mensen die
bijzondere zegeningen en taken ont-
vangen om een zegen te kunnen zijn
voor alle volken op aarde (Rom. 11:5–
7; 1 Pet. 1:2; Alma 13:1–5; LV 84:99).
Toch moeten zelfs deze uitverkorenen
ook in dit leven worden geroepen en
gekozen om de verhoging te kunnen
verkrijgen.



205 Verlosser

VERLOREN SCHRIFTUUR. Zie
Schriften, Schriftuur—Verloren
Schriftuur

VERLOREN STAMMEN. Zie
Israël—De tien verloren
stammen van Israël

VERLOSSEN, VERLOSSING,
VERLOST. Zie ook Dood,
lichamelijke; Dood, geestelijke;
Heil; Jezus Christus; Val van
Adam en Eva; Verzoenen,
verzoening

Bevrijden of loskopen, in de zin van
iemand door vrijkoping redden van
knechtschap. Verlossing slaat op de
verzoening door Jezus Christus en op
de bevrijding van zonde. Jezus’ ver-
zoening verlost de gehele mensheid
van de lichamelijke dood. Wie in Hem
geloven en zich bekeren, worden door
zijn verzoening ook van de geestelijke
dood verlost.

Ik heb u verlost, Jes. 44:22. Ik zal hen
van de dood loskopen, Hos. 13:14 (Ps.
49:16). In Hem hebben wij de verlos-
sing door zijn bloed, Ef. 1:7, 14 (Hebr.
9:11–15; 1 Pet. 1:18–19; Alma 5:21; Hel.
5:9–12). De Heer heeft mijn ziel van de
hel verlost, 2 Ne. 1:15. Verlossing komt
in en door de Heilige Messias, 2 Ne.
2:6–7, 26 (Mos. 15:26–27; 26:26). Zij be-
zongen de verlossende liefde, Alma
5:9 (Alma 5:26; 26:13). De goddelozen
blijven alsof er geen verlossing was
teweeggebracht, Alma 11:40–41 (Alma
34:16, 42:13; Hel. 14:16–18). Jezus
Christus heeft de verlossing der we-
reld teweeggebracht, Mrm. 7:5–7. De
kracht der verlossing komt tot allen
die geen wet hebben, Mro. 8:22 (LV
45:54). Wie niet geloven, kunnen niet
van hun geestelijke val worden verlost,
LV 29:44. Kleine kinderen zijn vanaf de
grondlegging der wereld verlost, LV
29:46. De Heer heeft zijn volk verlost,
LV 84:99. Joseph F. Smith zag de ver-
lossing van de doden in een visioen,
LV 138. Adam en Eva verheugden zich
in hun verlossing, Moz. 5:9–11.

VERLOSSER. Zie ook Heiland;
Jezus Christus

Jezus Christus is de grote Verlosser
van de mensheid omdat Hij, door zijn
verzoening, de prijs heeft betaald voor
de zonden van de mensen en de
opstanding van alle mensen mogelijk
heeft gemaakt.

Ik weet: mijn Losser leeft, Job 19:25. Ik
ben het die u helpt, luidt het woord
des Heren, en uw Verlosser is de
Heilige Israëls, Jes. 41:14 (Jes. 43:14;
48:17; 54:5; 59:20). Ik, de Heer, ben uw
Redder en uw Verlosser, Jes. 49:26
(Jes. 60:16). Gij zult Hem de naam
Jezus geven. Want Hij is het die zijn
volk zal redden van hun zonden,
Matt. 1:21. De Zoon des mensen is
gekomen om zijn leven te geven als
losprijs voor velen, Matt. 20:28 (1 Tim.
2:5–6). De Heer, de God van Israël,
heeft omgezien naar zijn volk en het
verlossing gebracht, Luc. 1:68. Wij zijn
verzoend met God door de dood van
zijn Zoon, Rom. 5:10. Jezus Christus
heeft Zich voor ons gegeven om ons
vrij te maken van alle ongerechtig-
heid, Titus 2:13–14. Jezus Christus
heeft ons uit onze zonden verlost door
zijn bloed, Op. 1:5. Verlossing komt in
en door de heilige Messias, 2 Ne. 2:6–7,
26. De Zoon heeft de ongerechtigheid
en overtredingen van de mensen op
Zich genomen, hen verlost en aan de
eisen der gerechtigheid voldaan, Mos.
15:6–9, 18–27. Christus komt om hen te
verlossen die zich tot bekering laten
dopen door geloof in zijn naam, Alma
9:26–27. Hij komt in de wereld om zijn
volk te verlossen, Alma 11:40–41. Ver-
lossing komt door bekering, Alma
42:13–26. Jezus Christus kwam om
de wereld te verlossen, Hel. 5:9–12.
Christus heeft het mensdom verlost
van de lichamelijke en de geestelijke
dood, Hel. 14:12–17. De verlossing
komt door Christus, 3 Ne. 9:17. Ik ben
het die vanaf de grondlegging der
wereld is bereid om mijn volk te ver-
lossen, Ether 3:14. De Heer, uw Ver-
losser, onderging de dood in het vlees,
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LV 18:11. Christus heeft voor allen
geleden als zij zich bekeren, LV 19:1,
16–20. Kleine kinderen zijn door de
Eniggeborene verlost, LV 29:46. Ik heb
mijn eniggeboren Zoon in de wereld
gezonden voor de verlossing der we-
reld, LV 49:5. Christus is het licht en
de Verlosser der wereld, LV 93:8–9.
Joseph F. Smith ontving een visioen
van de verlossing der doden, LV 138.
Wij geloven dat door de verzoening
van Christus, de gehele mensheid kan
worden gered, Art. 1:3.

VERLOSSING VOOR DE
DODEN. Zie Heil voor de doden

VERLOSSINGSPLAN. Zie ook
Evangelie; Heil; Jezus Christus;
Val van Adam en Eva;
Verzoenen, verzoening

De volheid van het evangelie van
Jezus Christus. Het verlossingsplan is
erop gericht de onsterfelijkheid en het
eeuwige leven van de mens tot stand
te brengen. Het omvat de schepping,
de val en de verzoening, met alle door
God gegeven wetten, verordeningen
en leerstellingen. Dit plan maakt het
voor alle mensen mogelijk om verhoogd
te worden en voor eeuwig bij God te
wonen (2 Ne. 2, 9). In de Schriften
wordt dit plan ook het heilsplan, het
plan van geluk en het plan van barm-
hartigheid genoemd.

Om onze overtredingen werd hij
doorboord, Jes. 53:5 (Mos. 14:5). Er is
onder de hemel geen andere naam
waardoor de mens behouden kan
worden, Hand. 4 :12 . Evenals in
Adam allen sterven, zo zullen ook in
Christus allen levend gemaakt wor-
den, 1 Kor. 15:22. Door genade zijt gij
behouden, door het geloof, Ef. 2:8
(2 Ne. 25:23). Vóór het begin van de
wereld heeft God het eeuwige leven
beloofd, Titus 1:2. Jezus is de oor-
sprong van eeuwig heil, Hebr. 5:8–9.
Het heilsplan aan de doden gebracht,
1 Pet. 3:18–20; 4:6 (LV 138). De dood
vervult het barmhartige plan van de

grote Schepper, 2 Ne. 9:6. Wat is het
plan van onze God toch groot! 2 Ne.
9:13. Het verlossingsplan brengt de
opstanding en vergeving van zonden
teweeg, Alma 12:25–34. Aäron onder-
wijst Lamoni’s vader in het verlos-
singsplan, Alma 22:12–14. Amulek zet
het verlossingsplan uiteen, Alma 34:8–
16. Alma zet het verlossingsplan
uiteen, Alma 42:5–26, 31. De leerstel-
lingen van de schepping, de val, de
verzoening en de doop worden in
hedendaagse openbaring bevestigd,
LV 20:17–29. Het plan vóór het be-
staan van de wereld beschikt, LV
128:22. Mijn werk en mijn heerlijk-
heid is de onsterfelijkheid en het
eeuwige leven van de mens tot stand
te brengen, Moz. 1:39. Dat is het heils-
plan voor alle mensen, Moz. 6:52–62.
Wij zullen hen hiermee beproeven,
Abr. 3:22–26.

VERNEDEREN. Zie Nederig,
nederigheid, vernederen

VEROORDELEN,
VEROORDELING. Zie ook
Oordeel, laatste; Oordeel,
oordelen

Een oordeel over iemand uitspreken;
schuldig bevonden worden door God.

God veroordeelt een man met slinkse
streken, Spr. 12:2. De Heer tuchtigt
ons, opdat wij niet met de wereld
veroordeeld zouden worden, 1 Kor.
11:32. Onze woorden, werken en ge-
dachten zullen ons veroordelen, Alma
12:14. Door dingen te weten maar
ze niet te doen, komt de mens onder
veroordeling, Hel. 14:19. Als wij onze
arbeid staken, komen wij onder ver-
oordeling te staan, Mro. 9:6. Wie zijn
broeder niet vergeeft, staat veroor-
deeld voor het aangezicht des Heren,
LV 64:9. Wie zondigt tegen het grotere
licht, zal de grotere veroordeling ont-
vangen, LV 82:3. De gehele kerk staat
onder veroordeling totdat de leden
zich bekeren en het Boek van Mormon
indachtig zijn, LV 84:54–57.
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VERORDENINGEN. Zie ook
Genealogie; Heil; Heil voor de
doden; Huis des Heren; Tempel;
Verzegelen, verzegeling

Heilige riten en ceremonieën. Veror-
deningen zijn handelingen met een
geestelijke betekenis. Het woord ver-
ordeningen kan ook Gods wetten en
inzettingen betekenen.

De verordeningen van de kerk zijn
onder meer het zalven van zieken (Jak.
5:14–15), het zegenen van het avond-
maal (LV 20:77, 79), de doop door
onderdompeling (Matt. 3:16; LV 20:72–
74), het zegenen van kinderen (LV
20:70), het verlenen van de Heilige
Geest (LV 20:68; 33:15), het verlenen van
het priesterschap (LV 84:6–16; 107:41–
52), de tempelverordeningen (LV
124:39) en het huwelijk in het nieuw en
eeuwigdurend verbond (LV 132:19–20).

U moet hun de verordeningen en wet-
ten Gods inscherpen, Ex. 18:20. Opdat
zij naar mijn inzettingen zullen wan-
delen en naarstig mijn verordeningen
onderhouden, Ez. 11:20. De mensen
waren nauwgezet in het naleven van
de verordeningen Gods, Alma 30:3.
Wat gewin geeft het dat wij zijn veror-
deningen onderhouden? 3 Ne. 24:13–14.
Wie bidt en verslagen is, wordt door
Mij aanvaard als hij mijn verordeningen
gehoorzaamt, LV 52:14–19. Alle mensen
kunnen worden gered door gehoor-
zaamheid aan de wetten en verorde-
ningen van het evangelie, Art. 1:3.

Plaatsvervangende verordening: Een
verordening van de kerk die door een
levende wordt verricht ten behoeve
van een dode. Een dergelijke verorde-
ning is pas geldig wanneer degeen
voor wie de verordening is verricht
die aanneemt, het verbond onderhoudt
dat ermee gepaard gaat en verzegeld
wordt door de Heilige Geest van be-
lofte. Zulke verordeningen worden in
deze tijd in de tempels verricht.

Indien er geen doden opgewekt wor-
den, waarom laten de mensen zich
dan voor hen dopen? 1 Kor. 15:29. De

doop voor de doden moet in de tempel
gebeuren, LV 124:29–36. De geesten in
de geestenwereld zijn onderwezen in
de plaatsvervangende doop tot verge-
ving van zonden, LV 138:29–34.

VERSTAND

Verstandelijke vermogens; bewust
denkvermogen.

Dien Hem met een volkomen toege-
wijd hart en een bereidwillig gemoed,
1 Kron. 28:9. Heb de Heer, uw God,
lief met geheel uw verstand, Matt.
22:37. Vleselijk gezind zijn is de dood;
geestelijk gezind zijn is het eeuwige
leven, 2 Ne. 9:39. De stem des Heren
klonk in mijn binnenste, Enos 1:10.
Het woord had een krachtiger uitwer-
king op het gemoed van het volk dan
het zwaard, Alma 31:5. Ik zal in uw
gedachten spreken, LV 8:2. U moet het
in uw gedachten uitvorsen, LV 9:8. Laat
de plechtige ernst der eeuwigheid im-
mer in uw gedachten zijn, LV 43:34.
Uw verstand is in het verleden verduis-
terd geweest, LV 84:54. Gaat vroeg naar
bed, staat vroeg op, opdat uw lichaam
en uw geest versterkt zullen worden,
LV 88:124. Satan kent de zin van God
niet, Moz. 4:6. De Heer noemde zijn
volk Zion, omdat zij één van hart en
één van zin waren, Moz. 7:18.

VERSTROOIING. Zie Israël—De
verstrooiing van Israël

VERSTROOIING VAN ISRAËL.
Zie Israël—De verstrooiing van
Israël

VERTALEN

Een boodschap die in de ene taal is
uitgedrukt gelijkwaardig weergeven
in een andere taal (Mos. 8:8–13; Art.
1:8). In de Schriften wordt er vaak over
gesproken als een gave van God (Alma
9:21; LV 8; 9:7–9). Vertalen kan soms
betekenen het verbeteren of corrigeren
van een bestaande vertaling of het op-
nieuw invoeren van tekst die verloren
is gegaan (LV 45:60–61). Joseph Smith
werd geboden een geïnspireerde
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vertaling van de King Jamesbijbel te
maken (LV 42:56; 76:15).

Joseph Smith had de macht om door
de genade Gods, met de macht Gods,
het Boek van Mormon te vertalen, LV
1:29. U hebt een gave om te vertalen,
LV 5:4. Ik schenk u een gave, indien u
die van Mij verlangt, om te vertalen,
LV 6:25. God gaf Joseph Smith macht
uit den hoge om het Boek van Mormon
te vertalen, LV 20:8. Door middel van
de Urim en Tummim vertaalde ik enige
van de schrifttekens, GJS 1:62 (Mos.
8:13; 28:13).

VERTROUWEN. Zie ook Geloof,
geloven

Iets of iemand geloven of vertrouwen.
In geestelijke zaken betreft dit ver-
trouwen in het bijzonder het vertrou-
wen op God, Jezus Christus en de
Heilige Geest.

Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem ho-
pen, Job 13:15. Het is beter bij de Heer
te schuilen dan op mensen te vertrou-
wen, Ps. 118:8. Vertrouw op de Here
met uw ganse hart, Spr. 3:5. Want de
Here zal uw betrouwen zijn, Spr. 3:26.
God verloste zijn dienstknechten die
zich op Hem hadden verlaten, Dan.
3:19–28. Ik zal op Hem vertrouwen,
Hebr. 2:13. Wanneer Christus ver-
schijnt, kunnen wij vertrouwen heb-
ben, 1 Joh. 2:28. Ik zal eeuwig op U
vertrouwen, 2 Ne. 4:34. De goddeloze
Nephieten verloren het vertrouwen
van hun kinderen, Jakob 2:35. Ver-
heug u en stel uw vertrouwen in God,
Mos. 7:19. Wie zijn vertrouwen in God
stelt, zal op de laatste dag worden ver-
hoogd, Mos. 23:22. Allen die hun ver-
trouwen in God stellen, zullen in hun
moeilijkheden worden geschraagd,
Alma 36:3, 27. Vertrouw niet op de
arm van het vlees, LV 1:19. Stel uw
vertrouwen in die Geest die ertoe be-
weegt goed te doen, LV 11:12. Als hij
op Mij vertrouwt, zal hij niet worden
beschaamd, LV 84:116. Dan zal uw
vertrouwen voor het aangezicht van
God sterk worden, LV 121:45.

VERVLOEKEN, VERVLOEKING.
Zie Verdoemenis; Vloeken

Vervloeking in de Schriften betekent
de toepassing van de goddelijke wet
die een oordeel over iets, iemand of
een volk toestaat of brengt, hoofdza-
kelijk ten gevolge van ongerechtigheid.
Vervloekingen zijn een manifestatie
van Gods liefde en gerechtigheid. Zij
kunnen door God zelf worden uitge-
sproken, of door zijn rechtmatige
dienstknechten. Soms zijn alleen God
alle redenen voor de vervloeking be-
kend. Daarnaast ervaren zij die moed-
willig ongehoorzaam zijn aan God de
onttrekking van de Geest van de Heer
als een vervloeking.

De Heer kan een vervloeking ophef-
fen wanneer die persoon of dat volk
blijk geeft van geloof in Jezus Christus
en gehoorzaamheid aan de wetten en
verordeningen van het evangelie (Al-
ma 23:16–18; 3 Ne. 2:14–16; Art. 1:3).

God vervloekt de slang wegens het
verleiden van Adam en Eva, Gen.
3:13–15 (Moz. 4:19–21). De aardbodem
vervloekt omwille van Adam en Eva,
Gen. 3:17–19 (Moz. 4:23–25). De Heer
vervloekt Kaïn wegens het doden van
Abel, Gen. 4:11–16 (Moz. 5:22–41). De
Heer vervloekt Kanaän en zijn nako-
melingen, Gen. 9:25–27 (Moz. 7:6–8;
Abr. 1:21–27). Israël zal gezegend zijn
als het God gehoorzaam is, en vervloekt
als het ongehoorzaam is, Deut. 28:1–
68 (Deut. 29:18–28). Gechazi en zijn
nakomelingen vervloekt met de me-
laatsheid van Naäman, 2 Kon. 5:20–27.
De Heer vervloekt het oude Israël we-
gens het niet betalen van de tienden en
de heffing, Mal. 3:6–10. Jezus vervloekt
een vijgeboom die vervolgens verdort,
Marc. 11:11–14, 20–21. Jezus vervloekt
Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm, Luc.
10:10–15. Omdat de Lamanieten niet
naar de Heer willen luisteren, worden
zij van de tegenwoordigheid des Heren
afgesneden en vervloekt, 2 Ne. 5:20–24.
Allen ontvangen de uitnodiging om
tot God te komen, 2 Ne. 26:33. De
Heer zal hen vervloeken die hoererij
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bedrijven, Jakob 2:31–33. Tenzij zij
zich bekeren, zullen de Nephieten een
zwaardere vervloeking ontvangen dan
de Lamanieten, Jakob 3:3–5. Opstandi-
gen brengen vervloeking over zichzelf
heen, Alma 3:18–19 (Deut. 11:26–28).
Korihor wordt vervloekt omdat hij
de mensen heeft weggeleid van God,
Alma 30:43–60. De Heer vervloekt het
land en de rijkdommen van de Nephie-
ten wegens hun ongerechtigheden,
Hel. 13:22–23 (2 Ne. 1:7; Alma 37:31).
De Heer vervloekt de goddeloze Jare-
dieten, Ether 9:28–35. De verzoening
van Christus heft de vervloeking van
Adam voor kleine kinderen op, Mro.
8:8–12. Zij die zich van de Heer afwen-
den, worden vervloekt, LV 41:1. De
aarde zal met een vervloeking worden
geslagen tenzij er een aaneensmeden-
de schakel is tussen de vaders en de
kinderen, LV 128:18 (Mal. 4:5–6).

Godslastering . Vloeken betekent ook
godslasterlijke of verachtelijke taal
gebruiken.

De mensen mogen hun vader of moeder
niet vervloeken, Ex. 21:17 (Matt. 15:4).
Vervloek niet hen die over u heersen,
Ex. 22:28 (Pred. 10:20). De mens mag
God niet vervloeken, Lev. 24:13–16. Pe-
trus vervloekt zich wanneer hij zweert
Jezus niet te kennen, Matt. 26:69–74.
De goddeloze Nephieten vervloeken
God en willen sterven, Mrm. 2:14.

VERVOLGEN, VERVOLGING. Zie
ook Tegenspoed

Anderen leed berokkenen wegens hun
overtuiging of sociale status; kwellen
of onderdrukken.

Zalig de vervolgden om der gerechtig-
heid wil, Matt. 5:10 (3 Ne. 12:10). Heb
uw vijanden lief en bid voor wie u
vervolgen, Matt. 5:44 (3 Ne. 12:44).
Omdat zij rijk zijn, vervolgen zij de
zachtmoedigen, 2 Ne. 9:30 (2 Ne.
28:12–13). De rechtvaardigen die uit-
zien naar Christus, ondanks alle ver-
volging, zullen niet omkomen, 2 Ne.
26:8. Al deze dingen zullen u onder-
vinding geven, LV 122:7.

VERWEKT. Zie Eniggeborene;
Kinderen van Christus;
Wedergeboren, uit God geboren;
Zonen en dochters van God

Geboren worden. Verwekken of ge-
winnen is leven schenken, of in het
leven roepen. In de Schriften worden
deze woorden vaak gebruikt in de
betekenis ‘uit God geboren’. Hoewel
Jezus Christus het enige door God ver-
wekte kind in de sterfelijkheid is, kun-
nen alle mensen geestelijk uit Christus
geboren worden door Hem te aanvaar-
den, zijn geboden te gehoorzamen, en
een nieuw mens te worden door de
macht van de Heilige Geest.

Ik heb u heden verwekt, Ps. 2:7. (Hand.
13:33; Hebr. 1:5–6; 5:5). Zijn heerlijk-
heid was die van de Eniggeborene des
Vaders, Joh. 1:14 (2 Ne. 25:12; Alma
12:33–34; LV 76:23). Alzo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggebo-
ren Zoon gegeven heeft, Joh. 3:16 (LV
20:21). Christus heeft zijn volk gees-
telijk verwekt, Mos. 5:7. Allen die door
de Heer gewonnen worden, zijn de
kerk van de Eerstgeborene, LV 93:22.

VERWOESTER. Zie ook Duivel

Satan is de verwoester of verderver.

De Heer zal niet toelaten dat de ver-
derver in uw huizen komt, Ex. 12:23.
De verwoester beweegt zich over het
wateroppervlak, LV 61:19. De wachter
had mijn wijngaard kunnen redden
uit de handen van de verderver, LV
101:51–54.

VERZEGELEN, VERZEGELING.
Zie ook Elia; Priesterschap;
Verordeningen

Het in de hemel geldig maken van
de verordeningen die op aarde zijn
verricht met het gezag van het pries-
terschap. Verordeningen worden ver-
zegeld wanneer zij de goedkeuring
ontvangen van de Heilige Geest der
belofte, ofwel de Heilige Geest.

Wat gij op aarde binden zult, zal ge-
bonden zijn in de hemelen, Matt. 16:19



Verzoeken, verzoeking 210

(Matt. 18:18; LV 124:93; 132:46). Gij zijt
verzegeld met de Heilige Geest der be-
lofte, Ef. 1:13. Ik geef u macht, zodat
wat gij ook op aarde verzegelt, in de
hemel verzegeld zal zijn, Hel. 10:7.
Hun wordt macht gegeven om zowel
op aarde als in de hemel te verzegelen,
LV 1:8. Wie de celestiale heerlijkheid
hebben verkregen, zijn verzegeld
door de Heilige Geest der belofte, LV
76:50–70. Elia verleent Joseph Smith
de sleutels van de bevoegdheid tot
verzegeling, LV 110:13–16. Dat nu is
de bevoegdheid om te verzegelen en te
binden, LV 128:14. Het vastere woord
van profetie betekent dat iemand weet
dat hij tot het eeuwige leven is verze-
geld, LV 131:5. Alle verbonden die
niet door de Heilige Geest der belofte
zijn verzegeld, komen tot een eind
wanneer de mensen dood zijn, LV
132:7. Het grote werk dat in de tempels
moet worden verricht, omvat de
verzegeling van de kinderen aan hun
ouders, LV 138:47–48.

VERZOEKEN, VERZOEKING. Zie
ook Duivel; Keuzevrijheid;
Volharden

Een toets van iemands vermogen om
het goede boven het kwade te kiezen;
een verlokking om te zondigen en niet
God maar Satan te volgen.

Leid ons niet in verzoeking, maar ver-
los ons van de boze, Matt. 6:13 (3 Ne.
13:12). God zal niet gedogen dat gij
boven uw vermogen verzocht wordt,
1 Kor. 10:13. Christus is net als wij
verzocht geweest, Hebr. 4:14–15. Zalig
is de man die in verzoeking volhardt,
Jak. 1:12–14. De verzoekingen van de
tegenstander kunnen hen die luiste-
ren naar het woord Gods niet overwel-
digen, 1 Ne. 15:24 (Hel. 5:12). De mens
kon niet zelfstandig handelen tenzij
hij door het een of ander werd verlokt,
2 Ne. 2:11–16. Waakt en bidt voortdu-
rend dat gij niet zult worden verzocht
boven hetgeen gij kunt verdragen,
Alma 13:28. Leer hun iedere verzoe-
king van de duivel te weerstaan met
hun geloof in de Heer Jezus Christus,

Alma 37:33. Bid altijd, opdat gij niet in
verzoeking valt, 3 Ne. 18:15, 18 (LV
20:33; 31:12; 61:39). Hoed u voor hoog-
moed, opdat gij niet in verzoeking
komt, LV 23:1. Adam werd onderwor-
pen aan de duivel omdat hij voor ver-
zoeking was gezwicht, LV 29:39–40.
Ik stond aan allerlei verleidingen
bloot, GJS 1:28.

VERZOENEN, VERZOENING. Zie
ook Avondmaal des Heren;
Barmhartigheid; Bekeren (zich),
bekering; Bloed; Genade;
Getsemane; Heil; Heiliging;
Heilsplan; Jezus Christus;
Kinderen van Christus; Kruis;
Kruisiging; Offer, offerande,
offeren; Onsterfelijk,
onsterfelijkheid; Opstanding;
Rechtvaardigen; Val van Adam
en Eva; Vergeving van zonden;
Verlossen, verlossing; Zonen en
dochters van God

De mens met God verzoenen.
In de Schriften betekent verzoening

doen de straf ondergaan voor een zon-
de, waardoor de bekeerlijke zondaar
verzoend wordt met God, doordat de
gevolgen van die zonde van hem wor-
den weggenomen. Jezus Christus was
de enige die een volmaakte verzoening
voor het gehele mensdom kon teweeg-
brengen. Hij was ertoe in staat omdat
Hij daartoe was uitgekozen en geor-
dend tijdens de grote raadsvergadering
die had plaatsgevonden voor de schep-
ping van de wereld (Ether 3:14; Moz.
4:1–2; Abr. 3:27), omdat Hij de letterlijke
Zoon van God was en omdat Hij zonder
zonde was. Zijn verzoening omvat zijn
lijden voor de zonden van het mensdom
in de hof van Getsemane, het vergieten
van zijn bloed, en zijn dood en daarop-
volgende opstanding uit het graf (Jes.
53:3–12; Mos. 3:5–11; Alma 7:10–13).
Dankzij de verzoening zullen alle
mensen met een onsterfelijk lichaam
uit de doden opstaan (1 Kor. 15:22). De
verzoening verschaft ons ook de weg
om vergeving voor onze zonden te krij-
gen en voor eeuwig bij God te kunnen
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wonen. Wie echter de jaren van ver-
antwoordelijkheid heeft bereikt en
de wet heeft aanvaard, kan die zegenin-
gen alleen ontvangen als hij in Jezus
Christus gelooft, zich van zijn zonden
bekeert, de verlossende verordeningen
ondergaat en Gods geboden bewaart.
Wie de jaren van verantwoordelijk-
heid niet bereikt en wie de wet niet
kent, wordt dankzij de verzoening
verlost (Mos. 15:24–25; Mro. 8:22). In
de Schriften komt duidelijk naar vo-
ren dat als Christus geen verzoening
voor onze zonden had gedaan, geen
enkele wet, verordening of offerande
zou kunnen voldoen aan de eisen van
de gerechtigheid, en dat de mens nooit
in Gods tegenwoordigheid zou kun-
nen terugkeren (2 Ne. 2; 9).
Want dit is het bloed van mijn verbond,
dat voor velen vergoten wordt tot ver-
geving van zonden, Matt. 26:28. En
zijn zweet werd als bloeddruppels,
Luc. 22:39–44. Ik zal mijn vlees geven
voor het leven der wereld, Joh. 6:51. Ik
ben de opstanding en het leven, Joh.
11:25. Christus is de oorsprong van
eeuwig heil voor allen die Hem ge-
hoorzamen, Hebr. 5:9. Wij zijn gehei-
ligd doordat het bloed van Christus
vergoten is, Hebr. 9; 10:1–10. Christus
is eenmaal gestorven om de zonden,
1 Pet. 3:18. Het bloed van Jezus reinigt
ons van alle zonde, 1 Joh. 1:7. Hij werd
aan het kruis verhoogd en voor de
zonden van de wereld ter dood ge-
bracht, 1 Ne. 11:32–33. Verlossing valt
diegene ten deel die een gebroken hart
en een verslagen geest heeft, 2 Ne. 2:3–
10, 25–27. Hij gaf Zichzelf als offer
voor de zonde, 2 Ne. 2:7. De verzoe-
ning betaalt de losprijs van de val voor
de mensen en redt hen van de dood en
de hel, 2 Ne. 9:5–24. Het moet wel een
onbeperkte verzoening zijn, 2 Ne. 9:7.
Verzoen u met God door de verzoe-
ning van Christus, Jakob 4:11. Zijn
bloed verzoent de zonden van hen die
in onwetendheid gezondigd hebben,
Mos. 3:11–18. De mens ontvangt red-
ding door de verzoening, Mos. 4:6–8.
Als er geen verzoening was, zouden

zij onvermijdelijk verloren gaan, Mos.
13:27–32. Hij zal verzoening doen voor
de zonden van de wereld, Alma 34:8–
16. God zelf verzoent de zonden van de
wereld om het plan van de barmhartig-
heid te verwezenlijken, Alma 42:11–
30. Ik ben de God der gehele aarde, en
ben gedood voor de zonden der wereld,
3 Ne. 11:14. Ik, God, heb dit alles voor
allen geleden, LV 19:16. Kleine kinderen
zijn door mijn Eniggeborene verlost,
LV 29:46–47. Zie het lijden en de dood
van Hem die geen zonde beging, LV
45:3–5. Dit is een zinnebeeld van het
offer van de Eniggeborene, Moz. 5:7.
Dankzij de verzoening van Christus
kunnen alle mensen gered worden,
Art. 1:3.

VIJANDSCHAP. Zie ook Afgunst;
Liefde; Wraak

In schriftuurlijke zin: tegenstreving,
vijandigheid en haat.

Ik zal vijandschap zetten tussen u en
de vrouw, Gen. 3:15 (Moz. 4:21). De
gezindheid van het vlees is vijand-
schap tegen God, Rom. 8:7. De vriend-
schap met de wereld is vijandschap
tegen God, Jak. 4:4. Te dien dage zal
de vijandschap voor mijn aangezicht
ophouden, LV 101:26.

VISIOEN. Zie ook Droom; Eerste
visioen; Openbaring

Een zichtbare openbaring van een ge-
beurtenis, persoon of voorwerp door
de macht van de Heilige Geest.

Voorbeelden van belangrijke visioe-
nen zijn onder andere: Ezechiëls visi-
oen van de laatste dagen (Ez. 37–39),
Stefanus’ visioen van Jezus staande
aan de rechterhand van God (Hand.
7:55–56), Johannes’ openbaring van de
laatste dagen (Op. 4–21), het visioen van
Lehi en Nephi van de boom des levens
(1 Ne. 8, 10–14), het visioen van Alma
de jonge van een engel des Heren
(Mos. 27), het visioen van de broeder
van Jared van alle bewoners van de
aarde (Ether 3:25), het visioen van de
verschillende graden van heerlijkheid
(LV 76), de visioenen die Joseph Smith
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en Oliver Cowdery ontvingen in de
Kirtlandtempel (LV 110), Joseph F.
Smiths visioen van de verlossing van
de doden (LV 138), Mozes’ visioen van
God en zijn scheppingen (Moz. 1),
Henochs visioen van God (Moz. 6–7),
Joseph Smiths eerste visioen (GJS 1).

Indien openbaring ontbreekt, verwil-
dert het volk, Spr. 29:18. Uw jongelin-
gen zullen gezichten zien, Joël 2:28
(Hand. 2:17). Hij heeft mij door visioe-
nen kennis gegeven, 2 Ne. 4:23. Hij
was een boodschapper, gestuurd vanuit
de tegenwoordigheid van God, GJS
1:33. Wij geloven in profetie, openba-
ring, visioenen, Art. 1:7.

VLEES. Zie ook Lichaam;
Natuurlijke mens; Sterfelijk,
sterfelijkheid; Vleselijk

Vlees heeft meerdere betekenissen: (1)
het zachte weefsel waaruit het lichaam
van mensen, dieren, vogels of vissen
bestaat; (2) de sterfelijkheid; of (3) de
natuurlijke ofwel zinnelijke aard van
de mens.

Weefsel: Dieren zullen u tot spijze zijn,
Gen. 9:3. Dieren mogen niet onnodig
worden gedood, BJS, Gen. 9:10–11
(LV 49:21). Dieren en vogels zijn be-
stemd voor het gebruik van de mens
als voedsel en als kleding, LV 49:18–
19 (LV 59:16–20). Vlees moet spaar-
zaam worden gegeten, LV 89:12–15.

Sterfelijkheid: Jezus is de Eniggeborene
des Vaders in het vlees, Joh. 1:14 (Mos.
15:1–3). Adam werd het eerste vlees,
Moz. 3:7.

Zinnelijke aard van de mens: Vervloekt
is de man die vlees tot zijn arm stelt,
Jer. 17:5. De geest is wel gewillig, maar
het vlees is zwak, Marc. 14:38. De be-
geerte des vleses is niet uit de Vader,
1 Joh. 2:16. Nephi is bedroefd wegens
zijn vlees en zijn ongerechtigheden,
2 Ne. 4:17–18, 34. Verzoen u niet met
de duivel en het vlees, 2 Ne. 10:24.

VLESELIJK. Zie ook Natuurlijke
mens; Val van Adam en Eva;
Zinnelijk, zinnelijkheid

Iets wat niet geestelijk is. Het woord
kan worden gebruikt in de betekenis
van sterfelijk en aards (LV 67:10), of
wereldlijk, lichamelijk en zinnelijk
(Mos. 16:10–12).

Vleselijk gezind zijn, is de dood, 2 Ne.
9:39. De duivel zal de mensen sussen
tot vleselijke gerustheid, 2 Ne. 28:21.
Zij hadden zichzelf gezien in hun ei-
gen vleselijke staat, Mos. 4:2. Hij die
blijft volharden in zijn eigen vleselijke
natuur blijft in zijn gevallen staat,
Mos. 16:5. Allen moeten worden gebo-
ren uit God, veranderd uit hun vle-
selijke en gevallen staat, Mos. 27:25.
Het mensdom was vleselijk, zinnelijk
en duivels geworden, Alma 42:10. Wie
zijn eigen wil en vleselijke begeerten
najaagt, moet vallen, LV 3:4. De mens
kan God niet zien met een vleselijk
verstand, LV 67:10–12. De mensen be-
gonnen zinnelijk, vleselijk en duivels
te worden, Moz. 5:13; 6:49.

VLOEKEN. Zie Godslastering,
lasteren, vloeken

VOELEN. Zie ook Heilige Geest

De influisteringen van de Geest ge-
waarworden.

Gij waart gevoelloos geworden, zodat
gij zijn woorden niet hebt kunnen
voelen, 1 Ne. 17:45. Wanneer gij die
zwelling bemerkt, zult gij beginnen te
zeggen dat het een goed zaadje is, Al-
ma 32:28. U zult voelen dat het juist is,
LV 9:8. Allen die het huis des Heren
betreden, zullen uw macht gewaar-
worden, LV 109:13.

VOLHARDEN. Zie ook Geduld;
Tegenspoed; Verzoeken,
verzoeking

Standvastig blijven in de toezegging
om trouw te blijven aan Gods geboden,
ondanks verzoeking, tegenwerking en
tegenspoed.

Wie volhardt tot het einde, die zal be-
houden worden, Matt. 10:22 (Marc.
13:13). Zij hebben geen wortel in zich,
maar zijn mensen van het ogenblik,
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Marc. 4:17. De liefde verdraagt alles,
1 Kor. 13:7. Door geduld te oefenen,
verkreeg Abraham het beloofde, He-
br. 6:15. Indien zij volharden tot het
einde toe, zullen zij ten laatsten dage
worden verhoogd, 1 Ne. 13:37. Indien
gij gehoorzaam zijt aan de geboden en
tot het einde volhardt, zult gij worden
gered, 1 Ne. 22:31 (Alma 5:13). Indien
gij voorwaarts streeft, u vergastend
aan het woord van Christus, en tot het
einde volhardt, zult gij het eeuwige
leven hebben, 2 Ne. 31:20 (3 Ne. 15:9;
LV 14:7). Wie mijn naam op zich neemt
en tot het einde volhardt, zal behouden
worden, 3 Ne. 27:6. Wie, in mijn kerk,
tot het einde volhardt, zal Ik op mijn
rots vestigen, LV 10:69. Hij die in ge-
loof volhardt, zal de wereld overwin-
nen, LV 63:20, 47. Alle tronen en
heerschappijen zullen worden verleend
aan allen die kloekmoedig hebben
volhard voor het evangelie van Jezus
Christus, LV 121:29.

VOLMAAKT

Voltooid, gaaf, volkomen ontwikkeld;
volkomen rechtschapen. Volmaakt kan
ook zonder zonde of kwaad beteke-
nen. Alleen Christus was volkomen
volmaakt. Ware volgelingen van
Christus kunnen volmaakt worden
door zijn genade en verzoening.

Moge uw hart volkomen zijn met de
Heer, 1 Kon. 8:61. Gij dan zult volmaakt
zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt
is, Matt. 5:48 (3 Ne. 12:48). Wie in zijn
spreken niet struikelt, is een volmaakt
man, Jak. 3:2. Geloof is niet een vol-
maakte kennis van dingen hebben,
Alma 32:21, 26. De verzoening werd
gedaan, opdat God een volmaakte
God zou zijn, Alma 42:15. Moroni was
een man van volmaakt inzicht, Alma
48:11–13, 17–18. Allen krijgen de Geest
van Christus om te kunnen oordelen
en om te kunnen weten met volmaakte
kennis of iets van God komt of van de
duivel, Mro. 7:15–17. Komt tot Chris-
tus en wordt vervolmaakt in Hem,
Mro. 10:32. Volhardt in alle geduld
totdat gij vervolmaakt zijt, LV 67:13.

Dezen zijn het die rechtvaardige men-
sen zijn, tot volmaking gekomen door
Jezus, LV 76:69. De functies in de kerk
zijn voor de vervolmaking van de
heiligen, LV 124:143 (Ef. 4:11–13). De
levenden kunnen niet tot volmaking
komen zonder hun doden, LV 128:15,
18. Noach was een rechtvaardig man,
en onberispelijk onder zijn geslacht,
Moz. 8:27.

VOORBEELD

Een model dat iemand kan volgen om
een bepaald resultaat te verkrijgen. In
de Schriften betekent het gewoonlijk
een voorbeeld om volgens een bepaalde
manier te leven of om iets te bouwen.

De Heer gebood Israël een tabernakel
te maken volgens het voorbeeld dat
aan Mozes was getoond, Ex. 25. David
gaf Salomo het voorbeeld om de tem-
pel te bouwen, 1 Kron. 28:11–13. In mij
toont Jezus Christus een voorbeeld
aan hen die op Hem zouden vertrou-
wen, 1 Tim. 1:16. Ik zal u voor alle
dingen een voorbeeld geven, opdat gij
niet misleid zult worden, LV 52:14.

VOORHANG, VOORHANGSEL

Een gordijn waardoor twee gedeelten
van de tabernakel of van de tempel
van elkaar gescheiden werden.

Het voorhangsel maakt scheiding
tussen het heilige en het heilige der
heiligen, Ex. 26:33. Het voorhangsel
van de tempel scheurde van boven tot
beneden in tweeën ten tijde van de
kruisiging van Christus, Matt. 27:51
(Marc. 15:38; Luc. 23:45).

VOORRAADHUIS. Zie ook
Welzijnszorg

Een plaats waar de bisschop de toege-
wijde offeranden van de heiligen
ontvangt, beheert en uitreikt aan de
behoeftigen. Een voorraadhuis kan zo
klein of zo groot zijn als de omstandig-
heden vereisen. Trouwe heiligen
schenken talenten, vaardigheden, ma-
terialen en financiële middelen aan de
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bisschop, zodat hij in tijden van nood
voor de armen kan zorgen. Derhalve
kan een voorraadhuis ook bestaan uit
een lijst beschikbare diensten, geld,
voedsel of andere producten. De bis-
schop is de beheerder van het voorraad-
huis en reikt goederen en diensten uit
naargelang de behoeften, en in op-
dracht van de Geest van de Heer (LV
42:29–36; 82:14–19).

Zo zal dat voedsel het land tot voor-
raad dienen voor de zeven jaren van
hongersnood, Gen. 41:34–36, 46–57.
Breng alle tienden naar het voorraad-
huis, Mal. 3:10 (3 Ne. 24:10). De bis-
schop moet een voorraadhuis voor deze
kerk vestigen, LV 51:13. Overtollige
goederen moeten ten goede komen aan
mijn voorraadhuis, LV 70:7–8. De heili-
gen moeten een voorraadhuis organise-
ren en vestigen, LV 78:1–4. Kinderen
hebben aanspraak op het voorraadhuis
des Heren indien hun ouders hun geen
erfdeel kunnen geven, LV 83:5.

VOORSPRAAK. Zie ook Jezus
Christus

Jezus Christus is onze Voorspraak bij
de Vader (Mro. 7:28) en bepleit onze
zaak bij Hem.

Jezus Christus is onze voorspraak bij
de Vader, 1 Joh. 2:1 (LV 110:4). Jezus
zal voor alle mensenkinderen bemid-
delen, 2 Ne. 2:9 (Hebr. 7:25). Dankzij
zijn overwinning van de dood verwierf
Jezus de macht om voor de mensen-
kinderen te bemiddelen, Mos. 15:8. Ik
ben uw voorspraak bij de Vader, LV
29:5. Jezus Christus bepleit uw zaak,
LV 45:3–5.

VOORSTERFELIJK LEVEN. Zie ook
Begin; Mens; Oorlog in de hemel;
Raadsvergadering in de hemel

Het leven vóór dit aardse leven. Alle
mannen en vrouwen hebben als zijn
geestkinderen bij God gewoond voor-
dat zij als sterfelijk mens naar de aarde
kwamen. Dit wordt ook wel de eerste
staat genoemd (Abr. 3:26).

Toen God de aarde grondvestte, jubel-
den al de zonen Gods, Job 38:4–7. De
geest keert weder tot God die hem
geschonken heeft, Pred. 12:7. Eer Ik u
vormde in de moederschoot, heb Ik u
gekend, Jer. 1:4–5. Wij zijn van zijn
geslacht, Hand. 17:28. Hij heeft ons
uitverkoren vóór de grondlegging der
wereld, Ef. 1:3–4. Wij moeten ons on-
derwerpen aan de Vader der geesten,
Hebr. 12:9. De engelen die hun eerste
staat niet behielden, heeft Hij in eeu-
wige ketenen achtergehouden, Judas
1:6 (Abr. 3:26). De duivel en zijn enge-
len werden uitgeworpen, Op. 12:9. Zij
waren sedert de grondlegging der
wereld geroepen en voorbereid, Alma
13:3. Christus zag uit op de weidse uit-
gestrektheid van de eeuwigheid en de
heerscharen des hemels eer de wereld
was gemaakt, LV 38:1. Ook de mens
was in het begin bij God, LV 93:29
(Hel. 14:17; LV 49:17). Edele geesten
werden in het begin gekozen om heer-
ser in de kerk te zijn, LV 138:53–55.
Velen ontvingen hun eerste lessen
in de geestenwereld, LV 138:56. Alle
dingen werden geestelijk geschapen
voordat ze op de aarde waren, Moz.
3:5. Ik heb de wereld gemaakt, en de
mensen, eer zij in het vlees waren,
Moz. 6:51. Abraham zag de intelligen-
ties die geformeerd waren eer de
wereld was, Abr. 3:21–24.

VOORSTERFELIJKE ORDENING.
Zie ook Voorsterfelijk leven

Gods voorsterfelijke ordening van
zijn kloekmoedige geestkinderen om
tijdens hun sterfelijk leven een bepaal-
de zending te vervullen.

God heeft de grenzen der volken vast-
gesteld, Deut. 32:8. Eer Ik u vormde in
de moederschoot, heb Ik u tot profeet
gesteld, Jer. 1:5. God heeft de hun toe-
gemeten tijden bepaald, Hand. 17:26.
Want die Hij tevoren gekend heeft,
heeft Hij ook tevoren bestemd, Rom.
8:28–30. Hij heeft ons in Hem uitverko-
ren vóór de grondlegging der wereld,
Ef. 1:3–4. Jezus Christus van tevoren
bestemd als de Verlosser, 1 Pet. 1:19–20
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(Op. 13:8). Zij zijn geroepen en voorbe-
reid sedert de grondlegging der wereld,
Alma 13:1–9. Ik bemerkte de edelen en
groten die in het begin waren uitgeko-
zen, LV 138:55–56. Mijn geliefde Zoon
is uitverkoren geweest vanaf het begin,
Moz. 4:2. Abraham werd gekozen eer
hij geboren was, Abr. 3:23.

VRAGEN. Zie ook Gebed

Informeren, navraag doen, God bidden
of smeken om een bijzondere gunst.

Bid en u zal gegeven worden, Matt.
7:7. Indien iemand van u in wijsheid
tekortschiet, moet hij God erom vra-
gen, Jak. 1:5 (GJS 1:7–20). Vraag Mij in
geloof, 1 Ne. 15:11. Indien gij deze
woorden niet kunt begrijpen, zal het
zijn doordat gij niet vraagt, 2 Ne. 32:4.
Vraag in alle oprechtheid, Mos. 4:10.
Wat gij ook in geloof vraagt dat goed
is, zal God u geven, Mos. 4:21. Vraag
God of het niet waar is, Mro. 10:4. Zij
hebben de duisternis meer lief dan het
licht; daarom willen zij Mij niet vra-
gen, LV 10:21. U wordt geboden in
alles God te vragen, LV 46:7.

VREDE. Zie ook Millennium; Rust;
Vredestichter

In de Schriften kan vrede óf de vrijwa-
ring voor strijd en beroering beteke-
nen, óf de gemoedsrust die verkregen
wordt door de invloed van de Geest
die God zijn getrouwe heiligen geeft.

Vrijwaring voor strijd en beroering. Hij
doet oorlogen ophouden, Ps. 46:10. Zij
zullen de oorlog niet meer leren, Jes.
2:4. Houdt, zo mogelijk, vrede met alle
mensen. Wreekt uzelf niet, Rom. 12:18–
21. Er was nog steeds vrede in het land,
4 Ne. 1:4, 15–20. Verwerpt oorlog en
verkondigt vrede, LV 98:16. Hef een
vredesbanier op, LV 105:39.

Vrede van God aan de gehoorzamen. De
Heiland zal de Vredevorst worden
genoemd, Jes. 9:6. De goddelozen
hebben geen vrede, Jes. 48:22. Er was
een hemelse legermacht, die God loof-
de, zeggende: Ere zij God in den hoge,

en vrede op aarde, Luc. 2:13–14. Vrede
laat Ik u, Joh. 14:27. De vrede Gods
gaat alle verstand te boven, Fil. 4:7.
Het volk van koning Benjamin ontving
gemoedsrust, Mos. 4:3. Hoe liefelijk
op de bergen zijn de voeten van hen die
vrede verkondigen, Mos. 15:14–18 (Jes.
52:7). Alma riep de Heer aan en vond
vrede voor zijn ziel, Alma 38:8. De geest
van de rechtvaardigen wordt ontvan-
gen in een staat van vrede, Alma 40:12.
Heb Ik uw gemoed daarover niet ge-
rustgesteld? LV 6:23. Wandel in de
zachtmoedigheid van mijn Geest en in
Mij zult u vrede hebben, LV 19:23. Wie
werken van gerechtigheid doet, zal
vrede ontvangen, LV 59:23. Bekleed u
met de band der naastenliefde, die de
band is van volmaking en vrede, LV
88:125. Mijn zoon, vrede zij uw ziel,
LV 121:7. Daar ik bemerkte dat er gro-
tere vrede bestond, streefde ik naar de
zegeningen van de vaderen, Abr. 1:2.

VREDESTICHTER. Zie ook Vrede

Iemand die vrede tot stand brengt
of bevordert (Matt. 5:9; 3 Ne. 12:9).
Een vredestichter kan ook iemand zijn
die het evangelie verkondigt (Mos.
15:11–18).

VREES. Zie ook Eerbied; Geloof;
Moed, moedig

Vrees kan twee betekenissen hebben:
(1) God vrezen wil zeggen eerbied en
ontzag voor Hem hebben en zijn gebo-
den bewaren; (2) de mens, aardse
gevaren, pijn en het kwaad vrezen wil
zeggen er bang voor zijn.

Vrees voor God: Wellicht is er geen vre-
ze Gods in deze plaats, Gen. 20:11. De
Heer, uw God, zult gij vrezen, Deut.
6:13 (Jozua 24:14; 1 Sam. 12:24). Dien
de Heer met vreze, Ps. 2:11. De vreze
des Heren is het begin der wijsheid,
Ps. 111:10. Vrees de Heer en wijk van
het kwaad, Spr. 3:7. Het zal de godvre-
zenden wel gaan, Pred. 8:12. Bewerk
uw behoudenis met vreze en beven,
Fil. 2:12. Vrees God en geef Hem
eer, Op. 14:7 (LV 88:104). De profeten
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wakkerden het volk voortdurend aan
om hen in de vreze des Heren te hou-
den, Enos 1:23. Alma en de zoons van
Mosiah vielen ter aarde neer, want de
vrees voor de Heer beving hen, Alma
36:7. Bewerk uw eigen behoudenis met
vrees en beven, Mrm. 9:27. Wie Mij
niet vrezen, zal Ik verontrusten en
doen beven, LV 10:56. Wie Mij vreest,
ziet uit naar de tekenen van de komst
van de Zoon des Mensen, LV 45:39.

Vrees voor de mens: Vrees niet, want Ik
ben met u, Gen. 26:24 (Jes. 41:10). De
Heer is met ons; vrees hen niet, Num.
14:9. Vrees niet, want zij, die met ons
zijn, zijn talrijker, 2 Kon. 6:16. Ik vrees
niet; wat zou vlees mij aandoen? Ps.
56:5. Vrees niet voor de smaad van
stervelingen, Jes. 51:7 (2 Ne. 8:7). God
heeft ons niet gegeven een geest van
lafhartigheid, 2 Tim. 1:7. De volmaak-
te liefde drijft de vrees uit, 1 Joh. 4:18
(Mro. 8:16). De zonen van Helaman
vreesden de dood niet, Alma 56:46–48.
Angst voor de dood vervult het hart
van de goddelozen, Mrm. 6:7. Vrees
niet wat de mens kan doen, Mro. 8:16.
U had de mens niet meer moeten
vrezen dan God, LV 3:7 (LV 30:1, 11;
122:9). Vrees niet om het goede te
doen, LV 6:33. Wie tot mijn kerk beho-
ren, behoeven niet te vrezen, LV 10:55.
Als gij voorbereid zijt, zult gij niet vre-
zen, LV 38:30. Ontdoe u van vrees, LV
67:10. Houd moed en vrees niet, want
Ik, de Heer, ben met u, LV 68:6. Vrees
uw vijanden niet, LV 136:17.

VREUGDE. Zie ook Gehoorzaam,
gehoorzaamheid, gehoorzamen

Een toestand van grote blijdschap
die voortvloeit uit een rechtschapen
levenswandel. De bedoeling van het
aardse leven is dat alle mensen vreug-
de zullen hebben (2 Ne. 2:22–25). Vol-
maakte vreugde is alleen door Jezus
Christus te verkrijgen (Joh. 15:11; LV
93:33–34; 101:36).

De ootmoedigen zullen steeds meer
vreugde hebben in de Heer, Jes. 29:19
(2 Ne. 27:30). Ik verkondig u grote

blijdschap, Luc. 2:10. Niemand ont-
neemt u uw blijdschap, Joh. 16:22. De
vrucht van de Geest is liefde, blijdschap,
vrede, Gal. 5:22. De vrucht van de boom
vervulde mijn ziel met een buitenge-
woon grote vreugde, 1 Ne. 8:12. De
mensen zijn opdat, zij vreugde zullen
hebben, 2 Ne. 2:25. De vreugde van de
rechtvaardigen zal voor eeuwig over-
vloedig zijn, 2 Ne. 9:18. Zij kunnen bij
God wonen in een staat van nimmer
eindigend geluk, Mos. 2:41. Ik zal al-
les wat ik bezit opgeven om die grote
vreugde te kunnen ontvangen, Alma
22:15. Wellicht mag ik een werktuig in
Gods handen zijn om een of andere
ziel tot bekering te brengen; en dat is
mijn vreugde, Alma 29:9. Wat een
vreugde, en wat een wonderbaar licht
zag ik, Alma 36:20. Mijn Geest zal uw
ziel met vreugde vervullen, LV 11:13.
Hoe groot zal uw vreugde met deze zijn
in het koninkrijk van mijn Vader, LV
18:15–16. In deze wereld is uw vreugde
niet volmaakt, maar in Mij is uw vreug-
de volmaakt, LV 101:36. In dit leven
zal ik vreugde hebben, Moz. 5:10–11.

VRIJ, VRIJHEID. Zie ook
Gevangenschap; Keuzevrijheid

De toestand waarin men in staat is vrij
te handelen en te denken; het vermogen
om zonder dwang persoonlijke keuzen
te doen. Gehoorzaamheid aan de be-
ginselen van het evangelie bevrijdt de
mens van de geestelijke gevangenschap
van de zonde (Joh. 8:31–36). Wie zich
bekeert en zich naar Gods wil voegt, is
vrij van de slavernij van de zonde dank-
zij de verzoening van Jezus Christus
(Mosiah 5:8).

Ik zal in vrijheid wandelen, want ik
zoek uw leringen, Ps. 119:45. De waar-
heid zal u vrijmaken, Joh. 8:32. Wie
vrijgemaakt van de zonde zijn, ontvan-
gen het eeuwige leven, Rom. 6:19–23.
Waar de Geest des Heren is, is vrijheid,
2 Kor. 3:17. Houd stand in de vrijheid
waarmee Christus ons heeft vrijge-
maakt, Gal. 5:1 (LV 88:86). De mensen
zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven
te kiezen, 2 Ne. 2:27. Een rechtvaardige



217 Waardig, waardigheid

tak van het huis van Israël zal uit
gevangenschap tot de vrijheid worden
gebracht, 2 Ne. 3:5. Dit land zal een land
van vrijheid zijn, 2 Ne. 10:11. Zij riepen
de Heer aan voor hun vrijheid, Alma
43:48–50. Moroni plant de standaard
der vrijheid onder de Nephieten, Alma
46:36. Moroni verheugt zich in de vrij-
heid van zijn land, Alma 48:11. De Geest
van God is de geest van vrijheid, Alma
61:15. Volg Mij en u zult een vrij volk
zijn, LV 38:22. De Heer en zijn dienst-
knechten verkondigen de vrijheid aan
de gevangen geesten, LV 138:18, 31, 42.

VRIJE WIL. Zie Keuzevrijheid

VROUW. Zie ook Man

Een volwassen mens van het vrou-
welijk geslacht, een dochter van God.
De term vrouw wordt in de Schriften
soms gebruikt als titel van respect
(Joh. 19:26; Alma 19:10).

Man en vrouw schiep Hij hen, Gen.
1:27 (Moz. 2:27; 6:9; Abr. 4:27). De
waarde van een degelijke vrouw gaat
koralen ver te boven, Spr. 31:10–31.
De vrouw is de heerlijkheid van de
man, 1 Kor. 11:7. In de Heer is evenmin
de vrouw zonder man iets, als de man
zonder vrouw, 1 Kor. 11:11. Vrouwen
moeten zich zedig en ingetogen kle-
den, 1 Tim. 2:9–10. Ik, de Here God,
schep behagen in de kuisheid der
vrouwen, Jakob 2:28. Uw zonden zijn
u vergeven en gij zijt een uitverkoren
vrouw, LV 25:3. De vrouw heeft voor
haar onderhoud aanspraak op haar
echtgenoot, LV 83:2.

VUIL, VUILIGHEID. Zie ook
Goddeloos, goddeloosheid,
goddelozen; Onrechtvaardig,
onrechtvaardigen,
onrechtvaardigheid; Rein en
onrein; Zonde

Geestelijke onreinheid ten gevolge
van moedwillige ongehoorzaamheid
aan God.

De Heer zal het vuil van de dochters
van Zion afwassen, Jes. 4:4 (2 Ne. 14:4).

Het koninkrijk van God is niet vuil,
1 Ne. 15:34 (Alma 7:21). Zij die vuil
zijn, zullen nog steeds vuil zijn, 2 Ne.
9:16 (Mrm. 9:14). Hoe zult gij u voelen
als gij voor het gerecht van God staat
en uw klederen met vuilheid bevlekt
zijn? Alma 5:22. Zij moeten vuil blijven,
LV 88:35. Wanneer zal ik rusten en wor-
den gezuiverd van het vuil? Moz. 7:48.

VUUR. Zie ook Aarde—Reiniging
der aarde; Doop, dopen; Heilige
Geest; Hel

Een symbool voor reiniging, zuive-
ring of heiliging. Vuur kan ook dienen
als symbool voor de tegenwoordig-
heid van God.

Uw God is een verterend vuur, Deut.
4:24. Hij maakt laaiend vuur tot zijn
dienaren, Ps. 104:4. De Heer der heer-
scharen zal u bezoeken met verteren-
de vuurvlam, Jes. 29:6 (2 Ne. 27:2). De
Heer zal komen als vuur, Jes. 66:15.
Hij is als het vuur van de smelter, Mal.
3:2 (3 Ne. 24:2; LV 128:24). Hij zal u
dopen met de Heilige Geest en met
vuur, Matt. 3:11 (Luc. 3:16). De recht-
vaardigen zullen gered worden door
vuur, 1 Ne. 22:17. De goddelozen zul-
len met vuur worden vernietigd, 2 Ne.
30:10. Nephi legt uit hoe wij de doop
met vuur en met de Heilige Geest ont-
vangen, 2 Ne. 31:13–14 (3 Ne. 9:20;
12:1; 19:13; Ether 12:14; LV 33:11). Gij
zult vergeving van zonden door de
doop en door vuur verkondigen, LV
19:31. De grote en gruwelijke kerk zal
door een verterend vuur worden neer-
geworpen, LV 29:21. De aarde zal ver-
gaan als door vuur, LV 43:32. De
tegenwoordigheid des Heren zal zijn
als het vuur dat doet smelten, LV
133:41. Adam werd gedoopt met vuur
en met de Heilige Geest, Moz. 6:66.

WAARDIG, WAARDIGHEID. Zie
ook Rechtvaardig, rechtvaardigen,
rechtvaardigheid

Persoonlijk rechtvaardig zijn en de
goedkeuring genieten van God en van
zijn aangewezen dienstknechten.
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Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet
waardig, Matt. 10:38. De arbeider is
zijn loon waard, Luc. 10:7 (LV 31:5).
Ziet toe dat gij alle dingen in waardig-
heid doet, Mrm. 9:29. Zij werden pas
gedoopt als bleek dat zij het waardig
waren, Mro. 6:1. Wie traag is, zal niet
waardig worden geacht om te blijven,
LV 107:100. Wie geen kastijding wil
verdragen, is mijn koninkrijk niet
waardig, LV 136:31. Het priesterschap
werd binnen het bereik gesteld van
alle daartoe waardige mannelijke le-
den van de kerk, LV OV 2

WAARHEID. Zie ook Intelligentie,
intelligenties; Kennis; Licht, licht
van Christus

Kennis van de dingen zoals ze zijn
en zoals ze waren en zoals ze zullen
zijn (LV 93:24). Met waarheid wordt
ook licht en openbaring uit de hemel
bedoeld.

Waarheid spruit voort uit de aarde,
Ps. 85:11 (Moz. 7:62). Gij zult de waar-
heid verstaan en de waarheid zal u
vrijmaken, Joh. 8:32. Ik ben de weg en
de waarheid en het leven, Joh. 14:6.
Als wij zeggen geen zonde te hebben,
is de waarheid niet in ons, 1 Joh. 1:8.
De schuldigen vinden de waarheid
hard, 1 Ne. 16:2. De rechtvaardigen
hebben de waarheid lief, 2 Ne. 9:40. De
Geest spreekt de waarheid en liegt
niet, Jakob 4:13. Gij zijt een God van
waarheid en kunt niet liegen, Ether
3:12. Door de macht van de Heilige
Geest kunt gij de waarheid van alle
dingen kennen, Mro. 10:5. De waar-
heid blijft voor eeuwig en altijd, LV
1:39. Gij zijt door de Geest der waar-
heid verlicht geweest, LV 6:15. Het
Boek van Mormon bevat de waarheid
en het woord Gods, LV 19:26. De
Trooster is uitgezonden om de waar-
heid te onderwijzen, LV 50:14. Wie het
woord door de Geest der waarheid
ontvangt, ontvangt het zoals de Geest
der waarheid het predikt, LV 50:17–22.
Verkondigt de waarheid volgens de
openbaringen en geboden die Ik u heb
gegeven, LV 75:3–4. Al wat waarheid is,

is licht, LV 84:45. Het licht van Christus
is het licht der waarheid, LV 88:6–7, 40.
Mijn Geest is de waarheid, LV 88:66.
Intelligentie, of het licht der waarheid, is
niet geschapen, LV 93:29. De heerlijk-
heid Gods is intelligentie, of licht en
waarheid, LV 93:36. Ik heb u geboden
uw kinderen in licht en waarheid groot
te brengen, LV 93:40. Mijn Eniggebore-
ne is vol genade en waarheid, Moz. 1:6.

WAARSCHUWEN,
WAARSCHUWING. Zie ook
Waken, wachters

Opmerkzaam maken of aanmanen.
Profeten, leiders en ouders waarschu-
wen en leren anderen gehoorzaam te
zijn aan de Heer en zijn leringen.

Jakob waarschuwde het volk van Nephi
tegen iedere soort zonde, Jakob 3:12.
De waarschuwende stem richt zich tot
alle mensen, LV 1:4. Laat uw predi-
king de waarschuwende stem zijn, LV
38:41. Dit is een dag van waarschuwing,
LV 63:58. Wie gewaarschuwd is, dient
zijn naaste te waarschuwen, LV 88:81.
Ik heb u gewaarschuwd en waarschuw
u van te voren door u dit woord van
wijsheid te geven, LV 89:4.

WAKEN, WACHTERS. Zie ook
Waarschuwen, waarschuwing

Waakzaam zijn, bewaken. Wie waak-
zaam is en gehoorzaamt, is voorbe-
reid. Wachters zijn leiders die door de
vertegenwoordigers van de Heer wor-
den geroepen om een bepaalde ver-
antwoordelijkheid op zich te nemen
voor het welzijn van anderen. Wie als
leider geroepen zijn, hebben een bij-
zondere opdracht om ook wachter te
zijn voor de rest van de wereld.

Ik heb u tot wachter aangesteld, Ez.
3:17–21. Wachters die de waarschuwen-
de stem verheffen, redden hun eigen
leven, Ez. 33:7–9. Waakt dan, want gij
weet niet op welke dag uw Heer komt,
Matt. 24:42–43 (Matt. 25:13; Marc.
13:35–37; LV 133:10–11). Waakt en
bidt, dat gij niet in verzoeking komt,
Matt. 26:41 (3 Ne. 18:15, 18). Indien gij
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niet op uzelf let, en op uw gedachten,
uw woorden, uw daden, moet gij
verloren gaan, Mos. 4:30. Alma orden-
de priesters en ouderlingen om de
kerk te presideren en erover te waken,
Alma 6:1. Wie niet naar Mij uitziet,
zal afgesneden worden, LV 45:44. De
bisschop en anderen zijn geroepen en
geordend om over de kerk te waken,
LV 46:27. De heer stelde wachters om
de wijngaard heen, LV 101:44–58.

WANDELEN, WANDELEN MET
GOD. Zie ook Gehoorzaam,
gehoorzaamheid, gehoorzamen;
Rechtvaardig, rechtvaardigen,
rechtvaardigheid; Weg

In overeenstemming zijn met de lerin-
gen van God; leven zoals God wil dat
zijn volk leeft; ontvankelijk zijn voor
de influisteringen van de Heilige
Geest en er gehoor aan geven.

Ik zal het volk op de proef stellen, of
het al dan niet wandelt naar mijn wet,
Ex. 16:4. Het goede onthoudt Hij niet
aan hen die onberispelijk wandelen,
Ps. 84:12. Wie naar mijn inzettingen
wandelen en mijn verordeningen on-
derhouden, zullen Mij tot een volk zijn,
Ez. 11:20–21 (Deut. 8:6). Wat de Heer
van u vraagt, is ootmoedig te wandelen
met uw God, Micha 6:8 (LV 11:12).
Wandel in het licht, gelijk Hij in het licht
is, 1 Joh. 1:7 (2 Joh. 1:6; 3 Joh. 1:4; 4 Ne.
1:12). Wandel op het enge pad dat tot
het leven voert, 2 Ne. 33:9. Koning
Benjamin wandelde met een zuiver ge-
weten tegenover God, Mos. 2:27. Uw
plicht is om te wandelen naar de heilige
orde Gods, Alma 7:22. De leden van de
kerk moeten een godvruchtige wandel
en omgang ten toon spreiden, LV 20:69.
Sla acht op de profeet en wandel in alle
heiligheid voor het aangezicht van de
Heer, LV 21:4. Leer kinderen bidden
en oprecht wandelen voor het aange-
zicht des Heren, LV 68:28. Gij zult in
Mij verblijven, en Ik in u; daarom,
wandel met Mij, Moz. 6:34.

WAPENRUSTING

Kleding en wapens die gedragen

worden om het lichaam te beschermen
tegen vijandig geweld. Het woord
duidt ook op geestelijke eigenschap-
pen die iemand beschermen tegen
verleiding of tegen het kwaad.

Doe de wapenrusting Gods aan, Ef.
6:10–18 (LV 27:15–18).

WASSEN, GEWASSEN,
WASSINGEN. Zie ook Doop,
dopen; Verzoenen, verzoening

Lichamelijk of geestelijk reinigen. In
symbolische zin kan iemand die zich
heeft bekeerd, door de verzoening van
Jezus Christus gereinigd worden van
een leven bezwaard met zonde en de
gevolgen daarvan. Bepaalde wassin-
gen die verricht worden met het ware
gezag van het priesterschap dienen als
heilige verordeningen.

De priester zal zijn klederen wassen
en zijn lichaam in water baden, Num.
19:7. Was mij geheel van mijn onge-
rechtigheid, Ps. 51:4. Was u, reinigt
u, houdt op kwaad te doen, Jes. 1:16–
18. Jezus waste de voeten van zijn
apostelen, Joh. 13:4–15 (LV 88:138–
139). Laat u dopen en uw zonden
afwassen, Hand. 22:16 (Alma 7:14;
LV 39:10). Niemand kan worden ge-
red, tenzij zijn klederen zijn witge-
wassen, Alma 5:21 (3 Ne. 27:19). Hun
klederen werden wit gewassen door
het bloed van Christus, Alma 13:11
(Ether 13:10). Opdat zij, door de gebo-
den te onderhouden, konden worden
gewassen en gereinigd van al hun
zonden, LV 76:52. Uw zalvingen en
uw wassingen worden verordonneerd
door de verordening van mijn heilig
huis, LV 124:39–41.

WATERVLOED TEN TIJDE VAN
NOACH. Zie ook Ark; Noach,
aartsvader uit de Bijbel;
Regenboog

In de tijd van Noach was de aarde eni-
ge tijd volledig bedekt met water. Dit
was de doop van de aarde die een rei-
niging symboliseerde (1 Pet. 3:20–21).
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God zal een watervloed over de aarde
brengen om al wat leeft te verdelgen,
Gen. 6:17 (Moz. 7:34, 43, 50–52; 8:17,
30). De wateren van de vloed kwamen
over de aarde, Gen. 7:10. God stelde
een boog in de wolken als teken van
het verbond, Gen. 9:9–17. Toen de
wateren waren weggevloeid, werd
het land Amerika een land dat boven
alle andere landen verkieslijk was,
Ether 13:2. De onrechtvaardigen zul-
len omkomen in de watervloeden,
Moz. 7:38; 8:24.

WEDERGEBOREN, UIT GOD
GEBOREN. Zie ook Bekeren
(zich), bekering; Doop, dopen;
Kinderen van Christus;
Natuurlijke mens; Verwekt;
Zonen en dochters van God

Het teweegbrengen van een machtige
verandering in iemands hart door de
Geest van de Heer, zodat hij geen ver-
langen meer heeft om het kwade te
doen, maar in plaats daarvan verlangt
de dingen van God na te streven.

Ik zal u een nieuwe geest in uw binnen-
ste geven, Ez. 11:19 (Ez. 18:31; 36:26). Zij
die in Christus’ naam geloofden, waren
niet uit bloed, maar uit God geboren,
Joh. 1:12–13. Tenzij iemand geboren
wordt uit water en Geest, kan hij het
Koninkrijk Gods niet binnengaan,
Joh. 3:3–7. Wij kunnen door het woord
van God wedergeboren worden, 1 Pet.
1:3–23. Wie uit God geboren is, gaat
niet voort in de zonde, BJS, 1 Joh. 3:9.
Al wat uit God geboren is, overwint
de wereld, 1 Joh. 5:4. Wie uit Christus
geboren zijn, sluiten een verbond met
God, Mos. 3:19; 5:2–7. Het gehele mens-
dom moet worden wedergeboren; ja,
geboren uit God, Mos. 27:25–26 (Alma
5:49). Zijt gij geestelijk uit God geboren?
Alma 5:12–19. Indien gij u niet wordt
wedergeboren, kunt gij het koninkrijk
van de hemel niet beërven, Alma 7:14.
Wie ook in mijn woorden geloven,
zullen uit Mij worden geboren, ja, uit
water en uit de Geest, LV 5:16. Gij moet
in het koninkrijk des hemels worden
wedergeboren, Moz. 6:59.

WEDERKOMST VAN JEZUS
CHRISTUS. Zie ook Gog;
Harmagedon; Jezus Christus;
Magog; Tekenen der tijden

Christus zal aan het begin van het mil-
lennium terugkeren op aarde. Deze
gebeurtenis betekent het einde van de
sterfelijke proeftijd van deze aarde.
De goddelozen zullen van de aarde
worden verwijderd en de rechtvaardi-
gen zullen in een wolk worden opgeno-
men terwijl de aarde wordt gereinigd.
Hoewel niemand het tijdstip van
Christus’ wederkomst precies weet,
heeft Hij ons toch gevraagd te letten
op bepaalde tekenen die aangeven dat
de tijd nabij is (Matt. 24; MJS 1).

Ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste
zal Hij op het stof optreden, Job 19:25.
Voor Mij zal elke knie zich buigen, bij
Mij zal elke tong zweren, Jes. 45:23
(LV 88:104). Met de wolken des hemels
kwam iemand gelijk een mensenzoon,
Dan. 7:13 (Matt. 26:64; Luc. 21:25–28).
Zij zullen hem aanschouwen die zij
doorstoken hebben, Zach. 12:10. Ze
zullen zeggen: Wat zijn dat voor won-
den in uw handen? Zach. 13:6 (LV
45:51). Wie kan de dag van zijn komst
verdragen? Want Hij zal zijn als het
vuur van de smelter, Mal. 3:2 (3 Ne.
24:2; LV 128:24). De Zoon des mensen
zal komen in de heerlijkheid des
Vaders, Matt. 16:27 (Matt. 25:31).
Doch van die dag en van die ure weet
niemand, maar de Vader alleen, Matt.
24:36 (LV 49:7; MJS 1:38–48). Deze
Jezus zal op dezelfde wijze wederko-
men als gij Hem ten hemel hebt zien
varen, Hand. 1:11. De Heer zelf zal
nederdalen van de hemel, 1 Tess. 4:16.
De dag des Heren zal komen als een
dief, 2 Pet. 3:10. De Heer komt met zijn
heilige tienduizenden, Judas 1:14. Hij
komt met de wolken en elk oog zal
Hem zien, Op. 1:7. Jezus zal staan om
de wereld te oordelen, 3 Ne. 27:14–18.
Bereidt u voor, bereidt u voor, want de
Heer is nabij, LV 1:12. Ik zal Mijzelf
met macht uit de hemel openbaren
en duizend jaar op aarde wonen,
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LV 29:9–12. Verhef uw stem en roep
een krom en ontaard geslacht bekering
toe om de weg des Heren te bereiden
voor zijn wederkomst, LV 34:5–12. Ik
ben Jezus Christus en Ik zal plotseling
tot mijn tempel komen, LV 36:8 (LV
133:2). De dag komt spoedig dat gij
Mij zult zien en zult weten dat Ik ben,
LV 38:8. Wie Mij vreest, zal uitzien
naar de tekenen van de komst van
de Zoon des Mensen, LV 45:39. Het
aangezicht des Heren zal worden ont-
sluierd, LV 88:95. De grote en geduch-
te dag des Heren is nabij, LV 110:16.
Wanneer de Heiland verschijnt, zul-
len wij Hem zien zoals Hij is, LV 130:1.
De Heer zal te midden van zijn volk
staan en regeren, LV 133:25. Wie is
dat die van God in de hemel neerdaalt
met geverfde klederen? LV 133:46
(Jes. 63:1).

WEDUWE. Zie ook Welzijn

Een vrouw van wie de man gestorven
is en die niet is hertrouwd.

De wees en de weduwe zullen ko-
men en eten, Deut. 14:29. Deze arme
weduwe heeft al wat zij had in de
offerkist geworpen, Marc. 12:41–44.
Omzien naar wezen en weduwen in
hun druk, Jak. 1:27. De Heer zal een
snelle getuige zijn tegen hen die
de weduwe verdrukken, 3 Ne. 24:5
(Zach. 7:10). Er moet voor de wedu-
wen en de wezen worden gezorgd, LV
83:6 (LV 136:8).

WEG. Zie ook Jezus Christus;
Wandelen, Wandelen met God

Het pad of de koers die iemand volgt.
Jezus heeft gezegd dat Hij de weg is
(Joh. 14:4–6).

Onderhoud de geboden van de Heer
door in zijn wegen te wandelen, Deut.
8:6. Oefen de knaap volgens de eis
van zijn weg, Spr. 22:6 (2 Ne. 4:5). De
Heer zegt dat zijn wegen hoger zijn
dan onze wegen, Jes. 55:8–9. Eng is
de poort en smal de weg die tot het
leven leidt, Matt. 7:13–14 (3 Ne. 14:13–
14; 27:33; LV 132:22, 25). God zal een

weg voor u bereiden om aan verzoe-
king te ontkomen, 1 Kor. 10:13. De
Heer geeft de mensenkinderen geen
geboden zonder een weg voor hen te
bereiden om ze te kunnen volbrengen,
1 Ne. 3:7 (1 Ne. 9:6; 17:3, 13). Er is geen
andere weg dan door de poort, 2 Ne.
9:41. Gij zijt vrij om naar eigen inzicht
te handelen: om de weg van de dood
of de weg van het eeuwige leven te
kiezen, 2 Ne. 10:23. Dit is de weg en er
is geen andere weg noch naam, 2 Ne.
31:21 (Mos. 3:17; Alma 38:9; Hel. 5:9).
Met de gave van zijn Zoon heeft God
een voortreffelijker weg bereid, Ether
12:11 (1 Kor. 12:31). Ieder mens wan-
delt op zijn eigen weg, LV 1:16. Het
moet wel gebeuren op mijn eigen
wijze, LV 104:16.

WELLUST. Zie ook Zinnelijk,
zinnelijkheid

Een ongepast sterke begeerte naar iets
koesteren.

Begeer haar schoonheid niet in uw
hart, Spr. 6:25. Wie een vrouw aanziet
om haar te begeren, heeft in zijn hart
echtbreuk gepleegd, Matt. 5:28 (3 Ne.
12:28). Mannen zijn in wellust voor
elkander ontbrand, Rom. 1:27. Naar
hun eigen begeerte zullen zij zich (tal
van) leraars bijeenhalen, 2 Tim. 4:3.
Laban zag onze bezittingen en begeer-
de ze, 1 Ne. 3:25. Jaag de begeerten
van uw ogen niet meer na, Alma 39:3–
4, 9. Wie een vrouw aanziet om haar te
begeren, zal het geloof verloochenen,
LV 42:23. Houd op met al uw wellusti-
ge verlangens, LV 88:121.

WELZIJN, WELZIJNSZORG. Zie
ook Aalmoes; Arm, armen;
Dienstbetoon; Offer, offerande,
offeren; Vasten

Het proces en de middelen om te voor-
zien in de geestelijke en stoffelijke
behoeften van de medemens.

Gij zult uw hand wijd openen voor uw
broeder, voor de ellendige en de arme
in uw land, Deut. 15:11. Wie de arme
geeft, zal geen gebrek lijden, Spr. 28:27.
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Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat
gij voor de hongerige uw brood breekt
en arme zwervelingen in uw huis
brengt? Jes. 58:6–7. Want Ik heb honger
geleden en gij hebt Mij te eten gegeven,
Ik ben een vreemdeling geweest en gij
hebt Mij gehuisvest. Wanneer gij dit
aan één van deze mijn minste broeders
hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan,
Matt. 25:35–40. Gij zult de noodlijden-
de dienen met hetgeen gij bezit, Mos.
4:16–26. Zij lieten elkaar meedelen,
zowel stoffelijk als geestelijk, naar
hun noden en behoeften, Mos. 18:29.
Zij ontvingen het gebod zich te vereni-
gen in vasten en machtig gebed voor
het welzijn van hen die God niet ken-
den, Alma 6:6. Bid voor uw welzijn,
alsook voor het welzijn van allen om u
heen, Alma 34:27–28. Zij hadden alle
dingen gemeenschappelijk onder hen,
4 Ne. 1:3. Gij zult aan de armen denken,
LV 42:30–31. U moet de armen en de
behoeftigen bezoeken, LV 44:6. Denkt te
allen tijde aan de armen en de behoef-
tigen, LV 52:40. Wee u, gij rijken, die
uw bezit niet aan de armen wilt geven.
Wee u, gij armen, die niet tevreden
zijt, die hebzuchtig zijt en niet wilt
werken, LV 56:16–17. Er waren geen
armen onder hen in Zion, Moz. 7:18.

WERELD. Zie ook Aarde; Babel,
Babylon; Sterfelijk, sterfelijkheid

Letterlijk: de aarde; de plaats waar de
stervelingen hun proeftijd doorbren-
gen. Figuurlijk: zij die Gods geboden
niet onderhouden.

Sterfelijk bestaan: In de wereld lijdt gij
verdrukking, Joh. 16:33. Vreest zelfs
de dood niet, want in deze wereld is uw
vreugde niet overvloedig, LV 101:36.

Zij die de geboden niet onderhouden: Ik
zal aan de wereld het kwaad bezoe-
ken, Jes. 13:11 (2 Ne. 23:11). Indien de
wereld u haat, weet dan dat zij Mij eer
dan u gehaat heeft, Joh. 15:18–19. Het
grote en ruime gebouw was de hoog-
moed van de wereld, 1 Ne. 11:36. De
wereld rijpt in ongerechtigheid, LV
18:6. Bewaar uzelf onbesmet van de

wereld, LV 59:9. Wie getrouw is en
volhardt, zal de wereld overwinnen,
LV 63:47. Gij zult niet leven naar de
wijze der wereld, LV 95:13.

Einde van de wereld. Ik schep een nieuwe
aarde; aan wat vroeger was, zal niet
gedacht worden, Jes. 65:17 (Op. 21:1;
Art. 1:10). Bij de voleinding der wereld
wordt het onkruid verzameld en met
vuur verbrand, Matt. 13:40, 49 (Mal.
4:1; Jakob 6:3). Ik zal mijn wijngaard
met vuur laten verbranden, Jakob 5:77
(LV 64:23–24). Bij de voleinding der
wereld zal de Heer Satan en zijn wer-
ken vernietigen, LV 19:3. Hoewel de
aarde zal sterven, zal ze weer levend
worden gemaakt, LV 88:25–26. De Heer
toonde Henoch het einde van de
wereld, Moz. 7:67.

WERELDS, WERELDSGEZIND-
HEID. Zie ook Geld; Hoogmoed;
Rijkdom; IJdel, ijdelheid;

Onrechtvaardige verlangens naar
aardse rijkdommen en de inspannin-
gen om die te verkrijgen ten koste van
geestelijke rijkdommen.

Wat zou het een mens baten als hij de
gehele wereld won, maar schade leed
aan zijn ziel? Matt. 16:26. Zij zetten
hun hart op de ijdelheden der wereld,
Alma 4:8 (Alma 31:27). Leg de dingen
van deze wereld terzijde, LV 25:10. Het
hart van de mensen is zozeer gezet op
de dingen van deze wereld, LV 121:35.

WERKEN

Iemands daden, de goede en de slechte.
Iedereen zal worden geoordeeld naar
zijn eigen werken.

De Heer zal ieder mens vergelden
naar zijn werken, Spr. 24:12. Laat zo
uw licht schijnen voor de mensen, dat
zij uw goede werken zien, Matt. 5:16
(3 Ne. 12:16). Wie de wil van mijn
Vader doet, zal het koninkrijk der
hemelen binnengaan, Matt. 7:21. Ge-
loof zonder de werken is dood, Jak.
2:14–26. De dag zou komen dat zij
naar hun werken geoordeeld moesten
worden, 1 Ne. 15:32 (Mos. 3:24). Wij
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weten dat wij, na alles wat wij kunnen
doen, door de genade worden gered,
2 Ne. 25:23. Leer hun om goede wer-
ken nooit moede te zijn, Alma 37:34.
Het is noodzakelijk dat de mensen
naar hun werken worden geoordeeld,
Alma 41:3. Aan hun werken zult gij
hen kennen, Mro. 7:5 (LV 18:38). Ik,
de Heer, zal alle mensen oordelen
naar hun werken, LV 137:9.

WET. Zie ook Geboden van God;
Gehoorzaam, gehoorzaamheid,
gehoorzamen; Wet van Mozes;
Zegen, zegenen, zegening

De geboden of regels van God waarop
alle zegeningen en straffen zijn ge-
grond, zowel in de hemel als op aarde.
Wie de wetten van God gehoorzamen,
ontvangen de beloofde zegeningen.
De profeet Joseph Smith heeft geleerd
dat de mensen eveneens de wetten
van het land moeten gehoorzamen,
eerbiedigen en hooghouden (Art. 1:12).

De wet van Mozes was een voorberei-
dende wet om de mensen tot Christus
te brengen. Het was een wet van beper-
kingen, voorschriften en verordenin-
gen. De nu geldende wet van Christus,
die de wet van Mozes heeft vervuld, is
het volledige evangelie, ofwel ‘de vol-
maakte wet, die der vrijheid’ (Jak. 1:25).

God geeft geboden aan Adam, Gen.
1:28; 2:16–17. God geeft wetten aan
Noach, Gen. 9:1. De wet des Heren is
volmaakt, zij verkwikt de ziel, Ps. 19:8.
De Heer is onze Wetgever, Jes. 33:22.
Er is één wetgever, Jak. 4:12. Waar
geen wet is, is geen straf, 2 Ne. 9:25. Er
is een wet gegeven, Alma 42:17–22. De
mensen zullen volgens de wet worden
geoordeeld, Alma 42:23. Christus is de
wet, 3 Ne. 15:9. Alle wetten zijn gees-
telijk, LV 29:34. Joseph Smith heeft
de wet van de kerk ontvangen door
openbaring, LV 42. Wie de wetten van
God nakomt, hoeft de wetten van het
land niet te overtreden, LV 58:21. Het
licht van Christus is de wet waardoor
alles wordt bestuurd, LV 88:7–13.
Hij heeft alle dingen een wet gegeven,
LV 88:42–43. De mensen moeten de

wet van het land in acht nemen, LV
98:4–5. Wanneer wij een zegen van God
ontvangen, komt dat door gehoor-
zaamheid aan de wet, LV 130:20–21.
De beginselverklaring van de kerk
inzake de burgerlijke wet, LV 134. De
mens wordt gered door gehoorzaam-
heid aan de wetten en verordeningen
van het evangelie, Art. 1:3.

WET VAN MOZES. Zie ook
Aäronisch priesterschap; Mozes;
Rein en onrein; Wet

God gaf het huis van Israël wetten door
middel van Mozes ter vervanging van
de hogere wet die zij niet hadden ge-
hoorzaamd (Ex. 34; BJS, Ex. 34:1–2; BJS,
Deut. 10:2). De wet van Mozes bestond
uit tal van beginselen, regels, ceremo-
nieën, rites en symbolen om de mensen
te herinneren aan hun plicht. Zij om-
vatte zedelijke, religieuze en vleselijke
geboden en verrichtingen — met inbe-
grip van offeranden (Lev. 1–7) — die
bedoeld waren om hen indachtig te
doen zijn aan God en hun plicht jegens
Hem (Mos. 13:30). Geloof, bekering,
de doop in water en vergeving van
zonden vormden een onderdeel van
de wet, evenals de tien geboden en
vele andere geboden van hoge ethi-
sche en zedelijke waarde. Veel van de
ceremoniële wet werd door de dood
en opstanding van Jezus Christus ver-
vuld, waarmee er een eind kwam aan
offers door het vergieten van bloed
(Alma 34:13–14). De wet, die werd
bediend onder het Aäronisch priester-
schap, was een voorbereidend evan-
gelie dat de aanhangers ervan tot
Christus moest brengen.

Ik zal hun de wet geven, zoals eerst,
maar die zal naar de wet van een vle-
selijk gebod zijn, BJS, Ex. 34:1–2. De
wet was onze tuchtmeester om ons tot
Christus te brengen, Gal. 3:19–24. Wij
bewaren de wet van Mozes en kijken
standvastig naar Christus uit, 2 Ne.
25:24–30. Het heil komt niet door de
wet van Mozes alleen, Mos. 12:27–13:32.
In Mij is de wet van Mozes vervuld,
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3 Ne. 9:17. De wet die Mozes werd
gegeven, heeft in Mij een eind, 3 Ne.
15:1–10. Wegens ongehoorzaamheid
nam de Heer Mozes en het heilig
priesterschap weg van de kinderen
van Israël en liet hun de wet van de
vleselijke geboden, LV 84:23–27.

WHITMER, DAVID

Een van de eerste leiders in de herstel-
de kerk en een van de drie getuigen
van de goddelijke oorsprong en waar-
achtigheid van het Boek van Mormon
(LV 14, 17–18). De Heer geeft hem per-
soonlijke instructies in LV 14 en LV
30:1–4.

WHITMER, JOHN

Een van de eerste leiders in de herstel-
de kerk en een van de acht getuigen
van het Boek van Mormon. Zie ‘Het
getuigenis van acht getuigen’ bij de
inleiding van het Boek van Mormon.
Hij werd ook geroepen om het evan-
gelie te prediken (LV 30:9–11).

WHITMER JR., PETER

Een van de eerste leiders in de herstel-
de kerk en een van de acht getuigen
van het Boek van Mormon. Zie ‘Het
getuigenis van acht getuigen’ bij de
inleiding van het Boek van Mormon.
De Heer geeft hem persoonlijke in-
structies in LV 16 en LV 30:5–8.

WHITNEY, NEWEL K.

Een van de eerste leiders in de herstel-
de kerk. Newel K. Whitney was de bis-
schop in Kirtland (Ohio) en werd later
geroepen als presiderende bisschop
van de kerk (LV 72:1–8; 104; 117).

WIJNGAARD DES HEREN. Zie ook
Israël; Veld

Een symbool voor een geesteli jk
arbeidsveld. In de Schriften slaat de
uitdrukking wijngaard des Heren ge-
woonlijk op het huis van Israël of op
het koninkrijk van God op aarde, of
ook wel op de volken van de aarde in
het algemeen.

De wijngaard van de Heer der heer-
scharen is het huis van Israël, Jes. 5:7
(2 Ne. 15:7). De gelijkenis van de
arbeiders in de wijngaard, Matt. 20:1–
16. Israël is als een tamme olijfboom
die in de wijngaard des Heren wordt
verzorgd, Jakob 5. De dienstknechten
des Heren zullen zijn wijngaard voor
de laatste keer snoeien, Jakob 6. De
Heer zal allen zegenen die in zijn wijn-
gaard arbeiden, LV 21:9 (Alma 28:14).
Arbeidt in mijn wijngaard voor de
laatste maal. LV 43:28.

WIJSHEID. Zie ook Begrijpen;
Kennis; Waarheid

Het vermogen of de goddelijke gave
om een juist oordeel te vellen. Iemand
verkrijgt wijsheid door ervaring en
studie en door Gods raad op te volgen.
Zonder Gods hulp bezit de mens geen
ware wijsheid (2 Ne. 9:28; 27:26).

God gaf Salomo wijsheid, 1 Kon. 4:29–
30. Het begin der wijsheid is: verwerf
wijsheid, Spr. 4:7. Wie wijsheid ver-
werft, heeft zijn leven lief, Spr. 19:8.
Jezus nam toe in wijsheid, Luc. 2:40,
52. Als iemand van u in wijsheid tekort-
schiet, moet hij God erom bidden, Jak.
1:5 (LV 42:68; GJS 1:11). Ik vertel u dit
opdat gij wijsheid zult leren, Mos. 2:17.
Leer wijsheid in uw jeugd, Alma 37:35.
De heiligen zullen wijsheid vinden en
grote schatten aan kennis, LV 89:19.
Laat wie onwetend is wijsheid leren
door zich te verootmoedigen en de
Heer aan te roepen, LV 136:32.

WIJZE. Zie Weg

WILLIAMS, FREDERICK G.

Een van de eerste leiders in de kerk die
enige tijd als raadgever in het Presidium
van de Hoge Priesterschap heeft ge-
fungeerd (LV 81; 90:6, 19; 102:3).

WONDER. Zie ook Geloof; Tekenen

Een buitengewone gebeurtenis die
door de macht van God wordt teweeg-
gebracht. Wonderen zijn een belangrijk
onderdeel van het werk van Jezus
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Christus. Zij bestaan onder andere uit
genezingen, doden weer tot leven bren-
gen en opstanding. Wonderen maken
deel uit van het evangelie van Jezus
Christus. Ze kunnen alleen plaatsvin-
den wanneer er geloof is (Marc. 6:5–6;
Mrm. 9:10–20; Ether 12:12).

Wanneer Farao tot u zegt: vertoon een
wonderteken, Ex. 7:9. Niemand die een
wonder doet in mijn naam zal lichtvaar-
dig smadelijk van Mij kunnen spreken,
Marc. 9:39. Jezus deed zijn eerste won-
der in Kana, Joh. 2:11. Ik ben een God
van wonderen, 2 Ne. 27:23. De macht
van God werkt wonderen, Alma 23:6.
Christus kon grote wonderen tonen
aan de mensen op het Amerikaanse
vasteland wegens hun grotere geloof,
3 Ne. 19:35. God is niet opgehouden
een God van wonderen te zijn, Mrm.
9:15. Verlang geen wonderen, tenzij
de Heer u gebiedt, LV 24:13–14. Som-
migen wordt het gegeven wonderen te
verrichten, LV 46:21 (Mro. 10:12).

WOODRUFF, WILFORD. Zie ook
Manifest; Officiële Verklaring 1

De vierde president van de kerk na de
herstelling van het evangelie door de
profeet Joseph Smith. Hij is in 1807
geboren en gestorven in 1898.

Geroepen tot de Raad der Twaalf, LV
118:6. Een van de uitverkoren geesten
die waren achtergehouden om in de
volheid der tijden op aarde te komen,
LV 138:53. Ontving een openbaring
om een eind te maken aan het meer-
voudig huwelijk in de kerk, LV OV 1.

WOORD. Zie Jezus Christus—
Voorsterfelijk bestaan van
Christus

WOORD VAN GOD. Zie ook
Geboden van God; Openbaring;
Schriften

Aanwijzingen, geboden of een bood-
schap van God. Gods kinderen kunnen
zijn woord rechtstreeks ontvangen door
middel van openbaring door de Geest

of uit de mond van zijn uitverkoren
dienstknechten (LV 1:38).

De mens leeft van alles wat uit de
mond des Heren uitgaat, Deut. 8:3
(Matt. 4:4; LV 84:43–44). Uw woord is
een lamp voor mijn voet en een licht
op mijn pad, Ps. 119:105. Zij werden
allen vervuld met de Heilige Geest en
spraken het woord Gods met vrijmoe-
digheid, Hand. 4:31–33. De ijzeren
roede was het woord van God dat
voerde naar de boom des levens, 1 Ne.
11:25 (1 Ne. 15:23–25). Gij waart
gevoelloos geworden, zodat gij zijn
woorden niet hebt kunnen voelen,
1 Ne. 17:45–46. Wee hem die het woord
Gods verwerpt! 2 Ne. 27:14 (2 Ne. 28:29;
Ether 4:8). Streef voorwaarts, u ver-
gastend aan het woord van Christus,
2 Ne. 31:20 (2 Ne. 32:3). Wegens hun
ongeloof konden zij het woord Gods
niet begrijpen, Mos. 26:3 (Alma 12:10).
Zij hadden de Schriften zorgvuldig
onderzocht om het woord Gods te le-
ren kennen, Alma 17:2. Probeer het
met de kracht van het woord Gods,
Alma 31:5. Alma vergelijkt het woord
van God met een zaadje, Alma 32:28–
43. Wat zij ook spreken wanneer ge-
dreven door de Heilige Geest, zal het
woord des Heren zijn, LV 68:4. Leef
naar ieder woord dat uit de mond van
God uitgaat, LV 84:44–45. Wie mijn
woord als een schat verzamelt, zal niet
worden verleid, MJS 1:37.

WOORD VAN WIJSHEID

Een gezondheidswet die de Heer heeft
geopenbaard voor het lichamelijk en
geestelijk welzijn van de heiligen (LV
89). Gewoonlijk wordt deze aangeduid
met ‘het woord van wijsheid’. De Heer
heeft zijn volgelingen altijd gezond-
heidsregels bijgebracht. Hij openbaarde
aan Joseph Smith wat goed is om te eten
en welke stoffen wij moeten vermijden.
Er zijn beloften van lichamelijke en
geestelijke zegeningen verbonden aan
onze gehoorzaamheid aan het woord
van wijsheid.

Wijn of bedwelmende drank zult gij
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niet drinken, Lev. 10:9. De wijn is een
spotter, de drank een luidruchtige,
ieder die zich daaraan overgeeft, is
onwijs, Spr. 20:1. Drank is bitter voor
wie hem drinken, Jes. 24:9. Daniël
wilde zich niet verontreinigen met het
voedsel of de wijn van de koning, Dan.
1:8. Zo iemand Gods tempel schendt,
God zal hem schenden, 1 Kor. 3:16–17.
Dronkaards zullen het koninkrijk Gods
niet beërven, 1 Kor. 6:10 (Gal. 5:21).
Wie ook de mens gebiedt zich van
vlees te onthouden, heeft dat niet van
God, LV 49:18–21. Alles wat aan de
aarde ontspruit, is gegeven om met
beleid te worden benut, niet onmatig,
LV 59:20. De Heer raadt de heiligen
aan geen wijn, sterke drank, tabak en
hete dranken te gebruiken, LV 89:1–9.
Heilzame gewassen, vruchten, vlees
en graan zijn bestemd voor het ge-
bruik door mens en dier, LV 89:10–17.
Gehoorzaamheid aan het woord van
wijsheid voert tot lichamelijke en
geestelijke zegeningen, LV 89:18–21.

WRAAK. Zie ook Vijandschap

Wraak of vergelding voor een beledi-
ging of onrecht.

Uw God zal komen met wraak, Jes.
35:4. Mij komt de wraak toe, Ik zal het
vergelden, Rom. 12:19 (Mrm. 3:15;
8:20). Het zwaard der wrake hangt
boven u, Mrm. 8:40–41. Ik zal wraak
nemen op de goddelozen, omdat zij
zich niet willen bekeren, LV 29:17. De
Heiland zal komen in de dagen van
goddeloosheid en wraak, Moz. 7:45–46.

YOUNG, BRIGHAM

Een van de eerste apostelen in deze be-
deling en tweede president van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen. Hij heeft de heiligen
vanuit Nauvoo (Illinois) naar de Salt
Lake Valley in het Westen geleid. Hij
was een groot kolonisator in het wes-
telijk deel van de Verenigde Staten.

Brigham Young geroepen als president
van de Raad der Twaalf, LV 124:127.
Brigham Young geprezen voor zijn

inspanningen en ontheven van verde-
re verre reizen, LV 126. Brigham
Young ontvangt instructies voor het
organiseren van de heiligen bij hun
trek naar het Westen, LV 136. Brigham
Young bevond zich onder de uitver-
korenen in de geestenwereld, LV
138:53.

ZACHARIA

Een profeet uit het Oude Testament
die omstreeks 520 v.C. profeteerde.
Hij was een tijdgenoot van de profeet
Haggaï (Ezra 5:1; 6:14).

Het boek Zacharia: Dit boek staat be-
kend om zijn profetieën over Christus’
aardse bediening en zijn wederkomst
(Zach. 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). De
hoofdstukken 1–8 bevatten een reeks
visioenen van de toekomst van Gods
volk. De hoofdstukken 9–14 bevatten
visioenen aangaande de Messias, de
laatste dagen, de vergadering van
Israël, de laatste grote oorlog en de
wederkomst.

ZACHARIAS. Zie ook Elisabet;
Johannes de Doper

De vader van Johannes de Doper, uit
het Nieuwe Testament. Zacharias be-
kleedde het ambt van priester en offi-
cieerde in de tempel.

De engel Gabriël belooft Zacharias en
zijn vrouw Elisabet een zoon, Luc.
1:5–25 (LV 27:7). Zijn tong werd losge-
maakt, Luc. 1:59–79. Zacharias werd
vermoord tussen het tempelhuis en
het altaar, Matt. 23:35 (Luc. 11:51).

ZACHTMOEDIG,
ZACHTMOEDIGHEID. Zie ook
Gebroken hart; Geduld; Nederig,
nederigheid, vernederen

Godvrezend, rechtschapen, nederig, on-
derwijsbaar en geduldig onder alle lij-
den. De zachtmoedigen zijn bereid zich
aan de leer van het evangelie te houden.

Mozes was een zeer zachtmoedig man,
Num. 12:3. De zachtmoedigen beërven
het land, Ps. 37:11 (Matt. 5:5; 3 Ne.
12:5; LV 88:17). Zoekt de Heer, alle
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zachtmoedigen; zoekt gerechtigheid,
zoekt ootmoed, Sef. 2:3 (1 Tim. 6:11).
Leer van Mij, want Ik ben zachtmoe-
dig en nederig van hart, Matt. 11:29.
Zachtmoedigheid is een vrucht van de
Geest, Gal. 5:22–23. Een dienstknecht
van de Heer moet vriendelijk zijn, be-
kwaam om te onderwijzen, geduldig,
met zachtmoedigheid de dwarsdrij-
vers bestraffende, 2 Tim. 2:24–25. Een
zachtmoedige en stille geest is kost-
baar in het oog van God, 1 Pet. 3:4. Leg
de natuurlijke mens af en word zacht-
moedig, Mos. 3:19 (Alma 13:27–28).
God gebood Helaman de mensen te
leren zachtmoedig te zijn, Alma 37:33.
De genade van de Heer is de zacht-
moedigen genoeg, Ether 12:26. Gij
gelooft in Christus wegens uw zacht-
moedigheid, Mro. 7:39. Niemand is
aannemelijk voor God behalve de
zachtmoedigen en nederigen van hart,
Mro. 7:44. De vergeving van zonden
brengt zachtmoedigheid, en dankzij
zachtmoedigheid komt het bezoek van
de Heilige Geest, Mro. 8:26. Wandel in
de zachtmoedigheid van mijn Geest,
LV 19:23. Bestuur uw gezin in zacht-
moedigheid, LV 31:9. De macht en
invloed van het priesterschap kunnen
worden gehandhaafd door zachtmoe-
digheid en ootmoed, LV 121:41.

ZALIGSPREKINGEN. Zie ook
Bergrede

Een aantal leringen die Jezus tijdens
de bergrede heeft gegeven en die een
beschrijving geven van een edel en
geestelijk ingesteld karakter (Matt. 5:3–
12; Luc. 6:20–23). De zaligsprekingen
zijn zo gerangschikt, dat elke uitspraak
voortvloeit uit de vorige. In 3 Ne. 12
staat een uitgebreider en nauwkeuri-
ger verslag van de zaligsprekingen.

ZALVEN. Zie ook Olie; Zalving
van zieken

Heel vroeger werden zij die bijzondere
taken te verrichten kregen, zoals Aäron
of de priesters of koningen die Israël
zouden regeren, door de profeten van

de Heer met olie gezalfd. Tegenwoor-
dig betekent zalven in de kerk enkele
druppels gewijde olie op iemands
hoofd gieten als onderdeel van een bij-
zondere zegen. Dit kan alleen gebeu-
ren met de macht en het gezag van het
Melchizedeks priesterschap. Na de
zalving mag iemand die datzelfde
priesterschap draagt de zalving verze-
gelen en een zegen uitspreken over
degene die gezalfd is.

Gij zult hen zalven en wijden, opdat
zij mij zullen dienen, Ex. 28:41 (Lev.
8:6–12, 30). Zalf hem tot vorst over
mijn volk Israël, 1 Sam. 9:16; 10:1. De
ouderlingen moeten de zieken zalven
en een zegen over hen uitspreken, Jak.
5:14–15 (LV 42:44).

ZALVING VAN ZIEKEN. Zie ook
Genezen, Genezing;
Handoplegging; Olie;
Priesterschap; Zalven

Een zegen gegeven aan zieken door
mannen die het Melchizedeks pries-
terschap dragen, waarbij gewijde olie
wordt gebruikt.

Leg uw hand op haar, Matt. 9:18. Jezus
genas enige zieken door handopleg-
ging, Marc. 6:5. Christus’ apostelen
zalfden vele zieken met olie en genazen
hen, Marc. 6:13. De ouderlingen moe-
ten de zieken zalven en genezen, Jak.
5:14–15. U moet de zieken niet gene-
zen tenzij zij die dat wensen, daarom
vragen, LV 24:13–14. De ouderlingen
zullen de zieken de handen opleggen,
LV 42:44. Leg uw handen op de zieken
en zij zullen genezen, LV 66:9.

ZARAHEMLA. Zie ook Ammon;
Mulek

In het Boek van Mormon is Zarahemla:
(1) een man die de kolonie van Mulek
leidde, (2) een stad die naar hem werd
vernoemd, (3) het land Zarahemla, of
(4) de mensen die hem volgden.

Zarahemla verblijdde zich buitenge-
woon dat de Heer de Nephieten had
gestuurd, Omni 1:14. Zarahemla ver-
meldt een geslachtsregister van zijn
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vaderen, Omni 1:18. Ammon was een
afstammeling van Zarahemla, Mos. 7:3,
13. De kerk was gevestigd in de stad
Zarahemla, Alma 5:2. Ter wille van de
rechtvaardigen werden de goddelozen
in Zarahemla gered, Hel. 13:12. De
stad Zarahemla brandde af ten tijde
van Christus’ dood, 3 Ne. 8:8, 24.

ZEBULON. Zie ook Israël; Jakob,
zoon van Isaak

Een zoon van Jakob en Lea uit het
Oude Testament (Gen. 30:19–20).

De stam Zebulon: Jakob sprak een zegen
uit over de stam Zebulon (Gen. 49:13).
De stam Zebulon vocht samen met
Debora en Barak tegen de vijanden
van Israël (Richt. 4:4–6, 10), en ook sa-
men met Gideon tegen de Midjanieten
(Richt. 6:33–35).

ZEDELIJKHEID. Zie Echtbreuk;
Kuisheid; Ontucht; Seksuele
onzedelijkheid

ZEËZROM

Een rechtsgeleerde uit de stad Ammo-
nihah uit het Boek van Mormon. Alma
en Amulek wisten door de Geest dat
Zeëzrom loog. Later werd hij tot het
evangelie van Christus bekeerd (Alma
11:21–46; 15:1–12).

ZEGEN, ZEGENEN, ZEGENING.
Zie ook Dank, dankbaar,
dankbaarheid, dankzegging;
Genade; Patriarchale zegen; Wet;
Zalving van zieken

Iemand goddelijke gunst verlenen.
Alles wat bijdraagt tot iemands ware
geluk, welzijn of voorspoed is een
zegen(ing).

Alle zegeningen zijn gebaseerd op
eeuwige wetten (LV 130:20–21). Om-
dat God wil dat zijn kinderen vreugde
op aarde zullen hebben (2 Ne. 2:25),
schenkt Hij hun zegeningen wanneer zij
zijn geboden gehoorzamen (LV 82:10),
in antwoord op een gebed of priester-
schapsverordening (LV 19:38; 107:65–
67), of door zijn genade (2 Ne. 25:23).

Zeer bekend is de opsomming in de
zaligsprekingen van wie gezegend
zijn (Matt. 5:1–12; 3 Ne. 12:1–12).

Algemeen: Ik zal u tot een groot volk
maken, en u zegenen, Gen. 12:2–3
(1 Ne. 15:18; Abr. 2:9–11). Zegeningen
rusten op het hoofd van de rechtvaardi-
gen, Spr. 10:6. Een betrouwbaar man
heeft veel zegen, Spr. 28:20. De Heer
zal de vensters van de hemel openen
en zegen over u uitgieten, Mal. 3:10
(3 Ne. 24:10). De zaligsprekingen belo-
ven zegeningen, Matt. 5:1–12 (3 Ne.
12:1–12). Gezegend zijn zij die geno-
digd zijn tot het bruiloftsmaal des
Lams, Op. 19:9. Wie rechtvaardig is,
staat bij God in de gunst, 1 Ne. 17:35
(Mos. 10:13). Indien gij luistert, laat ik
u een zegen, 2 Ne. 1:28. Ik laat u dezelf-
de zegen, 2 Ne. 4:9. Hij zegent u on-
middellijk, Mos. 2:24. De Heer zegent
hen die hun vertrouwen in Hem stellen
en maakt hen voorspoedig, Hel. 12:1.
Werk eraan mee mijn werk voort te
brengen en Ik zal u zegenen, LV 6:9.
Bid altijd en groot zal uw zegen zijn,
LV 19:38. Laat u dopen en u zult mijn
Geest ontvangen en een zegen zo
groot als u nog nooit hebt gekend, LV
39:10. Na veel beproeving komen de
zegeningen, LV 58:4. De mensen ge-
hoorzamen niet; Ik herroep en zij ont-
vangen de zegening niet, LV 58:32.
U hebt niet begrepen welke grote
zegeningen de Vader voor u heeft
bereid, LV 78:17. De bediening van
verordeningen en zegens aan de kerk
komt van de hoge priesterschap, LV
107:65–67. Elke zegening vloeit voort
uit een wet, LV 130:20. Allen die een
zegening uit mijn hand willen verkrij-
gen, moeten zich houden aan de wet,
LV 132:5. Zegeningen zijn voorbehou-
den aan hen die de Heer liefhebben,
LV 138:52. Abraham streefde naar de
zegeningen van de vaderen en het
recht om die te bedienen, Abr. 1:2.

Zegenen van kinderen: Hij omarmde
ze en zegende ze, Marc. 10:16. Hij nam
hun kleinen een voor een en zegende
hen, 3 Ne. 17:21. De ouderlingen
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moeten de kinderen in de naam van
Jezus Christus zegenen, LV 20:70.

ZENDBRIEVEN VAN PAULUS. Zie
ook Paulus; de titels van de ver-
schillende zendbrieven

Veertien boeken in het Nieuwe Testa-
ment die oorspronkelijk brieven wa-
ren van de apostel Paulus aan de leden
van de kerk. Zij kunnen als volgt
worden onderverdeeld:

1 en 2 Tessalonicenzen (50–51 n.C.)

Paulus heeft de zendbrieven aan de
Tessalonicenzen vanuit Korintië ge-
schreven tijdens zijn tweede zendings-
reis. Zijn arbeid in Tessalonica wordt
beschreven in Handelingen 17. Hij
wilde daarheen terugkeren, maar was
daartoe niet in staat (1 Tess. 2:18). Bij-
gevolg stuurde hij Timoteüs om de be-
keerlingen te bemoedigen en hem te
berichten hoe zij het maakten. De eer-
ste zendbrief is het gevolg van zijn
dankbaarheid voor Timoteüs’ veilige
terugkeer. De tweede zendbrief is kort
daarna geschreven.

1 en 2 Korintiërs, Galaten, Romeinen
(55–57 n.C.)

Paulus heeft de zendbrieven aan de
Korintiërs tijdens zijn derde zen-
dingsreis geschreven met de bedoe-
ling antwoord te geven op vragen
en misstanden onder de heiligen in
Korinte te corrigeren.

De zendbrief aan de Galaten is wel-
licht geschreven aan veel gemeenten
van de kerk door heel Galatië, waar
sommige kerkleden bezig waren het
evangelie los te laten omdat zij de
voorkeur gaven aan de Joodse wet. In
deze brief legt Paulus de bedoeling uit
van de wet van Mozes en de waarde
van een geestelijke godsdienst.

Paulus heeft de zendbrief aan de
Romeinen vanuit Korinte geschreven,
ten dele met de bedoeling de Romein-
se heiligen voor te bereiden op het be-
zoek dat hij hun wilde brengen. Deze
brief bevestigt tevens bepaalde leer-
stellingen die werden aangevochten

door een aantal Joden die zich tot het
christendom hadden bekeerd.

Filippenzen, Kolossenzen, Efeziërs, File-
mon, Hebreeën (60–62 n.C.)

Paulus heeft deze zendbrieven ge-
schreven toen hij voor de eerste keer
in Rome in de gevangenis zat.

Zijn zendbrief aan de Filippenzen
was hoofdzakelijk bedoeld om zijn
dankbaarheid en genegenheid voor de
heiligen in Filippi tot uitdrukking te
brengen, en tevens om hen op te beu-
ren wegens hun teleurstelling over
zijn lange gevangenschap.

Paulus heeft de zendbrief aan de
Kolossenzen geschreven ten gevolge
van een bericht dat de heiligen te Ko-
losse bezig waren ernstig af te dwalen.
Zij geloofden dat volmaking kon wor-
den bereikt door de stipte nakoming
van enkel de uiterlijke verordeningen,
in plaats van de ontwikkeling van
eigenschappen als die van Christus.

De zendbrief aan de Efeziërs is van
bijzonder belang omdat die Paulus’
leringen bevat over de kerk van
Christus.

De zendbrief aan Filemon is een per-
soonlijke brief over Onesimus, een slaaf
die zijn meester, Filemon, had besto-
len en was weggelopen naar Rome.
Paulus stuurde Onesimus terug naar
zijn meester met het verzoek zijn slaaf
te willen vergeven.

Paulus’ zendbrief aan de Hebreeën
is gericht aan Joodse leden van de kerk
om hen ervan te overtuigen dat de wet
van Mozes in Christus was vervuld en
was vervangen door de evangeliewet
van Christus.

1 en 2 Timoteüs, Titus (64–65 n.C.)

Paulus heeft deze zendbrieven geschre-
ven nadat hij voor de eerste keer was
ontslagen uit de gevangenis te Rome.

Daarop reisde Paulus naar Efeze,
waar hij Timoteüs achterliet om een
eind te maken aan de verbreiding van
bepaalde speculaties over de leerstel-
lingen, met de bedoeling daar later
terug te keren. In zijn eerste zendbrief
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aan Timoteüs, die hij wellicht vanuit
Macedonië heeft geschreven, gaf hij
hem raad en bemoediging bij de ver-
vulling van zijn opdracht.

Paulus heeft de zendbrief aan Titus
geschreven in een periode dat hij niet
in de gevangenis zat. Het kan zijn dat
hij Kreta had bezocht, waar Titus werk-
zaam was. De brief handelt hoofdza-
kelijk over een rechtvaardige levensstijl
en over orde in de kerk.

Paulus heeft de tweede zendbrief
aan Timoteüs geschreven toen hij voor
de tweede keer gevangen was gezet,
kort voordat hij als martelaar stierf.
Deze brief bevat Paulus’ laatste woor-
den, die ons de wonderbaarlijke moed
en het grote vertrouwen tonen waarmee
hij de dood onder ogen heeft gezien.

ZENDINGSWERK. Zie ook
Evangelie; Prediken

Het evangelie van Jezus Christus
door het woord en door voorbeeld
verbreiden.

Hoe liefelijk zijn op de bergen de
voeten van hem die heil verkondigt,
Jes. 52:7. Ik zal naar mijn schapen vra-
gen en naar hen omzien, Ez. 34:11.
Verkondig het evangelie aan de ganse
schepping, Marc. 16:15 (Mrm. 9:22).
De velden zijn wit om te oogsten, Joh.
4:35. Hoe zal men prediken zonder ge-
zonden te zijn? Rom. 10:15. Leer hun
het woord Gods met alle ijver, Jakob
1:19. De Heer geeft alle natiën mensen
van hun eigen natie en taal om zijn
woord te verkondigen, Alma 29:8. De
zwakken en de eenvoudigen zullen het
evangelie verkondigen, LV 1:23. Een
wonderbaar werk staat op het punt te-
voorschijn te komen, LV 4:1. Als u al
uw dagen arbeidt en slechts één ziel
tot Mij brengt, hoe groot zal dan uw
vreugde zijn, LV 18:15. Mijn uitverko-
renen horen mijn stem en verstokken
hun hart niet, LV 29:7. Gaat uit, twee
aan twee, mijn evangelie predikend,
LV 42:6. De roep moet hiervandaan
uitgaan, LV 58:64. Doe uw mond open
om mijn evangelie te verkondigen, LV

71:1. Verkondig de waarheid volgens
de openbaringen en geboden, LV 75:4.
Eenieder die gewaarschuwd is, moet
zijn naaste waarschuwen, LV 88:81
(LV 38:40–41). De Heer zorgt voor het
gezin van hen die het evangelie predi-
ken, LV 118:3. De dienstknechten van
God zullen uitgaan, LV 133:38. Ge-
trouwe ouderlingen zetten hun werk
voort wanneer zij het sterfelijke leven
verlaten, LV 138:57.

ZENIFF

Een man uit het Boek van Mormon die
aan het hoofd stond van de groep
mensen die naar het land Nephi terug-
keerde. Hij werd hun koning en leidde
hen in rechtvaardigheid (Mos. 9–10).

ZENOCK

Een profeet van Israël uit de tijd van
het Oude Testament die alleen in het
Boek van Mormon wordt genoemd.

Profeteerde over Christus’ dood, 1 Ne.
19:10. Sprak over de Zoon van God,
Alma 33:15 (Alma 34:7). Stierf als mar-
telaar ter wille van de waarheid, Alma
33:17. Profeteerde over de komst van
de Messias, Hel. 8:20.

ZENOS

Een profeet van Israël uit de tijd van het
Oude Testament van wie de profetieën
over de zending van Christus alleen in
het Boek van Mormon te vinden zijn.

Profeteerde over Christus’ begrafenis
en de drie dagen duisternis, 1 Ne.
19:10, 12. Voorspelde de vergadering
van Israël, 1 Ne. 19:16. Jakob haalt
Zenos’ gelijkenis van de tamme en de
wilde olijfbomen aan, Jakob 5. Jakob
geeft de uitleg van Zenos’ gelijkenis,
Jakob 6:1–10. Leerde aangaande gebed
en aanbidding, Alma 33:3–11. Leerde
dat verlossing door de Zoon komt,
Alma 34:7. Werd gedood voor zijn on-
verschrokken getuigenis, Hel. 8:19.
Sprak over de herstelling van de La-
manieten, Hel. 15:11. Getuigde van de
vernietiging ten tijde van Christus’
dood, 3 Ne. 10:15–16.
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ZERUBBABEL

Toen Kores de Joden toestond om naar
Palestina terug te keren, werd Zerubba-
bel aangewezen als landvoogd van
Juda, ofwel de vertegenwoordiger van
het Joodse koninklijk huis. Zijn Perzi-
sche naam was Sesbassar (Ezra 1:8). Hij
was nauw betrokken bij de herbouw van
de tempel in Jeruzalem (Ezra 3:2, 8; 5:2).

ZEVENTIG. Zie ook Apostel;
Melchizedeks priesterschap

Een ambt in het Melchizedeks pries-
terschap. Heden ten dage zijn de leden
van de Quorums der Zeventig alge-
mene autoriteiten van de kerk die
weliswaar apostolisch gezag ontvan-
gen, maar niet als apostel worden
geordend. Zij besteden al hun tijd aan
de bediening.

D a a r n a w e e s d e H e e r n o g
[tweeën]zeventig aan, Luc. 10:1. De
Zeventig zijn geroepen om het evan-
gelie te prediken en om bijzondere
getuigen van Jezus Christus te zijn,
LV 107:25–26. De Zeventig moeten
handelen in de naam des Heren, op
aanwijzing van de Twaalf, bij het op-
bouwen van de kerk en het regelen
van al haar aangelegenheden onder
alle natiën, LV 107:34. Kies nog andere
zeventigen, tot zevenmaal zeventig
toe, als de arbeid dat vereist, LV
107:93–97. Het quorum der zeventigen
is ingesteld voor reizende ouderlin-
gen om in de gehele wereld van mijn
naam te getuigen, LV 124:138–139.

ZIEK, ZIEKTE

Aan een ziekte of kwaal lijden. In de
Schriften dient lichamelijke ziekte
soms als symbool voor een gebrek aan
geestelijk welzijn (Jes. 1:4–7; 33:24).

Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw
tranen gezien; zie Ik zal u gezond ma-
ken, 2 Kon. 20:1–5 (2 Kron. 32:24; Jes.
38:1–5). Jezus trok rond en genas alle
ziekte en alle kwaal, Matt. 4:23–24
(1 Ne. 11:31; Mos. 3:5–6). Zij die gezond
zijn, hebben geen geneesheer nodig,

maar zij die ziek zijn, Matt. 9:10–13
(Marc. 2:14–17; Luc. 5:27–32). Is er ie-
mand bij u ziek? Laat hij dan de
oudsten [ouderlingen] tot zich roepen,
Jak. 5:14–15. Christus zal de pijnen en
ziekten van zijn volk op Zich nemen,
Alma 7:10–12. Jezus genas alle zieken
onder de Nephieten, 3 Ne. 26:15. Ver-
zorg de zieken met tederheid, met
kruiden en met lichte kost, LV 42:43
(Alma 46:40). Denkt te allen tijde aan
de zieken en de bezochten, LV 52:40.
Leg uw handen op de zieken en zij
zullen genezen, LV 66:9.

ZIEL. Zie ook Geest; Lichaam

In de Schriften heeft het woord ziel
drie betekenissen: (1) geestelijke we-
zens, zowel voor als na dit sterfelijke
leven (Alma 40:11–14; Abr. 3:23); (2)
de geest en het lichaam verenigd tij-
dens het sterfelijke leven (Abr. 5:7); en
(3) een onsterfelijk, herrezen mens
van wie de geest en het lichaam onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn
(Alma 40:23; LV 88:15–16).

Het bloed bewerkt verzoening door
middel van de ziel, Lev. 17:11. Hij
verkwikt mijn ziel, Ps. 23:3. Gij zult de
Heer, uw God, liefhebben met geheel
uw ziel, Matt. 22:37 (Marc. 12:30). De
duivel bedriegt hun ziel, 2 Ne. 28:21.
Bied Hem uw gehele ziel als offerande
aan, Omni 1:26. Het woord begint mijn
ziel te verruimen, Alma 32:28. Zijn
ziel zal nimmermeer hongeren of
dorsten, 3 Ne. 20:8. Het brood en het
water van het avondmaal zijn gehei-
ligd voor de zielen van allen die ervan
nemen, Mro. 4–5 (LV 20:77–79). Wie in
het koninkrijk arbeiden, redden hun ziel
door hun dienstbetoon, LV 4:2, 4. De
waarde van de ziel is groot, LV 18:10.
Gij zijt in de wereld geboren door water
en bloed en de geest, waardoor gij een
levende ziel zijt geworden, Moz. 6:59.

Waarde van zielen: Alle mensen zijn
geestkinderen van God. Hij houdt van
al zijn kinderen en vindt ieder van hen
belangrijk. Omdat zij zijn kinderen
zijn, hebben zij de mogelijkheid om te
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worden zoals Hij. Daarom is hun
waarde groot.

Er is blijdschap over één zondaar
die zich bekeert, Luc. 15:10. Alzo lief
heeft God de wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, Joh.
3:16. Zij konden het niet verdragen
dat enige mensenziel verloren zou
gaan, Mos. 28:3. Is voor God een ziel
in deze tijd niet even kostbaar als een
ziel ten tijde van zijn komst? Alma
39:17. Wat voor u de meeste waarde
zal hebben, is zielen tot Mij te bren-
gen, LV 15:6. Bedenk dat de waarde
van de ziel groot is in de ogen van
God, LV 18:10–15. Dit is mijn werk
en mijn heerlijkheid: de onsterfelijk-
heid en het eeuwige leven van de
mens tot stand te brengen, Moz. 1:39.

ZIENER. Zie ook Profeet; Urim en
Tummim

Iemand die van God het recht heeft
ontvangen om met zijn geestelijke
ogen dingen te zien die God voor de
wereld verborgen houdt (Moz. 6:35–
38). Een ziener is een openbaarder en
een profeet (Mos. 8:13–16). Ammon,
uit het Boek van Mormon, leerde dat
alleen een ziener in staat was om spe-
ciale uitleggers, ofwel een Urim en
Tummim, te gebruiken (Mos. 8:13;
28:16). Een ziener kent het verleden,
het heden en de toekomst. Vroeger
werd een profeet dikwijls ziener ge-
noemd (1 Sam. 9:9; 2 Sam. 24:11).

Joseph Smith is de grote ziener van
de laatste dagen (LV 21:1; 135:3). Ook
het Eerste Presidium en de Raad der
Twaalf worden gesteund als profeet,
ziener en openbaarder.

Het is een weerspannig volk dat tot
de zieners zegt: Gij zult niet zien; en
tot de schouwers: Gij zult voor ons
de waarheid niet schouwen, Jes. 30:9–
10. Een uitgelezen ziener zal Ik uit
de vrucht van uw lendenen doen
opstaan, 2 Ne. 3:6–15. Hier is wijsheid;
ja, ziener, openbaarder, vertaler en
profeet te zijn, LV 107:92. De Heer
wijst Hyrum Smith aan als profeet,

ziener en openbaarder voor de kerk,
LV 124:91–94.

ZIN, GEZIND. Zie Verstand

ZINGEN. Zie ook Lofzang; Muziek

God aanbidden en loven door middel
van gezang.

Zingt de Heer, 1 Kron. 16:23–36 (Ps. 96).
Psalmzingt de Heer en looft zijn heilige
naam, Ps. 30:5. Juicht de Heer, Ps. 100:1.
En na de lofzang gezongen te hebben,
vertrokken zij naar de Olijfberg, Matt.
26:30. De Heilige Geest leidde hen
ertoe te zingen, Mro. 6:9. Het gezang
der rechtvaardigen is Mij een gebed,
LV 25:12. Indien gij vrolijk zijt, prijst
de Heer met gezang, LV 136:28.

ZINNELIJK, ZINNELIJKHEID.
Zie ook Echtbreuk; Kuisheid;
Ontucht; Seksuele
onzedelijkheid; Wellust

Een verlangen naar onrechtvaardig
lichamelijk genot, in het bijzonder
seksuele onzedelijkheid.

De vrouw van zijn heer sloeg haar
ogen op Jozef, Gen. 39:7. Wie een
vrouw aanziet om haar te begeren,
heeft reeds echtbreuk met haar ge-
pleegd, Matt. 5:28 (3 Ne. 12:28). Ont-
houdt u van de vleselijke begeerten,
die strijd voeren tegen uw ziel, 1 Pet.
2:11. De begeerte van het vlees en de
begeerte van de ogen is niet uit de
Vader, 1 Joh. 2:16. Jaag de begeerten
van uw ogen niet meer na, Alma 39:9.
Door de overtreding van heilige wet-
ten werd de mens zinnelijk, LV 20:20.
Wie in hun hart overspel plegen, zul-
len de Geest niet hebben, LV 63:16.
Houdt op met al uw wellustige verlan-
gens, LV 88:121. De mensen begonnen
vleselijk, zinnelijk en duivels te wor-
den, Moz. 5:13 (Mos. 16:3; Moz. 6:49).

ZION. Zie ook Henoch;
Nieuw-Jeruzalem

De reinen van hart (LV 97:21). Zion is
ook de naam van iedere plaats waar de
reinen van hart wonen. De stad die
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Henoch en zijn volk bouwden en die
na verloop van tijd in de hemel werd
opgenomen wegens de rechtschapen-
heid van haar inwoners, heette Zion
(LV 38:4; Moz. 7:18–21, 69). In de laatste
dagen zal er in de buurt van Jackson
County (Missouri) een stad worden
gebouwd, Zion geheten, die een ver-
gaderplaats zal zijn voor de stammen
van Israël (LV 103:11–22; 133:18). De
heiligen is opgedragen Zion overal op
aarde in hun eigen land op te bouwen.

De stad van David heette Zion, 1 Kon.
8:1. Uit Zion zal de wet uitgaan, Jes.
2:2–3 (Micha 4:2; 2 Ne. 12:2–3). De
Verlosser komt voor Zion, Jes. 59:20.
Ik zal u nemen, één uit een stad en
twee uit een geslacht, en u brengen te
Zion, Jer. 3:14. Op de berg Zion en te
Jeruzalem zal ontkoming zijn, Joël 2:32
(Ob. 1:17). Gezegend zijn zij die trach-
ten mijn Zion voort te brengen, 1 Ne.
13:37. De dochters van Zion zijn ver-
waten geworden, 2 Ne. 13:16 (Jes. 3:16).
Wee hem die zich gerust voelt in Zion!
2 Ne. 28:19–25. Streeft ernaar de zaak
van Zion voort te brengen en te vesti-
gen, LV 6:6 (LV 11:6). Hem heb Ik ertoe
geïnspireerd de zaak van Zion in grote
macht ten goede voort te stuwen, LV
21:7. Het nieuwe Jeruzalem zal Zion
worden genoemd, LV 45:66–67. Inde-
pendence (Missouri) is de plaats voor
de stad Zion, LV 57:1–3. Er wordt een
gesel over de kinderen van Zion uitge-
stort totdat zij zich bekeren, LV 84:58.
De Heer noemde zijn volk Zion, omdat
zij één van hart en één van zin waren,
Moz. 7:18–19. Zion (het nieuwe Jeruza-
lem) zal op het Amerikaanse continent
worden gebouwd, Art. 1:10.

ZONDAG. Zie Sabbatdag

ZONDE. Zie ook Aanstoot geven;
Goddeloos, goddeloosheid,
goddelozen; Gruwel, gruwelijk;
Onrechtvaardig, onrechtvaardigen,
onrechtvaardigheid; Opstand;
Vuil, vuiligheid

Opzettelijke ongehoorzaamheid aan
Gods geboden.

Wie zijn zonden bedekt, zal niet voor-
spoedig zijn, Spr. 28:13. Al waren uw
zonden als scharlaken, zij zullen wit
worden als sneeuw, Jes. 1:18. Zondaars
zullen sterven en de rechtvaardigen
zullen leven, Ez. 18. Het Lam Gods
neemt de zonde der wereld weg, Joh.
1:29. Laat u dopen en uw zonden af-
wassen, Hand. 22:16. Het loon van de
zonde is de dood, Rom. 6:23. Als ie-
mand weet goed te doen en het niet
doet, is het hem tot zonde, Jak. 4:17.
Wilt Gij maken dat ik sidder bij het
verschijnen van de zonde? 2 Ne. 4:31.
Wee allen die in hun zonden sterven,
2 Ne. 9:38. Zij konden de zonde niet
anders dan met afschuw aanschouwen,
Alma 13:12. Denk niet dat gij van zonde
tot geluk zult worden hersteld, Alma
41:9–10. De Heer kan de zonde niet met
de geringste mate van toelating aan-
schouwen, Alma 45:16 (LV 1:31). Kleine
kinderen zijn niet in staat om zonde te
bedrijven, Mro. 8:8. Om zich te beke-
ren moeten de mensen hun zonden
belijden en verzaken, LV 58:42–43. De
grotere zonde verblijft in hem die niet
vergeeft, LV 64:9. Wie zondigt tegen
het grotere licht, zal de grotere veroor-
deling ontvangen, LV 82:3. Tot de ziel
die zondigt zullen de vroegere zonden
terugkeren, LV 82:7. Wanneer wij trach-
ten onze zonden te bedekken, trekken
de hemelen zich terug, LV 121:37.

ZONDVLOED. Zie Watervloed ten
tijde van Noach

ZONEN DES VERDERFS. Zie ook
Dood, geestelijke; Duivel; Hel;
Onvergeeflijke zonde;
Verdoemenis

De volgelingen van Satan die samen
met hem zullen lijden in alle eeuwig-
heid. De zonen des verderfs omvatten
(1) zij die Satan volgden in het voorbe-
staan en wegens opstand uit de hemel
werden geworpen, en (2) zij die het
werd toegestaan in deze wereld met
een stoffelijk lichaam te worden gebo-
ren en die daarna de Satan dienden en
zich volledig van God afwendden.
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Deze tweede groep zal uit de doden
worden opgewekt, maar zal niet wor-
den verlost van de tweede (geestelij-
ke) dood en zal niet in een koninkrijk
van heerlijkheid kunnen wonen (LV
88:32, 35).

Niemand uit hen is verloren gegaan,
dan de zoon des verderfs, Joh. 17:12.
Want het is onmogelijk hen weder op-
nieuw tot bekering te brengen, Hebr.
6:4–6 (Hebr. 10:26–29). De barmhartig-
heid kan geen aanspraak maken op die
man en zijn uiteindelijke lot is nimmer
eindigende kwelling, Mos. 2:36–39. Het
is met hem alsof er geen verlossing was
teweeggebracht, Mos. 16:5. Wie om
gewin de wonderen van Christus ver-
loochent, zal worden zoals de zoon
des verderfs, 3 Ne. 29:7. Er is voor hen
geen vergeving in deze wereld, noch
in de toekomende wereld, LV 76:30–34
(LV 84:41; 132:27). Het zijn de enigen
die niet zullen worden verlost van de
tweede dood, LV 76:34–48. De zonen
des verderfs verloochenen de Heilige
Geest na die te hebben ontvangen, LV
76:35. De zonen des verderfs verloo-
chenen de Zoon nadat de Vader Hem
heeft geopenbaard, LV 76:43. Kaïn zal
Verderf heten, Moz. 5:22–26.

ZONEN EN DOCHTERS VAN
GOD. Zie ook Kinderen van
Christus; Mens; Verwekt;
Verzoenen, verzoening;
Wedergeboren, uit God geboren

In de Schriften worden deze termen
op twee manieren gebruikt. Enerzijds
zijn wij allen letterlijk geestkinderen
van onze hemelse Vader. Anderzijds
duidt zonen en dochters van God op
allen die wedergeboren zijn door de
verzoening van Jezus Christus.

Geestkinderen van de Vader: Gij zijt go-
den, ja, allen zonen des Allerhoogsten,
Ps. 82:6. Wij zijn van Gods geslacht,
Hand. 17:29. Wees onderworpen aan
de Vader der geesten, Hebr. 12:9. Ik
ben een zoon van God, Moz. 1:13.

Kinderen wedergeboren door de verzoening:
Doch allen die Hem aangenomen

hebben, hun heeft Hij macht gegeven
om kinderen Gods te worden, Joh.
1:12 (Rom. 8:14; 3 Ne. 9:17; LV 11:30).
Nu zijn wij kinderen Gods, 1 Joh. 3:1–2.
Gij zult de kinderen van Christus
worden genoemd, zijn zonen en zijn
dochters, Mos. 5:7. Het gehele mensdom
moet worden wedergeboren, waardoor
zij zijn zonen en dochters worden, Mos.
27:25. Zij zullen mijn zonen en mijn
dochters worden, Ether 3:14. Gij zult
zeker een kind van Christus worden,
Mro. 7:19. Allen die mijn evangelie
aanvaarden, zijn zonen en dochters,
LV 25:1. Het zijn goden, ja, zonen van
God, LV 76:58. Aldus kunnen allen
mijn zonen worden, Moz. 6:68. Velen
hebben geloofd en zijn de zonen Gods
geworden, Moz. 7:1.

ZONEN VAN HELAMAN. Zie
Helaman, zonen van

ZONEN VAN MOSIAH. Zie
Mosiah, zonen van

ZOON DES MENSEN. Zie ook God,
Godheid; Jezus Christus

Een titel die Jezus gebruikte wanneer
Hij over Zichzelf sprak (Luc. 9:22;
21:36). De betekenis ervan is de Zoon
van de Mens der Heiligheid. Mens der
Heiligheid is een van de namen van
God de Vader. Toen Jezus Zich de Zoon
des Mensen noemde, was dat een open-
lijke verklaring van zijn goddelijke ver-
houding tot de Vader. Deze titel komen
wij in de Schriften dikwijls tegen. Open-
baring uit de laatste dagen bevestigt
de bijzondere betekenis en heiligheid
van deze titel van de Heiland (LV
45:39; 49:6, 22; 58:65; Moz. 6:57).

ZOON VAN GOD. Zie God,
Godheid; Jezus Christus

ZORAM, ZORAMIETEN

Zoram, uit het Boek van Mormon, was
de dienstknecht van Laban die zich bij
Nephi en Lehi voegde op hun reis naar
het beloofde land (1 Ne. 4:31–38). We-
gens Zorams getrouwheid, gaf Lehi
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hem een zegen, net zoals aan zijn eigen
zonen (2 Ne. 1:30–32). Zijn nakomelin-
gen stonden bekend als de Zoramieten
(Jakob 1:13).

ZOUT

Zout was in de oude wereld een
belangrijk middel om voedsel te con-
serveren. Het werd beschouwd als
onmisbaar voor het leven.

Lots vrouw werd een zoutpilaar, Gen.
19:26. Gij zijt het zout der aarde, Matt.
5:13 (Luc. 14:34; 3 Ne. 12:13). Het ver-
bondsvolk van de Heer wordt gerekend
als het zout der aarde, LV 101:39–40.
Als de heiligen geen heilanden voor
de mensen zijn, zijn zij als zout dat zijn
kracht heeft verloren, LV 103:9–10.

ZUIVER, ZUIVERHEID. Zie ook
Heiliging; Rein en onrein

Vrij van zonde of schuld; onberispelijk.
Iemand wordt zuiver wanneer zijn
gedachten en handelingen volkomen
rein zijn. Wie gezondigd heeft, kan
zuiver worden door te geloven in Jezus
Christus, zich te bekeren en de verorde-
ningen van het evangelie te ontvangen.

Wie rein is van handen en zuiver van
hart, zal de zegen van de Heer weg-
dragen, Ps. 24:3–5. Reinigt u, gij die de
vaten des Heren draagt, Jes. 52:11 (LV
133:4–5). Zalig de reinen van hart, Matt.
5:8 (3 Ne. 12:8). Al wat rein is, bedenkt
dat, Fil. 4:8 (Art. 1:13). Gij allen die
rein van hart zijt, heft uw hoofd op en
neemt het aangename woord Gods
aan, Jakob 3:2–3. Kunt gij te dien dage
met een zuiver hart en reine handen
naar God opblikken? Alma 5:19. Om-
dat zij rein en vlekkeloos waren voor
het aangezicht van God, konden zij de
zonde niet anders dan met afschuw
aanschouwen, Alma 13:12. Opdat wij
gereinigd zullen worden zoals Hij rein
is, Mro. 7:48 (Mrm. 9:6). Christus zal
een rein volk voor Zichzelf bewaren,
LV 43:14. De Heer gebood dat er een
huis in Zion zou worden gebouwd,
waarin de reinen van hart God zullen

zien, LV 97:10–17. Dit is Zion: de rei-
nen van hart, LV 97:21.

ZUSTER. Zie ook Broeder; Mens

Als kinderen van onze hemelse Vader
zijn alle mannen en vrouwen in de
geest elkanders broeder en zuster. In
de kerk worden de vrouwelijke leden
en vrienden van de kerk dikwijls
aangesproken met zuster.

Want al wie doet de wil mijns Vaders,
die is mijn broeder en zuster, Matt.
12:50 (Marc. 3:35). Uiteenzetting van
de wetten aangaande het belijden van
zonden onder de broeders en zusters
in de kerk, LV 42:88–93.

ZWAK, ZWAKHEID. Zie ook
Nederig, nederigheid, vernederen

Zwakheid is inherent aan de sterfelijk-
heid. Het is een toestand waarin het de
mens ontbreekt aan bekwaamheid,
kracht of vaardigheid. Alle mensen
zijn zwak. Alleen door Gods genade
zijn zij bij machte het goede te doen
(Jakob 4:6–7). Deze zwakheid blijkt
ten dele uit de persoonlijke zwakhe-
den waarmee ieder mens is behept.

Sterkt de slappe handen, Jes. 35:3–4.
De geest is wel gewillig, maar het vlees
is zwak, Matt. 26:41 (Marc. 14:38). Ik wil
mij verontschuldigen wegens de zwak-
heid die naar het vlees in mij is, 1 Ne.
19:6. Mij was geboden deze dingen te
schrijven, ondanks mijn zwakheid,
2 Ne. 33:11. Wees niet vertoornd op
uw dienstknecht wegens zijn zwakheid,
Ether 3:2. De andere volken zullen met
deze dingen spotten wegens onze
zwakheid in het schrijven, Ether 12:23–
25, 40. Ik zal hun hun zwakheid tonen,
Ether 12:27–28. Omdat gij uw zwak-
heid hebt gezien, zult gij sterk worden
gemaakt, Ether 12:37. Wie onder u
zwak is, zal hierna sterk gemaakt
worden, LV 50:16. Jezus Christus kent
de zwakheid van de mensen, LV 62:1.

ZWEREN. Zie Eed; Godslastering,
lasteren; Vloeken



SELECTIES UIT DE BIJBELVERTALING
VAN JOSEPH SMITH

De volgende passages zijn geselecteerde gedeelten uit Joseph Smiths bewerking
van de King Jamesbijbel (BJS). De Heer inspireerde de profeet Joseph Smith om in
de bijbeltekst waarheden terug te plaatsen die verloren waren gegaan of veran-
derd waren sinds de oorspronkelijke woorden geschreven werden. Deze herstel-
de waarheden verduidelijkten de leer en vergrootten het schriftuurlijke inzicht.
De voor de Gids geselecteerde passages worden gebruikt met toestemming van
de Onderwijsraad van de Gereorganiseerde Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen te Independence (Missouri) en zullen uw begrip van
de Schriften vergroten, ongeacht in welke taal zij vertaald zijn.

Omdat de Heer aan Joseph bepaalde waarheden heeft geopenbaard die de
oorspronkelijke auteurs eens te boek hadden gesteld, wijkt de Bijbelvertaling
van Joseph Smith af van alle andere bijbelvertalingen ter wereld. In die zin heeft
het woord vertaling een andere en ruimere betekenis dan gewoonlijk, omdat
Josephs vertaling eerder openbaring was dan letterlijke vertaling van de ene taal
in de andere. Raadpleeg ‘Bijbelvertaling van Joseph Smith’ in de onderwerpen
op alfabet in de Gids voor meer informatie over de BJS.

Hier volgt een voorbeeld van een selectie uit de BJS:

BJS, Matteüs 4:1, 5–6, 8–9 (vergelijk
Matteüs 4:1, 5–6, 8–9; soortgelijke
wijzigingen zijn aangebracht in
Lucas 4:2, 5–11)

(Jezus werd door de Geest geleid, niet
door Satan .)

1 Toen werd Jezus door de Geest
naar de woestijn geleid om bij God
te zijn.

5 Toen werd Jezus meegenomen naar
de heilige stad en de Geest stelde
Hem op de dakrand van de tempel.

6 Toen kwam de duivel tot Hem
en zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt,
werp Uzelf dan naar beneden; er
staat immers geschreven: Hij zal zijn
engelen opdracht geven aangaande
U; en in hun handen zullen zij U
opvangen, opdat Gij uw voet niet te
eniger tijd aan een steen stoot.

8 En voorts, Jezus was in de Geest,
en deze neemt Hem mede naar een
zeer hoge berg en toont Hem al de
koninkrijken der wereld en hun
heerlijkheid.

9 En de duivel kwam wederom tot
Hem en zeide: Dit alles zal ik U geven,
indien Gij U neerwerpt en mij aanbidt.

Deze vetgedrukte
verwijzing is de
passage in Joseph
Smiths vertaling van
de King Jamesbijbel.
Omdat hij in zijn
vertaling woorden in
de bijbeltekst heeft
hersteld, wijkt de
versindeling soms
af van die in uw
eigen Bijbel.

Tussen haakjes staat de
tekstverwijzing in uw
Bijbel; vergelijk Joseph
Smiths vertaling met
deze tekst.

Deze vermelding geeft
aan welke leerstelling
Joseph Smith met zijn
vertaling heeft
verduidelijkt.

Dit is de tekst zoals
Joseph Smith die heeft
vertaald.
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BJS, Genesis 9:10–15 (vergelijk
Genesis 9:3–9)

(De mens zal verantwoordelijk worden
gesteld voor moord en ook voor het
verkwisten van dierlijk leven.)

10 Maar het bloed van alle vlees dat
Ik u tot spijze heb gegeven, zal vergo-
ten worden op de grond, hetgeen het
leven daarvan wegneemt, en het bloed
zult gij niet eten.

11 En voorwaar, er zal geen bloed
vergoten worden, dan alleen tot spij-
ze, om uw leven te behouden; en van
het bloed van ieder dier zal Ik u reken-
schap vragen.

12 En wie het bloed van een mens
vergiet, door de mens zal zijn bloed
vergoten worden; want de mens zal
niet het bloed van de mens vergieten.

13 Want een gebod geef Ik dat de
broeder van ieder mens het leven van
de mens zal bewaren, want naar mijn
eigen beeld heb Ik de mens gemaakt.

14 En een gebod geef Ik u: Weest
vruchtbaar en vermenigvuldigt u;
brengt overvloedig voort op de aarde
en vermenigvuldigt u daarop.

15 En God sprak tot Noach, en tot zijn
zonen met hem, zeggende: En Ik, zie,
Ik zal mijn verbond met u oprichten dat
Ik met uw vader Henoch heb gesloten
aangaande uw nakomelingen na u.

BJS, Genesis 9:21–25 (vergelijk
Genesis 9:16–17)

(De regenboog werd aan de hemel gesteld
ter herinnering aan Gods verbond met
Henoch en Noach. In de laatste dagen zal
de algemene vergadering van de kerk van
de Eerstgeborene [het Zion van de Heer in
de tijd van Henoch; zie Mozes 7] zich bij
de rechtvaardigen op aarde voegen.)

21 En de boog zal in de wolk zijn; en
Ik zal die aanschouwen, zodat Ik het
eeuwigdurend verbond zal gedenken
dat Ik gesloten heb met uw vader
Henoch; dat wanneer de mensen al
mijn geboden onderhouden, Zion
wederom op aarde zal komen, de stad
van Henoch die Ik tot Mij heb genomen.

22 En dit is mijn eeuwigdurend ver-
bond: dat wanneer uw nageslacht de
waarheid omhelst en omhoogblikt,
Zion dan omlaag zal blikken en alle
hemelen van blijdschap zullen beven
en de aarde van vreugde zal trillen;

23 en de algemene vergadering van
de kerk van de Eerstgeborene zal uit
de hemel neerdalen en de aarde bezit-
ten en zal verblijven totdat het einde
komt. En dit is mijn eeuwigdurend
verbond dat Ik gesloten heb met uw
vader Henoch.

24 En de boog zal in de wolk zijn en Ik
zal mijn verbond met u oprichten dat
Ik tussen Mijzelf en u heb gesloten voor
ieder levend schepsel van alle vlees
dat op de aarde zal zijn.

25 En God zeide tot Noach: Dit is het
teken van het verbond dat Ik heb op-
gericht tussen Mijzelf en u; voor alle
vlees dat op de aarde zal zijn.

BJS, Genesis 14:25–40 (vergelijk
Genesis 14)

(Melchizedeks grootse bediening wordt
vermeld; de machten en zegeningen van
het Melchizedeks priesterschap worden
beschreven.)

25 En Melchizedek verhief zijn stem
en zegende Abram.

26 Melchizedek nu was een gelovig
man die gerechtigheid tot stand
bracht; en als kind vreesde hij God en
stopte de muil van leeuwen en doofde
de kracht van het vuur.

27 En aldus, na door God te zijn
gekeurd, werd hij geordend als hoge-
priester naar de orde van het verbond
dat God met Henoch had gesloten,

28 hetgeen naar de orde van de Zoon
van God was; welke orde niet kwam
door de mens, noch door de wil van de
mens; noch door vader of moeder;
noch door begin van dagen of einde
van jaren; maar door God;

29 en zij werd aan de mens verleend
door de roep van zijn eigen stem,
volgens zijn eigen wil, aan allen die
in zijn naam geloofden.

30 Want God had Henoch en zijn
nageslacht met een eed bij Zichzelf
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gezworen dat eenieder die geordend
werd naar deze orde en roeping macht
zou hebben, door geloof, om bergen in
stukken te breken, om de zeeën te
scheiden, om wateren op te drogen,
om ze uit hun loop te keren;

31 om de legers der natiën te trotseren,
om de aarde te verdelen, om elke band
te verbreken, om in de tegenwoordig-
heid van God te staan; om alle dingen
te doen naar zijn wil, naar zijn gebod,
vorstendommen en machten te onder-
werpen; en dit door de wil van de
Zoon van God die was van voor de
grondlegging der wereld.

32 En mannen met dit geloof die deze
orde Gods hadden verworven, werden
veranderd en ten hemel opgenomen.

33 En nu, Melchizedek was priester
naar deze orde; daarom verwierf hij
vrede in Salem en werd de vredevorst
genoemd.

34 En zijn volk bracht gerechtigheid
teweeg en verwierf de hemel,en zocht
naar de stad van Henoch die God eer-
der had opgenomen, haar afscheidend
van de aarde, omdat zij werd bewaard
voor de laatste dagen of het einde van
de wereld.

35 En Hij heeft gezegd en met een eed
gezworen dat de hemelen en de aarde
tezamen zouden komen; en de zonen
Gods beproefd zouden worden als
door vuur.

36 En deze Melchizedek, die aldus
gerechtigheid tot stand had gebracht,
werd door zijn volk de koning des
hemels genoemd, of met andere woor-
den, de koning des vredes.

37 En hij verhief zijn stem en hij ze-
gende Abram, daar hij de hogepriester
was en de bewaarder van het voor-
raadhuis van God.

38 Hij die God had gesteld om tien-
den te ontvangen voor de armen.

39 Daarom betaalde Abram hem tien-
de van alles wat hij had, van alle rijk-
dom die hij bezat, die God hem gegeven
had boven hetgeen hij nodig had.

40 En het geschiedde dat God Abram
zegende en hem rijkdom en eer en
land gaf als eeuwigdurend bezit; naar

het verbond dat hij had gesloten en
naar de zegen waarmee Melchizedek
hem gezegend had.

BJS, Genesis 15:9–12 (vergelijk
Genesis 15:1–6)

(Abraham zag de Zoon van God in een
visioen en wist van de opstanding.)

9 En Abram zeide: Here God, hoe
zult Gij mij dit land als eeuwigdurend
erfgoed geven?

10 En de Heer zeide: Al waart gij dood,
ben Ik toch niet in staat het u te geven?

11 En ook al sterft gij, toch zult gij het
bezitten, want de dag komt dat de
Zoon des Mensen zal leven; maar hoe
kan Hij leven als Hij niet dood is? Hij
moet eerst levend worden gemaakt.

12 En het geschiedde dat Abram
vooruitkeek en de dagen van de Zoon
des Mensen zag en verblijd was, en
zijn ziel vond rust en hij geloofde in de
Heer en de Heer rekende het hem toe
als gerechtigheid.

BJS, Genesis 17:3–7, 11–12
(vergelijk Genesis 17:3–12)

(God richtte een besnijdenisverbond op met
Abraham. De verordening van de doop en de
leeftijd waarop kinderen toerekenbaar wor-
den, werden aan Abraham geopenbaard.)

3 En het geschiedde dat Abram zich
op zijn aangezicht wierp en de naam
des Heren aanriep.

4 En God sprak met hem, zeggende:
Mijn volk is afgedwaald van mijn
voorschriften en heeft mijn verorde-
ningen die Ik hun vaderen had gege-
ven, niet bewaard;

5 en zij hebben mijn zalving en de
begrafenis of doop die Ik hun geboden
had, niet onderhouden;

6 maar hebben zich van het gebod
afgekeerd en gekozen voor het wassen
van kinderen en het bloed der be-
sprenkeling;

7 en hebben gezegd dat het bloed van
de rechtvaardige Abel voor zonden
vergoten was; en hebben niet geweten
waarvoor zij toerekenbaar zijn voor
mijn aangezicht.
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11 En Ik zal een besnijdenisverbond
met u oprichten, en het zal mijn ver-
bond zijn tussen Mij en u, en uw nage-
slacht na u, in hun geslachten; opdat gij
voor eeuwig zult weten dat kinderen
niet toerekenbaar zijn voor mijn aan-
gezicht alvorens zij acht jaar oud zijn.

12 En gij zult al mijn verbonden die Ik
met uw vaderen gesloten heb nauwge-
zet onderhouden; en gij zult de geboden
die Ik u met mijn eigen mond gegeven
heb, onderhouden en Ik zal een God
zijn voor u en uw nageslacht na u.

BJS, Genesis 17:23 (vergelijk
Genesis 17:17)

(Abraham verheugde zich toen Isaaks
geboorte voorzegd werd.)

23 Toen wierp Abraham zich op zijn
aangezicht en verheugde zich en zeide
bij zichzelf: Er zal een kind worden ge-
boren aan hem die honderd jaar oud is,
en Sara, die negentig jaar is, zal baren.

BJS, Genesis 19:9–15 (vergelijk
Genesis 19:5–10)

(Lot weerstond de goddeloosheid van
Sodom.)

9 En zij zeiden tot hem: Ga opzij! En
zij waren vertoornd op hem.

10 En zij zeiden onder elkander: Deze
ene man is onder ons komen vertoe-
ven en hij denkt zich nu als rechter op
te werpen; nu zullen wij hem kwader
bejegenen dan hen.

11 Daarom zeiden zij tegen de man:
Wij willen de mannen hebben en ook
uw dochters; en wij zullen met hen
handelen zoals het ons goed lijkt.

12 Dit nu was naar de goddeloosheid
van Sodom.

13 En Lot zeide: Ziet nu, ik heb twee
dochters die geen man hebben bekend;
laat mij, bid ik u, mijn broeders smeken
dat ik hen niet bij u hoef te brengen; en
gij zult niet met hen handelen zoals
het in uw ogen goed lijkt;

14 want God zal zijn dienstknecht
hierin niet rechtvaardigen; daarom, laat
mij mijn broeders smeken, slechts deze
ene keer, dat gij deze mannen niets aan-

doet, opdat zij vrede zullen hebben in
mijn huis; want daarvoor zijn zij onder
de schaduw van mijn dak gekomen.

15 En zij waren toornig op Lot en
kwamen naderbij om de deur open te
breken, maar de engelen Gods, die
heilige mannen waren, staken hun
hand uit en trokken Lot tot zich het
huis binnen, en sloten de deur.

BJS, Genesis 48:5–11 (vergelijk
Genesis 48:5–6)

(Jozefs nakomelingen zullen de leiders
zijn bij de vergadering van Israël in de
laatste dagen.)

5 En nu, aangaande uw beide zonen,
Efraïm en Manasse, die u geboren zijn
in het land Egypte, voordat ik tot u
naar Egypte gekomen was; zie, zij zijn
de mijnen en de God van mijn vaderen
zal hen zegenen; zij zullen evenals
Ruben en Simeon gezegend worden,
want zij zijn de mijnen; daarom zullen
zij naar mijn naam worden genoemd.
(Derhalve werden zij Israël genoemd.)

6 En uw nakomelingen die gij na hen
verwekt, zullen de uwen zijn en zullen
genoemd worden naar de naam van
hun broeders in hun erfdeel, in de
stammen; daarom werden zij de stam
Manasse en de stam Efraïm genoemd.

7 En Jakob zeide tot Jozef: Toen de
God van mijn vaderen aan mij ver-
scheen in Luz, in het land Kanaän,
zwoer Hij mij dat Hij het land als eeu-
wigdurend bezit aan mij en aan mijn
nakomelingen zou geven.

8 Daarom, o mijn zoon, heeft Hij mij
gezegend door u te verwekken om mij
tot dienstknecht te zijn, door mijn huis
te redden van de dood;

9 door mijn volk, uw broeders, te ver-
lossen van de hongersnood die zwaar
was in het land; daarom zal de God
van uw vaderen u zegenen, en de
vrucht van uw lendenen, zodat zij
boven uw broeders gezegend zullen
worden en boven uw vaders huis;

10 want gij hebt overwonnen en het
huis van uw vader heeft zich voor u
neergebogen, zoals u was getoond voor-
dat gij door de hand van uw broeders
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naar Egypte werd verkocht; daarom
zullen uw broeders zich voor u neerbui-
gen, van geslacht tot geslacht, voor de
vrucht van uw lendenen voor eeuwig;

11 want gij zult een licht zijn voor
mijn volk om hen in de dagen van hun
gevangenschap te verlossen uit de
slavernij; en hun het heil te brengen,
wanneer zij geheel gebukt gaan onder
de zonde.

BJS, Genesis 50:24–38 (vergelijk
Genesis 50:24–26; zie ook
2 Nephi 3)

(Mozes, Aäron en Joseph Smith werden
allen genoemd in deze profetie van Jozef in
Egypte. Ook profeteerde Jozef dat het Boek
van Mormon hand in hand zou gaan met
de kroniek van Juda.)

24 En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik
ga sterven en ga naar mijn vaderen; en
met vreugde daal ik af in mijn graf. De
God van mijn vader Jakob zij met u om
u in de dagen van uw slavernij uit de
ellende te bevrijden; want de Heer
heeft mij bezocht en Ik heb een belofte
van de Heer verkregen dat de Here
God uit de vrucht van mijn lendenen
een rechtvaardige tak uit mijn lende-
nen zal verwekken; en voor u, die mijn
vader Jakob Israël genoemd heeft, een
profeet; (niet de Messias die Silo
genoemd wordt;) en deze profeet zal
mijn volk uit Egypte bevrijden in de
dagen van uw slavernij.

25 En het zal geschieden dat zij we-
derom worden verstrooid; en een tak
zal worden afgebroken en zal naar een
ver land worden gevoerd; niettemin
zal er aan hen worden gedacht in de
verbonden des Heren, wanneer de
Messias komt; want Hij zal hun in de
laatste dagen geopenbaard worden in
de Geest van macht en Hij zal hen uit
de duisternis tot het licht brengen; uit
verborgen duisternis en uit gevangen-
schap tot vrijheid.

26 Een ziener zal de Heer, mijn
God, verwekken, die een uitgelezen
ziener zal zijn voor de vrucht van
mijn lendenen.

27 Aldus zegt de Here God van mijn
vaderen tot mij: Een uitgelezen ziener
zal ik verwekken uit de vrucht van uw
lendenen en hij zal hoog geacht wor-
den onder de vrucht van uw lendenen;
en hem zal Ik het gebod geven dat hij
een werk moet doen voor de vrucht
van uw lendenen, zijn broeders.

28 En hij zal hen tot de kennis brengen
van de verbonden die Ik heb gesloten
met uw vaderen; en hij zal elk werk
doen dat Ik hem gebied.

29 En Ik zal hem grootmaken in mijn
ogen, want hij zal mijn werk doen; en
hij zal groot zijn zoals hij van wie ik
gezegd heb dat Ik hem voor u zou
verwekken om mijn volk, o huis van
Israël, uit het land Egypte te bevrij-
den; want een ziener zal Ik verwekken
om mijn volk uit het land Egypte te
bevrijden; en hij zal Mozes worden
genoemd. En door deze naam zal hij
weten dat hij van uw huis is; want hij
zal door de dochter van de koning
worden opgevoed en zal haar zoon
worden genoemd.

30 En voorts, een ziener zal Ik verwek-
ken uit de vrucht van uw lendenen en
hem zal Ik macht geven om mijn woord
te brengen aan de nakomelingen van
uw lendenen; en niet alleen om mijn
woord te brengen, zegt de Heer, maar
om hen te overtuigen van mijn woord
dat alreeds onder hen zal zijn uitge-
gaan in de laatste dagen;

31 daarom zal de vrucht van uw
lendenen schrijven; en de vrucht van
de lendenen van Juda zal schrijven; en
hetgeen geschreven zal worden door
de vrucht van uw lendenen, en ook
hetgeen geschreven zal worden door
de vrucht van de lendenen van Juda,
zal samengroeien teneinde valse leer-
stellingen teniet te doen en twisten te
weerleggen en vrede te vestigen onder
de vrucht van uw lendenen en hen tot
de kennis van hun vaderen te brengen
in de laatste dagen; en ook tot de kennis
van mijn verbonden, zegt de Heer.

32 En vanuit zwakte zal hij sterk wor-
den gemaakt ten dage dat mijn werk zal
voortgaan onder mijn gehele volk, het-
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geen hen die van het huis van Israël
zijn in de laatste dagen zal herstellen.

33 En die ziener zal Ik zegenen en zij
die trachten hem te vernietigen, zullen
worden beschaamd; want deze belofte
doe Ik u; want Ik zal u van geslacht tot
geslacht gedenken; en zijn naam zal
Joseph zijn en die zal naar de naam
van zijn vader zijn; en hij zal zijn zoals
u; want hetgeen de Heer door zijn
hand voort zal brengen, zal mijn volk
tot het heil voeren.

34 En de Heer zwoer Jozef dat Hij zijn
nakomelingen voor eeuwig zou bewa-
ren, zeggende: Ik zal Mozes verwekken
en een staf zal in zijn hand zijn en hij zal
mijn volk verzamelen en hij zal hen als
een kudde leiden en hij zal de wateren
van de Rode Zee met zijn staf slaan.

35 En hij zal kunnen oordelen en zal
het woord des Heren schrijven. En hij
zal niet veel woorden spreken, want Ik
zal mijn wet voor hem schrijven door
de vinger van mijn eigen hand. En Ik
zal hem een woordvoerder geven, en
zijn naam zal Aäron zijn.

36 En het zal u ook in de laatste dagen
geschieden zoals Ik gezworen heb.
Daarom zeide Jozef tot zijn broeders:
God zal u zeker bezoeken en u uit dit
land voeren, naar het land dat Hij
onder ede heeft beloofd aan Abraham
en aan Isaak en aan Jakob.

37 En Jozef bevestigde vele andere
zaken aan zijn broeders en nam de
kinderen van Israël een eed af, tot hen
zeggende: God zal u zeker bezoeken
en gij zult mijn beenderen van hier
meevoeren.

38 Aldus stierf Jozef toen hij honderd
en tien jaar oud was, en zij balsemden
hem en zij legden hem in een doodskist
in Egypte; en de kinderen van Israël
zorgden ervoor dat hij niet begraven
werd, opdat hij zou worden meege-
voerd en in het graf van zijn vader
gelegd. En aldus waren zij de eed in-
dachtig die zij hem hadden gezworen.

BJS, Exodus 4:21 (vergelijk Exodus
4:21; 7:3, 13; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10;
14:4, 8, 17; Deuteronomium 2:30)

(De Heer was niet verantwoordelijk voor
de verharding van het hart van Farao. Zie
ook BJS, Exodus 7:3, 13; 9:12; 10:1, 20,
27; 11:10; 14:4, 8, 17; bij een juiste verta-
ling blijkt uit ieder van deze verzen dat
Farao zelf zijn hart verhardde.)

21 En de Heer zeide tot Mozes: Wan-
neer gij gaat terugkeren naar Egypte,
zie toe dat gij voor het aangezicht van
Farao al de wonderen doet die Ik in
uw macht gesteld heb en Ik zal u voor-
spoedig maken; maar Farao zal zijn
hart verharden en hij zal het volk niet
laten gaan.

BJS, Exodus 18:1 (vergelijk
Exodus 18:1)

(Jetro was hogepriester.)

1 Toen Jetro, de hogepriester van Mid-
jan, de schoonvader van Mozes, hoorde
van alles wat God voor Mozes had ge-
daan en voor zijn volk Israël, en dat de
Heer Israël uit Egypte had geleid;

BJS, Exodus 22:18 (vergelijk Exodus
22:18)

(Moordenaars zullen niet in leven worden
gelaten.)

18 Gij zult een moordenaar niet in
leven laten.

BJS, Exodus 33:20, 23 (vergelijk
Exodus 33: 20, 23)

(Geen enkel zondig mens kan Gods aange-
zicht zien en leven.)

20 En Hij zeide tot Mozes: Gij kunt
mijn aangezicht niet zien op dit tijd-
stip, opdat mijn toorn niet ook tegen u
ontstoken wordt en Ik u vernietig en
uw volk; want geen mens onder hen
zal Mij op dit tijdstip zien en leven,
want zij zijn buitengewoon zondig.
En geen enkel zondig mens heeft te
eniger tijd, noch zal er te eniger tijd
een zondig mens zijn, die mijn aange-
zicht zal zien en leven.

23 En Ik zal mijn hand wegnemen en
gij zult mijn achterkant zien, maar mijn
aangezicht zal niet gezien worden,
zoals bij andere gelegenheden; want
Ik ben toornig op mijn volk Israël.
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BJS, Exodus 34:1–2, 14 (vergelijk
Exodus 34:1–2, 14; LV 84:21–26)

(Het tweede stel tafelen dat aan Mozes
gegeven werd bevatte een lagere wet dan
het eerste stel.)

1 En de Heer zeide tot Mozes: Houw
u twee stenen tafelen gelijk de eerste
en Ik zal ook daarop de woorden van
de wet schrijven zoals die eerst ge-
schreven werden op de tafelen die gij
verbrijzeld hebt; maar het zal niet zijn
zoals de eerste, want Ik zal het pries-
terschap uit hun midden wegnemen;
daarom zullen mijn heilige orde en de
verordeningen daarvan hun niet voor-
gaan; want mijn tegenwoordigheid zal
niet in hun midden optrekken, opdat
Ik hen niet vernietig.

2 Maar Ik zal hun de wet geven zoals
eerst, maar die zal zijn naar de wet van
een vleselijk gebod; want Ik heb in mijn
toorn gezworen dat zij in de dagen van
hun zwerftocht niet tot mijn tegenwoor-
digheid, tot mijn rust, zullen ingaan.
Daarom, doe zoals Ik u geboden heb en
wees gereed in de morgen en beklim in
de morgen de berg Sinai en stel u daar
op voor Mij, op de top van de berg.

(Jehova was één naam waaronder het
volk van het Oude Testament de Heer
Jezus Christus kende .)
14 Want gij zult geen andere god aan-

bidden; want de Heer, wiens naam
Jehova is, is een naijverig God.

BJS, Deuteronomium 10:2
(vergelijk Deuteronomium 10:2)

(Op het eerste stel tafelen had God het
eeuwigdurend verbond van het heilig
priesterschap geopenbaard.)

2 En Ik zal op de tafelen de woorden
schrijven die stonden op de eerste
tafelen die gij verbrijzeld hebt, behal-
ve de woorden van het eeuwigdurend
verbond van het heilig priesterschap,
en gij zult ze in de ark leggen.

BJS, 1 Samuël 16:14–16, 23
(vergelijk 1 Samuël 16:14–16, 23;
soortgelijke wijzigingen zijn
aangebracht in 1 Samuël 18:10
en 19:9)

(De boze geest die over Saul kwam, was
niet van de Heer.)

14 Maar de Geest des Heren week
van Saul en een boze geest die niet van
de Heer was, verontrustte hem.

15 En Sauls dienstknechten zeiden
tot hem: Zie nu, een boze geest die niet
van God is, verontrust u.

16 Laat onze heer nu uw dienstknech-
ten, die voor u staan, gebieden een man
te zoeken die bedreven is in het spelen
op de harp; en het zal geschieden,
wanneer de boze geest, die niet van
God is, over u komt, dat hij zal spelen
met zijn hand en gij zult u goed voelen.

23 En het geschiedde toen de boze
geest die niet van God was over Saul
kwam, dat David een harp nam en
speelde met zijn hand; aldus werd
Saul verkwikt en hij voelde zich goed
en de boze geest week van hem.

BJS 2 Samuël 12:13 (vergelijk
2 Samuël 12:13)

(Davids zware zonde werd niet door God
weggedaan.)

13 En David zeide tot Natan: Ik heb
gezondigd tegen de Heer. En Natan
zeide tot David: De Heer heeft ook uw
zonde niet weggedaan, opdat gij niet
zult sterven.

BJS, 2 Kronieken 18:22 (vergelijk
2 Kronieken 18:22)

(De Heer geeft geen leugenachtige geest in
de mond van profeten.)

22 Nu dan, zie, de Heer heeft een
leugenachtige geest aangetroffen in
de mond van dezen, uw profeten, en
de Heer heeft onheil over u besloten.

BJS, Psalm 14:1–7 (vergelijk Psalm
14:1–7)

(De psalmist verheugde zich over de dag
van de herstelling.)

1 De dwaas heeft in zijn hart gezegd:
Er is geen mens die God heeft gezien.
Omdat Hij Zich niet aan ons toont,
daarom is er geen God. Zie, zij zijn
verdorven; zij hebben gruweldaden
begaan en niemand van hen doet goed.



243 BJS, Amos 7:3

2 Want de Heer keek vanuit de hemel
neer op de mensenkinderen, en zeide
met zijn stem tot zijn dienstknecht:
Zoek onder de mensenkinderen om te
zien of er ook zijn die God begrijpen.
En hij opende zijn mond tot de Heer en
zeide: Zie, al dezen die zeggen de
uwen te zijn.

3 De Heer antwoordde en zeide: Zij
zijn allen afgeweken, tezamen zijn zij
vuil geworden, gij kunt niemand on-
der hen aanschouwen die goed doet,
nee, niet één.

4 Als hun leraren hebben zij slechts
bedrijvers van ongerechtigheid en er
is geen kennis in hen. Zij zijn het die
mijn volk opeten. Zij eten brood en
roepen de Heer niet aan.

5 Zij kennen grote vrees, want God
verblijft in het geslacht der rechtvaar-
digen. Hij is de raadsman van de
armen, want zij schamen zich voor de
goddelozen en vlieden tot de Heer als
hun toevlucht.

6 Zij schamen zich voor de raad van
de arme, want de Heer is zijn toevlucht.

7 O, was Zion maar gevestigd vanuit
de hemel, de redding van Israël. O
Heer, wanneer zult Gij Zion vestigen?
Wanneer de Heer de gevangenen van
zijn volk terugbrengt, zal Jakob juichen,
zal Israël zich verheugen.

BJS, Psalm 24:7–10 (vergelijk
Psalm 24)

(Deze psalm roemt Christus’ wederkomst.)

7 Heft uw hoofd op, o gij geslachten
van Jakob, en zijt verheven; en de
Heer, sterk en geweldig, de Heer,
geweldig in de strijd, die de Koning
der ere is, zal u voor eeuwig vestigen.

8 En Hij zal de hemelen wegrollen; en
zal neerdalen om zijn volk te verlos-
sen; om van u een eeuwigdurende
naam te maken; om u te vestigen op
zijn eeuwigdurende rots.

9 Heft uw hoofd op, o gij geslachten
van Jakob; heft uw hoofd op, gij eeu-
wigdurende geslachten, en de Heer der
heerscharen, de Koning der koningen;

10 ja, de Koning der ere zal tot u

komen; en zal zijn volk verlossen en
zal hen in gerechtigheid vestigen. sela

BJS, Psalm 109:4 (vergelijk Psalm
109:4)

(Wij moeten bidden voor onze tegenstan-
ders.)

4 En, niettegenstaande mijn liefde,
zijn zij mijn tegenstanders; toch zal ik
mijn gebed voor hen voortzetten.

BJS, Jesaja 42:19–23 (Vergelijk
Jesaja 42:19–22)

(De Heer zal zijn dienstknecht zenden
naar hen die blind zijn.)

19 Want Ik zal mijn dienstknecht zen-
den naar u die blind zijt; ja, een bode
om de ogen der blinden te openen en
de oren der doven te ontstoppen;

20 en zij zullen volmaakt worden
gemaakt, niettegenstaande hun blind-
heid, als zij willen luisteren naar de
bode, de dienstknecht des Heren.

21 Gij zijt een volk dat vele dingen ziet,
maar gij neemt niet waar; gij opent de
oren om te horen, maar gij hoort niet.

22 De Heer heeft geen welbehagen in
een dergelijk volk, maar ter wille van
zijn gerechtigheid zal Hij de wet
grootmaken en haar roemrijk maken.

23 Gij zijt een beroofd en uitgeplun-
derd volk; uw vijanden, ja, alle, hebben
u in holen verstrikt, en zij hebben u in
gevangenissen verborgen; zij hebben
u als prooi gegrepen en niemand redt;
als buit en niemand zegt: Herstel.

BJS, Jeremia 26:13 (vergelijk
Jeremia 26:13)

(De Heer bekeert zich niet; de mensen
bekeren zich.)

13 Daarom nu, betert uw handel en
wandel en gehoorzaamt de stem van
de Heer, uw God, en bekeert u en de
Heer zal het kwaad afwenden dat Hij
tegen u gesproken heeft.

BJS, Amos 7:3 (vergelijk Amos 7:3)

(De Heer bekeert zich niet; de mensen
bekeren zich .)

3 En de Heer zeide aangaande Jakob:
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Jakob zal zich hiervan bekeren, daarom
zal Ik hem niet geheel en al vernietigen,
zegt de Heer.

BJS, Matteüs 3:24–26 (vergelijk
Matteüs 2:23)

(Jezus’ jeugd en kindertijd worden be-
schreven.)

24 En het geschiedde dat Jezus op-
groeide met zijn broeders en in kracht
toenam en de Heer diende in afwach-
ting van de tijd van zijn bediening.

25 En Hij diende onder zijn vader en
Hij sprak niet zoals andere mensen,
noch kon Hij onderricht worden; want
het was voor hem niet nodig dat iemand
Hem onderrichtte.

26 En na vele jaren kwam het uur van
zijn bediening naderbij.

BJS, Matteüs 3:43–46 (vergelijk
Matteüs 3:15–17)

(Jezus liet Zich door Johannes dopen door
middel van onderdompeling.)

43 En Jezus antwoordende, zeide tot
hem: Laat Mij door u gedoopt worden,
want aldus betaamt het ons alle ge-
rechtigheid te vervullen. Toen stond
hij het Hem toe.

44 En Johannes daalde af het water in
en doopte Hem.

45 En toen Jezus gedoopt was, steeg
Hij terstond op uit het water; en
Johannes zag, en zie, de hemelen wer-
den geopend voor hem en hij zag de
Geest Gods neerdalen als een duif en
op Jezus neerstrijken.

46 En zie, hij hoorde een stem uit de
hemel, zeggende: Dit is mijn geliefde
Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb.
Hoor Hem.

BJS, Matteüs 4:1, 5–6, 8–9 (vergelijk
Matteüs 4:1, 5–6, 8–9; soortgelijke
wijzigingen zijn aangebracht in
Lucas 4:2, 5–11)

(Jezus werd door de Geest geleid, niet door
Satan.)

1 Toen werd Jezus door de Geest naar
de woestijn geleid om bij God te zijn.

5 Toen werd Jezus meegenomen naar

de heilige stad en de Geest stelde Hem
op de dakrand van de tempel.

6 Toen kwam de duivel tot Hem en
zeide: Indien Gij de Zoon van God zijt,
werp Uzelf dan naar beneden; er staat
immers geschreven: Hij zal zijn enge-
len opdracht geven aangaande U; en
in hun handen zullen zij U opvangen,
opdat Gij uw voet niet te eniger tijd
aan een steen stoot.

8 En voorts, Jezus was in de Geest, en
deze neemt Hem mede naar een zeer
hoge berg en toont Hem al de konink-
rijken der wereld en hun heerlijkheid.

9 En de duivel kwam wederom tot
Hem en zeide: Dit alles zal ik U geven,
indien Gij U neerwerpt en Mij aanbidt.

BJS, Matteüs 4:11 (vergelijk
Matteüs 4:11)

(Jezus zond engelen om Johannes de
Doper te dienen.)

11 Jezus nu wist dat Johannes in de
gevangenis was geworpen en Hij zond
engelen, en zie, zij kwamen en dien-
den hem.

BJS, Matteüs 4:18 (vergelijk
Matteüs 4:19)

(Oudtestamentische profeten spraken
over Jezus.)

18 En Hij zeide tot hen: Ik ben het
over wie er is geschreven door de
profeten; Komt achter Mij en Ik zal u
vissers van mensen maken.

BJS, Matteüs 4:22 (vergelijk
Matteüs 4:23)

(Jezus genas mensen onder hen die in zijn
naam geloofden.)

22 En Jezus trok rond in geheel Galilea
en leerde in hun synagogen en verkon-
digde het evangelie van het koninkrijk;
en genas allerlei ziekten en allerlei
kwalen onder de mensen die geloof-
den in zijn naam.

BJS, Matteüs 6:14 (vergelijk Matteüs
6:13; soortgelijke wijzigingen zijn
aangebracht in Lucas 11:4)

(De Heer leidt ons niet in verzoeking.)
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14 En sta niet toe dat wij in verzoe-
king geleid worden, maar verlos ons
van het boze.

BJS, Matteüs 6:22 (vergelijk
Matteüs 6:22)

(Indien ons oog alleen op de eer van God
gericht is, zal ons gehele lichaam met licht
vervuld zijn.)

22 Het licht van het lichaam is het
oog; indien dan uw oog alleen op de
eer van God gericht is, zal uw gehele
lichaam vol licht zijn.

BJS, Matteüs 6:38 (vergelijk
Matteüs 6:33)

(Wij dienen er eerst naar te streven het
koninkrijk Gods op te bouwen.)

38 Daarom, zoekt niet de dingen van
deze wereld, maar streeft er eerst naar
het koninkrijk Gods op te bouwen en
zijn gerechtigheid te vestigen, en al deze
dingen zullen u toegevoegd worden.

BJS, Matteüs 7:1–2 (vergelijk
Matteüs 7:1–2)

(Oordeel niet onrechtvaardig.)

1 Nu zijn dit de woorden die Jezus
zijn discipelen leerde om tot het volk
te zeggen:

2 Oordeelt niet onrechtvaardig, opdat
gij niet geoordeeld wordt; maar oor-
deelt met een rechtvaardig oordeel.

BJS, Matteüs 7:9–11 (vergelijk
Matteüs 7:6)

(Maak de wereld geen deelgenoot van de
verborgenheden van het koninkrijk.)

9 Gaat heen in de wereld en zegt tot
allen: Bekeert u, want het Koninkrijk
des hemels is u nabijgekomen.

10 En de verborgenheden van het ko-
ninkrijk zult gij voor u houden; want
het is niet gepast hetgeen heilig is aan
de honden te geven; werpt evenmin
uw paarlen voor de zwijnen, opdat zij
die niet vertrappen met hun poten.

11 Want de wereld kan niet ontvan-
gen wat gij zelf niet kunt verdragen;
daarom zult gij hun uw paarlen niet

geven, opdat zij zich niet omkeren en
u verscheuren.

BJS, Matteüs 9:18–21 (Dit is tekst
die door de profeet Joseph Smith
is hersteld en tussen Matteüs 9:15
en Matteüs 9:16 is gevoegd)

(Jezus verwierp de doop van de Farizeeën;
Hijzelf had de wet van Mozes gegeven.)

18 Toen zeiden de Farizeeën tot Hem:
Waarom aanvaardt Gij ons niet met
onze doop, aangezien wij de gehele
wet onderhouden?

19 Maar Jezus zeide tot hen: Gij on-
derhoudt de wet niet. Indien gij de
wet onderhouden hadt, zoudt gij Mij
hebben aanvaard, want Ik ben het die
de wet gegeven heeft.

20 Ik aanvaard u niet met uw doop,
omdat die u niets baat.

21 Want wanneer het nieuwe gekomen
is, is het oude gereed om te worden
weggedaan.

BJS, Matteüs 16:25–26 (vergelijk
Matteüs 16:24)

(De uitdrukking ‘het kruis van Jezus op zich
nemen’ wil zeggen goddeloosheid verzaken.)

25 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen:
Indien iemand achter Mij wil komen,
laat hem zichzelf verloochenen en zijn
kruis opnemen en Mij volgen.

26 Welnu, zijn kruis op zich nemen,
wil zeggen dat iemand alle goddeloos-
heid en elke wereldse begeerte verzaakt
en mijn geboden bewaart.

BJS, Matteüs 17:10–14 (vergelijk
Matteüs 17:11–13)

(Er zouden twee Eliassen komen: één om
voor te bereiden en één om te herstellen.)

10 En Jezus antwoordde en zeide tot
hen: Elias zal voorwaar eerst komen
en alle dingen herstellen, zoals de pro-
feten hebben geschreven.

11 En voorts, Ik zeg u dat Elias reeds
gekomen is van wie geschreven staat:
Zie, Ik zend mijn bode en hij zal de
weg voor mijn aangezicht bereiden; en
zij hebben hem niet gekend en hebben
met hem gedaan al wat zij wilden.
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12 Zo zal ook de Zoon des Mensen
door hen moeten lijden.

13 Maar Ik zeg u: Wie is Elias? Zie,
dit is Elias die Ik zend om voor mijn
aangezicht de weg te bereiden.

14 Toen begrepen de discipelen dat
Hij tot hen sprak over Johannes de
Doper en ook over een ander die zou
komen en alle dingen herstellen, zoals
door de profeten geschreven is.

BJS, Matteüs 18:11 (vergelijk
Matteüs 18:11; zie ook Moroni 8)

(Kleine kinderen hebben geen bekering
nodig.)

11 Want de Zoon des Mensen is geko-
men om het verlorene te behouden en
om zondaars tot bekering te roepen;
maar deze kleinen hebben geen beke-
ring nodig en Ik zal hen behouden.

BJS, Matteüs 19:13 (vergelijk
Matteüs 19:13)

(Kleine kinderen zullen behouden worden.)

13 Toen werden er kleine kinderen bij
Hem gebracht, opdat Hij zijn handen
op hen zou leggen en bidden. En de
discipelen berispten hen, zeggende: Dat
is niet nodig, want Jezus heeft gezegd:
Dezulken zullen behouden worden.

BJS, Matteüs 21:33 (vergelijk
Matteüs 21:32–33)

(De mens moet zich bekeren alvorens hij
in Christus kan geloven.)

33 Want hij die Johannes niet geloof-
de aangaande Mij kan Mij niet geloven,
tenzij hij zich eerst bekeert.

BJS, Matteüs 21:47–56 (vergelijk
Matteüs 21:45–46)

(Jezus verkondigde dat Hij de hoeksteen
is. Het evangelie wordt de Joden aangebo-
den en dan de andere volken. De goddelo-
zen zullen vernietigd worden wanneer
Jezus terugkomt.)

47 En toen de overpriesters en
Farizeeën zijn gelijkenissen hadden
gehoord, begrepen zij dat Hij over
hen sprak.

48 En zij zeiden onder elkander:
Verbeeldt deze man zich dat Hij dit
grote koninkrijk alleen te niet kan
doen? En zij waren toornig op Hem.

49 Maar toen zij trachtten Hem te
grijpen, vreesden zij de scharen, daar
zij vernamen dat de scharen Hem voor
een profeet hielden.

50 Toen kwamen zijn discipelen bij
Hem en Jezus zeide tot hen: Verbaast
gij u over de woorden van de gelijke-
nis die Ik tot hen gesproken heb?

51 Voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de steen,
en die goddelozen verwerpen Mij.

52 Ik ben de hoeksteen. Deze Joden
zullen op Mij vallen en zullen verbrij-
zeld worden.

53 En het koninkrijk Gods zal van hen
weggenomen worden, en zal gegeven
worden aan een volk dat de vruchten
daarvan voortbrengt (dat wil zeggen:
de andere volken).

54 Daarom, op wie deze steen valt, hij
zal hem tot gruis vermalen.

55 En als dan de Heer van de wijn-
gaard komt, zal Hij die ellendige, god-
deloze mensen vernietigen en zijn
wijngaard opnieuw verhuren aan
andere pachters, ja, in de laatste
dagen, die Hem de vruchten in hun
jaargetijde zullen verschaffen.

56 En toen begrepen zij de gelijkenis
die Hij tot hen gesproken had, dat de
andere volken ook vernietigd zouden
worden wanneer de Heer uit de hemel
zou neerdalen om te regeren in zijn
wijngaard, welke de aarde is en haar
bewoners.

BJS, Matteüs 23:6 (vergelijk
Matteüs 23:9)

(Hij die in de hemel is, is onze Schepper.)

6 En noem niemand op aarde uw
schepper of uw hemelse Vader, want
één is uw Schepper en hemelse Vader,
ja, Hij die in de hemel is.

BJS, Matteüs 26:22, 24–25 (vergelijk
Matteüs 26:26–29; BJS, Marcus
14:20–25)

(Jezus stelde het avondmaal in.)

22 En terwijl zij aten, nam Jezus brood
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en brak het en zegende het en gaf het
aan zijn discipelen, en zeide: Neemt,
eet, dit is ter gedachtenis van mijn
lichaam dat Ik als losprijs voor u geef.

24 Want dit is ter gedachtenis van
mijn bloed van het nieuwe testament,
dat vergoten wordt voor allen die
geloven in mijn naam tot vergeving
van hun zonden.

25 En Ik geef u een gebod dat gij
nauwgezet de dingen zult doen die gij
Mij hebt zien doen en van Mij zult
getuigen, ja, tot het einde.

BJS, Matteüs 27:3–6 (vergelijk
Matteüs 27:3–5; Handelingen 1:18)

(Een beschrijving van Judas’ dood.)

3 Toen kreeg Judas, die Hem verra-
den had, berouw, daar hij zag dat Hij
veroordeeld was, en hij bracht de der-
tig zilverlingen aan de overpriesters
en oudsten terug,

4 zeggende: Ik heb gezondigd doordat
ik onschuldig bloed heb verrraden.

5 En zij zeiden tot hem: Wat gaat ons
dit aan? Dat is uw zaak; uw zonden
rusten op uzelf.

6 En hij wierp de zilverlingen neer in
de tempel en vertrok en ging heen en
hing zichzelf op aan een boom. En ter-
stond stortte hij neer en zijn ingewan-
den gulpten naar buiten en hij stierf.

BJS, Marcus 9:3 (vergelijk Marcus
9:4)

(Johannes de Doper was op de berg der
verheerlijking.)

3 En hun verschenen Elias tezamen
met Mozes, of met andere woorden,
Johannes de Doper en Mozes; en zij
spraken met Jezus.

BJS, Marcus 9:40–48 (vergelijk
Marcus 9:43–48)

(Afstand nemen van gezelschap dat iemand
op het verkeerde pad kan brengen, wordt
vergeleken met het afhouwen van een over-
tredende hand of voet.)

40 Daarom, indien uw hand u aan-
stoot geeft, houw haar af; of indien uw
broeder u aanstoot geeft en het niet

belijdt en het niet verzaakt, zal hij af-
gehouwen worden. Het is voor u beter
verminkt tot het leven in te gaan, dan
met twee handen ter helle te gaan.

41 Want het is voor u beter zonder
uw broeder tot het leven in te gaan,
dan dat gij en uw broeder in de hel
geworpen worden; in het vuur dat
nooit zal worden uitgeblust, waar hun
worm niet sterft en het vuur niet uit-
geblust wordt.

42 En voorts, indien uw voet u aan-
stoot geeft, houw hem af, want indien
hij die uw voorbeeld is, naar wie gij
wandelt, een overtreder wordt, zal hij
afgehouwen worden.

43 Het is voor u beter kreupel tot het
leven in te gaan, dan met twee voeten
in de hel geworpen te worden; in het
vuur dat nooit uitgeblust zal worden.

44 Daarom, laat ieder mens staan of
vallen, voor zichzelf, en niet voor een
ander; ofwel niet vertrouwend op een
ander.

45 Raadpleeg mijn Vader en wat gij
vragen zult, zal op datzelfde moment
worden gedaan, indien gij vraagt in
geloof, ervan overtuigd dat gij ont-
vangen zult.

46 En indien uw oog dat voor u ziet,
dat is gesteld om over u te waken, om
u het licht te tonen, een overtreder
wordt en u aanstoot geeft, ruk het uit.

47 Het is voor u beter met één oog het
koninkrijk Gods binnen te gaan dan
met twee ogen in het hellevuur gewor-
pen te worden.

48 Want het is beter dat gij zelf
behouden wordt dan dat gij met uw
broeder in de hel geworpen wordt,
waar hun worm niet sterft en waar het
vuur niet uitgeblust wordt.

BJS, Marcus 12:32 (vergelijk Marcus
12:27)

(God is niet een God van de doden, want
Hij wekt de doden op uit hun graf.)

32 Hij is daarom niet de God van de
doden, maar de God van de levenden;
want Hij wekt hen op uit hun graf.
Daarom dwaalt gij wel zeer.
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BJS, Marcus 14:20–25 (vergelijk
Marcus 14:22–25; BJS, Matteüs
26:22, 24–25)

(Jezus stelde het avondmaal in.)

20 En terwijl zij aten, nam Jezus brood
en zegende en brak het en gaf het hun
en zeide: Neemt het en eet.

21 Zie, dit is wat gij moet doen ter
gedachtenis van mijn lichaam; want
zo dikwijls als gij dit doet, zult gij dit
uur dat Ik bij u was gedenken.

22 En Hij nam de beker en toen Hij
gedankt had, gaf Hij hun die; en zij
allen dronken ervan.

23 En Hij zeide tot hen: Dit is ter
gedachtenis van mijn bloed dat voor
velen vergoten wordt en het nieuwe
testament dat Ik u geef; want gij zult
tot de gehele wereld getuigenis geven
van Mij.

24 En zo dikwijls als gij deze verorde-
ning verricht, zult gij mij gedenken in
dit uur dat Ik bij u was en met u uit
deze beker dronk, ja, voor de laatste
keer in mijn bediening.

25 Voorwaar, Ik zeg u: Hiervan zult
gij getuigen; want Ik zal niet meer van
de vrucht van de wijnstok met u drin-
ken tot op die dag dat Ik haar nieuw
zal drinken in het koninkrijk Gods.

BJS, Marcus 14:36–38 (vergelijk
Marcus 14:32–34)

(In Getsemane had zelfs een aantal van de
Twaalf geen volledig begrip van Jezus’ rol
als de Messias.)

36 En zij kwamen bij een plaats die
Getsemane genoemd werd, een hof; en
de discipelen begonnen buitengewoon
ontsteld en zeer verontrust te worden
en zich in hun hart te beklagen, zich
afvragend of dit wel de Messias was.

37 En Jezus, hun hart kennende,
zeide tot zijn discipelen: Zet u hier
neer, terwijl Ik bid.

38 En Hij nam Petrus, Jakobus en
Johannes met Zich mede en berispte
hen en zeide tot hen: Mijn ziel is uiter-
mate bedroefd, ja, tot stervens toe;
blijft hier en waakt.

BJS, Marcus 16:3–6 (vergelijk
Marcus 16:4–7; soortgelijke
wijzigingen zijn aangebracht in
Matteüs 28:2–8; vergelijk Lucas
24:2–4)

(Twee engelen begroetten de vrouwen bij
het graf van de Heiland.)

3 Maar toen zij keken, zagen zij dat
de steen afgewenteld was, (want hij
was zeer groot,) en twee engelen daar-
op gezeten gekleed in een lang, wit
gewaad; en zij waren bevreesd.

4 Maar de engelen zeiden tot hen:
Weest niet bevreesd; gij zoekt Jezus
van Nazaret die gekruisigd werd; Hij
is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de
plek waar zij Hem gelegd hadden;

5 en gaat heen, zegt zijn discipelen en
Petrus dat Hij u voorgaat naar Galilea;
daar zult gij Hem zien gelijk Hij u
gezegd heeft.

6 En bij het betreden van het graf
zagen zij de plek waar zij Jezus gelegd
hadden.

BJS, Lucas 1:8 (vergelijk Lucas 1:8)

(Zacharias, de vader van Johannes de
Doper, was bezig met zijn priesterschaps-
taken.)

8 En terwijl hij de priesterdienst ver-
richtte voor het aangezicht van God,
volgens de orde van zijn priesterschap,

BJS, Lucas 2:46 (vergelijk Lucas 2:46)

(De geleerden in de tempel luisterden naar
Jezus en stelden Hem vragen.)

46 En het geschiedde na drie dagen
dat zij Hem vonden in de tempel, zitten-
de te midden der geleerden, en zij hoor-
den naar Hem en stelden Hem vragen.

BJS, Lucas 3:4–11 (vergelijk Lucas
3:4–6)

(Christus zal komen om profetie te vervul-
len, zonden weg te nemen, heil te brengen
en een licht te zijn; en Hij zal komen ten
dage van macht en de volheid der tijden.)

4 Gelijk geschreven staat in het boek
van de profeet Jesaja; en dit zijn de
woorden, zeggende: De stem van een
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die roept in de woestijn: Bereidt de
weg des Heren en maakt zijn paden
recht.

5 Want zie, ja, zie, Hij zal komen,
gelijk geschreven staat in het boek der
profeten, om de zonden der wereld
weg te nemen en heil te brengen aan
de heidense volken, om hen te verga-
deren die verloren zijn, die van de
schaapskooi van Israël zijn;

6 ja, de verstrooiden en ellendigen;
en ook om de weg te bereiden en de
prediking van het evangelie aan de
andere volken mogelijk te maken;

7 en een licht te zijn voor allen die in
duisternis zitten, tot aan de einden der
aarde; om de opstanding uit de doden
tot stand te brengen en naar den hoge
op te varen om te wonen aan de rech-
terhand des Vaders,

8 tot de volheid der tijden, en de wet
en het getuigenis verzegeld worden en
de sleutels van het koninkrijk wederom
overgedragen worden aan de Vader;

9 om allen gerechtigheid te verschaf-
fen; om ten oordeel op allen neer te
komen en alle goddelozen te overtui-
gen van hun goddeloze werken die zij
hebben begaan; en dit alles ten dage
dat Hij komen zal;

10 want het is een dag van macht; ja,
elk dal zal gevuld worden en elke berg
en heuvel zullen geslecht worden; het
kromme zal recht gemaakt worden en
de oneffen wegen zullen vlak gemaakt
worden;

11 en alle vlees zal het heil Gods zien.

BJS, Lucas 11:53 (vergelijk Lucas
11:52)

(De volheid van de Schriften is de sleutel
der kennis.)

53 Wee u, wetgeleerden! Want gij hebt
de sleutel der kennis weggenomen, de
volheid van de Schriften; zelf gaat gij
het koninkrijk niet binnen; en hen die
binnengingen, hebt gij verhinderd.

BJS, Lucas 12:9–12 (vergelijk Lucas
12:9–10)

(Lastering tegen de Heilige Geest zal niet
vergeven worden.)

9 Maar wie Mij verloochenen zal voor
de mensen zal verloochend worden
voor de engelen Gods.

10 Nu wisten zijn discipelen dat Hij
dit zeide, omdat zij kwaad van Hem
hadden gesproken ten overstaan van
het volk; want zij waren bevreesd om
Hem voor de mensen te belijden.

11 En zij overlegden onder elkander,
zeggende: Hij kent ons hart en zijn
woorden veroordelen ons en het zal
ons niet vergeven worden. Maar Hij
antwoordde hun, zeggende:

12 Eenieder die een woord spreken
zal tegen de Zoon des mensen en zich
bekeert, het zal hem vergeven worden;
maar wie lastert tegen de Heilige Geest,
het zal hem niet vergeven worden.

BJS, Lucas 12:41–57 (vergelijk
Lucas 12:38–48)

(Wij moeten altijd klaar zijn voor de komst
van de Heer.)

41 Want, zie, Hij komt in de eerste
nachtwake en Hij zal ook komen in de
tweede wake en voorts zal Hij komen
in de derde wake.

42 En voorwaar, Ik zeg u: Hij is reeds
gekomen, zoals het van Hem geschre-
ven is; en voorts, wanneer Hij in de
tweede wake komt of in de derde
wake komt, gezegend zijn die dienst-
knechten die Hij, wanneer Hij komt,
zó doende aantreft;

43 want de Heer van die dienstknech-
ten zal zich omgorden en hen doen
neerzitten ten spijze en naar voren tre-
den en hen bedienen.

44 En nu, voorwaar, Ik zeg u deze
dingen, opdat gij dit zult weten: dat de
komst van de Heer als een dief in de
nacht is.

45 En zij is te vergelijken met een man
die huishouder is tot wie, als hij niet
waakt over zijn goederen, de dief
komt op een uur waarvan hij zich niet
bewust is en zijn goederen wegneemt
en ze onder zijn makkers verdeelt.

46 En zij zeiden onder elkander: Als
de heer des huizes geweten had in
welk uur de dief zou komen, zou hij
gewaakt hebben en niet hebben toege-
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laten dat er in zijn huis werd ingebro-
ken en zijn goederen verloren gingen.

47 En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik
zeg u: Weest ook gij daarom bereid;
want de Zoon des Mensen komt op
een uur waarop gij niet bedacht zijt.

48 En Petrus zeide tot Hem: Heer,
spreekt Gij deze gelijkenis tot ons of
tot allen?

49 En de Heer zeide: Ik spreek tot hen
die de Heer over zijn huishouden zal
stellen om zijn kinderen te bestemder
tijd hun deel van de spijze te geven.

50 En zij zeiden: Wie is dan die trou-
we en verstandige dienstknecht?

51 En de Heer zeide tot hen: Het is
de dienstknecht die waakt om te be-
stemder tijd zijn deel van de spijze
weg te geven.

52 Gezegend zij de dienstknecht die
de Heer, wanneer Hij komt, zó doende
aantreft.

53 Waarlijk, Ik zeg u dat Hij hem zal
stellen over alles wat Hij heeft.

54 Maar de slechte dienstknecht is hij
die niet wakend aangetroffen wordt.
En als die dienstknecht niet wakend
aangetroffen wordt, zal hij bij zichzelf
zeggen: Mijn Heer stelt zijn komst uit;
en hij zal beginnen de dienstknechten
te slaan, en de dienstmaagden, en te
eten en drinken en dronken te zijn.

55 De Heer van die dienstknecht zal
komen op een dag dat hij het niet ver-
wacht en op een uur waarvan hij zich
niet bewust is en zal hem neervellen
en hem zijn deel toewijzen onder de
ongelovigen.

56 En die dienstknecht die de wil van
zijn Heer kende en geen toebereidsel-
en heeft getroffen voor de komst van
zijn Heer, noch volgens zijn wil heeft
gehandeld, zal met vele striemen ge-
slagen worden.

57 Maar hij die de wil van zijn Heer
niet kende en dingen deed die striemen
verdiende, zal met weinige geslagen
worden. Want aan wie veel gegeven
is, van hem zal veel geëist worden; en
aan wie de Heer veel toevertrouwd
heeft, van hem zullen de mensen het
meerdere vragen.

BJS, Lucas 16:16–23 (vergelijk
Lucas 16:16–18)

(Jezus verschafte de achtergrond voor de
gelijkenis van de rijke man en de arme
Lazarus.)

16 En zij zeiden tot Hem: Wij hebben
de wet en de profeten; maar wat betreft
deze man, Hem aanvaarden wij niet om
onze heerser te zijn, want Hij werpt
zichzelf op als rechter over ons.

17 Toen zeide Jezus tot hen: De wet
en de profeten getuigen van Mij; ja,
en alle profeten die geschreven heb-
ben, ja, tot Johannes toe, hebben deze
dagen voorzegd.

18 Sinds die tijd wordt het koninkrijk
Gods gepredikt en eenieder die waar-
heid zoekt, dringt zich erin.

19 En het is gemakkelijker voor de
hemel en de aarde om te vergaan dan
voor één tittel van de wet om krachte-
loos te worden.

20 En waarom leert gij de wet en ver-
loochent gij hetgeen geschreven is; en
veroordeelt gij Hem die de Vader ge-
zonden heeft om de wet te vervullen,
opdat gij allen verlost zoudt worden?

21 O dwazen! want gij hebt in uw hart
gezegd: Er is geen God. En gij verdraait
de rechte weg; en het koninkrijk des
hemels ondergaat geweld wegens u;
en gij vervolgt de zachtmoedigen; en
in uw gewelddadigheid tracht gij het
koninkrijk te vernietigen; en met dwang
brengt gij de kinderen van het konink-
rijk op. Wee u, gij echtbrekers!

22 En wederom beschimpten zij Hem,
vertoornd omdat Hij had gezegd dat
zij echtbrekers waren.

23 Maar Hij vervolgde, zeggende:
Wie zijn vrouw wegzendt en een
andere trouwt, pleegt echtbreuk; en
wie degene trouwt die door haar man
weggezonden is, pleegt echtbreuk.
Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal u vergelij-
ken met de rijke man.

BJS, Lucas 17:21 (vergelijk Lucas
17:20–21)

(Het koninkrijk Gods is reeds gekomen.)

21 Noch dienen zij te zeggen: Zie, hier!
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of, Zie, daar! Want zie, het koninkrijk
Gods is reeds tot u gekomen.

BJS, Lucas 17:36–40 (vergelijk
Lucas 17:37)

(Jezus legde een gelijkenis uit over de
vergadering van de rechtvaardigen.)

36 En zij antwoordden en zeiden tot
Hem: Waar, Heer, zullen zij heenge-
bracht worden?

37 En Hij zeide tot hen: Waar ook het
lichaam vergaderd is; of, met andere
woorden: waar ook de heiligen verga-
derd zijn, daar zullen de arenden teza-
men vergaderd zijn; of, daar zal het
overblijfsel tezamen vergaderd zijn.

38 Dit sprak Hij, duidend op de ver-
gadering van zijn heiligen; en over en-
gelen die neerdalen en het overblijfsel
tot hen vergaderen; de één van het
bed, de ander van het malen en nog
een ander van de akker, waar vandaan
Hij maar wil.

39 Want voorwaar, er zullen nieuwe
hemelen zijn en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont.

40 En daar zal niets zijn wat onrein
is, want de aarde, verouderd gelijk
een kledingstuk, toegenomen in ver-
derfelijkheid, zal daarom verdwijnen
en de voetbank blijft over, geheiligd,
gezuiverd van alle zonde.

BJS, Lucas 18:27 (vergelijk Lucas
18:27)

(Vertrouwen op rijkdom belet de mens om
het koninkrijk Gods binnen te gaan.)

27 En Hij zeide tot hen: Het is onmo-
gelijk voor hen die op rijkdom vertrou-
wen om het koninkrijk Gods binnen te
gaan; maar hij die de dingen verzaakt
die van deze wereld zijn, het is mo-
gelijk bij God dat hij binnengaat.

BJS, Lucas 21:24–26 (vergelijk
Lucas 21:24–26)

(Jezus legde de tekenen van zijn komst uit.)

24 Welnu deze dingen sprak Hij tot
hen over de verwoesting van Jeruzalem.
En toen vroegen zijn discipelen Hem,

zeggende: Meester, vertel ons over
uw komst.

25 En Hij antwoordde hun en zeide:
In het geslacht waarin de tijden van de
andere volken vervuld zullen worden,
zullen er tekenen zijn aan de zon en
aan de maan en aan de sterren; en op
de aarde benauwdheid van de natiën
met verbijstering zoals de bulderende
zee en golven. Ook de aarde zal in
beroering zijn en de wateren van het
grote diep;

26 het hart der mensen bezwijmt van
vrees en wegens het aanschouwen van
de dingen die de aarde overkomen.
Want de machten des hemels zullen
geschud worden.

BJS, Lucas 21:32 (vergelijk Lucas
21:32)

(Alles zal vervuld zijn wanneer de tijden
van de andere volken vervuld zijn.)

32 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht,
het geslacht waarin de tijden van de
andere volken vervuld zullen worden,
zal geenszins voorbijgaan voordat
alles vervuld zal zijn.

BJS, Lucas 23:35 (vergelijk Lucas
23:34)

(Jezus vroeg om vergeving voor de Ro-
meinse soldaten die Hem kruisigden.)

35 Toen zeide Jezus: Vader, vergeef
het hun; want zij weten niet wat zij
doen. (Doelend op de soldaten die
Hem kruisigden,) en zij verdeelden
zijn kleding en wierpen het lot.

BJS, Johannes 1:1–34 (vergelijk
Johannes 1:1–34)

(Het evangelie van Jezus Christus is
gepredikt vanaf het begin. De ene Elias
[Johannes de Doper] zou de weg voor
Christus bereiden, en een andere Elias
[Christus] zou alle dingen herstellen.)

1 In het begin werd het evangelie
gepredikt door middel van de Zoon.
En het evangelie was het woord en het
woord was bij de Zoon en de Zoon
was bij God en de Zoon was uit God.

2 Deze was in het begin bij God.
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3 Alle dingen zijn door Hem gemaakt;
en zonder Hem is geen ding gemaakt
dat gemaakt is.

4 In Hem was het evangelie en het
evangelie was het leven en het leven
was het licht der mensen;

5 en het licht schijnt in de wereld en
de wereld bemerkt het niet.

6 Er was een man, van God gezonden,
wiens naam was Johannes.

7 Deze kwam in de wereld als getuige
om te getuigen van het licht, om te
getuigen van het evangelie door mid-
del van de Zoon, tot allen, opdat door
hem de mensen zouden geloven.

8 Hij was niet dat licht, maar kwam
om te getuigen van dat licht;

9 dat het ware licht was dat ieder
mens verlicht die in de wereld komt;

10 ja, de Zoon van God. Hij die in de
wereld was, en de wereld was door
Hem gemaakt en de wereld kende
Hem niet.

11 Hij kwam tot de zijnen en de
zijnen namen Hem niet aan.

12 Maar allen die Hem aannamen,
aan hen gaf Hij macht om de zonen
Gods te worden; alleen aan hen die
geloven in zijn naam.

13 Hij werd geboren, niet door bloed,
noch door de wil van het vlees, noch
door de wil van de mens, maar van
God.

14 En datzelfde woord werd vlees
gemaakt en woonde onder ons en wij
aanschouwden zijn heerlijkheid, de
heerlijkheid als van de Eniggeborene
des Vaders, vol genade en waarheid.

15 Johannes getuigde van Hem en
riep, zeggende: Deze is het van wie ik
heb gesproken; Hij die na mij komt,
geniet de voorkeur vóór mij; want Hij
was vóór mij.

16 Want in het begin was het Woord,
ja, de Zoon, die vlees is gemaakt en
tot ons is gezonden door de wil van
de Vader. En allen die geloven in
zijn naam zullen uit zijn volheid ont-
vangen. En uit zijn volheid hebben
wij allen ontvangen, ja, onsterfelijk-
heid en het eeuwige leven door zijn
genade.

17 Want de wet was gegeven door
Mozes, maar het leven en de waarheid
zijn gekomen door Jezus Christus.

18 Want de wet was naar een vleselijk
gebod ter bediening van de dood;
maar het evangelie was naar de macht
van een oneindig leven door Jezus
Christus, de eniggeboren Zoon, die
aan de boezem van de Vader is.

19 En geen mens heeft te eniger tijd
God gezien tenzij Hij heeft getuigd van
de Zoon; want als het niet door Hem
is, kan geen mens behouden worden.

20 En dit is het getuigenis van Johan-
nes toen de Joden priesters en Levie-
ten uit Jeruzalem zonden om hem te
vragen: Wie zijt gij?

21 En hij bekende en ontkende niet
dat hij Elias was; maar bekende, zeg-
gende: Ik ben niet de Christus.

22 En zij vroegen hem, zeggende: Hoe
dan zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben niet
die Elias die alle dingen zou herstellen.
En zij vroegen hem, zeggende: Zijt gij
die profeet? En hij antwoordde: Neen.

23 Toen zeiden zij tot hem: Wie zijt
gij? opdat wij antwoord kunnen geven
aan hen die ons gezonden hebben. Wat
zegt gij van uzelf?

24 Hij zeide: Ik ben de stem van één
die roept in de woestijn: Maakt recht
de weg des Heren gelijk de profeet
Jesaja zegt.

25 En zij die gezonden waren, hoor-
den bij de Farizeeën.

26 En zij vroegen hem en zeiden tot
hem: Waarom doopt gij dan indien gij
niet de Christus zijt, noch Elias die alle
dingen zou herstellen, noch die profeet?

27 Johannes antwoordde hun, zeggen-
de: Ik doop met water, maar er staat
één onder u die gij niet kent;

28 Hij is het van wie ik getuig. Hij is
die profeet, ja, Elias, die, komende na
mij, de voorkeur geniet vóór mij, wiens
schoenriem ik niet waardig ben om los
te maken of wiens plaats ik niet kan
innemen; want Hij zal niet alleen met
water dopen, maar met vuur en met
de Heilige Geest.

29 De volgende dag zag Johannes
Jezus tot zich komen en zeide: Zie,
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het lam Gods dat de zonden van de
wereld wegneemt!

30 En Johannes getuigde van Hem tot
het volk, zeggende: Deze is het van
wie ik heb gezegd: na mij komt een
man die de voorkeur geniet vóór mij;
want Hij was vóór mij en ik kende
Hem en wist dat Hij geopenbaard zou
worden aan Israël; daarom ben ik
gekomen om te dopen met water.

31 En Johannes getuigde, zeggende:
Toen Hij door mij gedoopt was, zag ik
de Geest uit de hemel neerdalen als
een duif en deze rustte op Hem.

32 En ik kende Hem; want Hij die mij
gezonden had om te dopen met water,
die zeide tot mij: Op wie gij de Geest
zult zien neerdalen en op Hem blijven,
die is het die doopt met de Heilige
Geest.

33 En ik zag en getuigde dat deze de
Zoon van God is.

34 Deze dingen geschiedden in Beta-
bara, over de Jordaan, waar Johannes
doopte.

BJS, Johannes 1:42 (vergelijk
Johannes 1:43)

(Kefas betekent ‘ziener’ of ‘steen’.)

42 En hij bracht hem bij Jezus. En toen
Jezus hem zag, zeide Hij: Gij zijt
Simon, de zoon van Jona, gij zult Kefas
genoemd worden, hetgeen vertaald
ziener of steen betekent. En het waren
vissers. En terstond lieten zij alles ach-
ter en volgden Jezus.

BJS, Johannes 4:1–4 (vergelijk
Johannes 4:1–2)

(Jezus heeft gedoopt.)

1 Toen dus de Farizeeën hadden ge-
hoord dat Jezus meer discipelen maakte
en doopte dan Johannes,

2 zochten zij nog ijveriger een aanlei-
ding om Hem ter dood te kunnen
brengen; want velen namen Johannes
aan als profeet, maar zij geloofden niet
in Jezus.

3 Nu wist de Heer dit, hoewel Hij zelf
niet zovelen doopte als zijn discipelen;

4 want Hij liet hen begaan als voor-
beeld van hoe zij elkander de voorkeur
dienden te geven.

BJS, Johannes 4:26 (vergelijk
Johannes 4:24)

(God heeft zijn Geest beloofd aan de ware
gelovigen.)

26 Want dezulken heeft God zijn
Geest beloofd. En zij die Hem aanbid-
den, moeten aanbidden in geest en
in waarheid.

BJS, Johannes 13:8–10 (vergelijk
Johannes 13:8–10)

(Jezus waste de voeten van de apostelen.)

8 Petrus zeide tot Hem: Gij behoeft niet
mijn voeten te wassen. Jezus antwoord-
de hem: Indien Ik u niet was, hebt gij
geen deel aan Mij.

9 Simon Petrus zeide tot Hem: Heer,
niet alleen mijn voeten, maar ook mijn
handen en mijn hoofd.

10 Jezus zeide tot hem: Wie zijn han-
den en zijn hoofd gewassen heeft,
behoeft alleen zijn voeten te wassen,
maar is toch geheel rein; en gij zijt
rein, maar niet allen. Nu was dit de
gewoonte van de Joden volgens hun
wet; daarom deed Jezus dit, opdat de
wet vervuld zou worden.

BJS, Johannes 14:30 (vergelijk
Johannes 14:30)

(De vorst der duisternis, ofwel Satan, is
van deze wereld .)

30 Hierna zal Ik niet veel met u spre-
ken; want de vorst der duisternis, die
van deze wereld is, komt, maar heeft
geen macht over Mij, maar hij heeft
wél macht over u.

BJS, Handelingen 9:7 (vergelijk
Handelingen 9:7; Handelingen
22:9)

(Zij die bij Paulus waren tijdens zijn beke-
ring zagen het licht, maar de stem hoorden
zij niet, noch zagen zij de Heer.)

7 En zij die met hem reisden, zagen
inderdaad het licht en waren bevreesd;
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maar zij hoorden niet de stem van
Hem die tot hem sprak.

BJS, Romeinen 4:16 (vergelijk
Romeinen 4:16)

(Zowel geloof als werken, door genade,
zijn voor het heil noodzakelijk.)

16 Daarom zijt gij gerechtvaardigd
door geloof en werken, door genade,
opdat de belofte zeker zou zijn voor
het gehele nageslacht; niet alleen voor
wie uit de wet zijn, maar ook voor wie
uit het geloof van Abraham zijn, die
de vader van ons allen is,

BJS, Romeinen 7:5–27 (vergelijk
Romeinen 7:5–25)

(Christus heeft de macht om de ziel van
de mensen te veranderen.)

5 Want toen wij in het vlees waren,
werkten de hartstochten der zonde,
die niet volgens de wet waren, in onze
lichaamsdelen om vruchten voort te
brengen die tot de dood voeren.

6 Maar nu zijn wij verlost van de wet
waarin wij gevangen gehouden wer-
den en zijn dood voor de wet, opdat
wij zullen dienen in de nieuwe staat
van de geest en niet in de oude staat
van de letter.

7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de
wet zonde? God verhoede! Integen-
deel, ik zou de zonde zelfs niet hebben
gekend, ware het niet door de wet;
want ik zou de begeerte niet hebben
gekend als de wet niet had gezegd: gij
zult niet begeren.

8 Maar de zonde, de gelegenheid te
baat nemend door het gebod, wekte in
mij allerlei wellust op. Want zonder
de wet was de zonde dood.

9 Want voorheen leefde ik zonder
overtreding van de wet, maar toen het
gebod van Christus kwam, herleefde
de zonde en stierf ik.

10 En toen ik het gebod van Christus
dat gekomen was, dat ten leven was
beschikt, niet geloofde, bemerkte ik
dat het mij juist tot de dood veroor-
deelde.

11 Want de zonde, de gelegenheid te

baat nemend, ontkende het gebod en
misleidde mij; en daardoor werd ik
gedood.

12 Niettemin bemerkte ik dat de
wet heilig was en dat het gebod heilig
was en rechtvaardig en goed.

13 Was dan hetgeen goed is mij ten
dode gemaakt? God verhoede! Maar
wel de zonde, opdat zij kenbaar zou
zijn als zonde door het goede dat in
mij de dood bewerkt; opdat de zonde,
door het gebod, uitermate zondig zou
worden.

14 Wij weten immers dat het gebod
geestelijk is; maar toen ik onder de
wet was, was ik nog vleselijk, verkocht
onder de zonde.

15 Maar nu ben ik geestelijk; want
wat mij geboden wordt te doen, doe
ik; en wat mij geboden wordt niet toe
te staan, sta ik niet toe.

16 Want wat naar mijn weten niet
juist is, wil ik niet doen; want wat
zonde is, haat ik.

17 Als ik dan niet doe wat ik niet wil
toestaan, stem ik in met de wet, dat zij
goed is; en word ik niet veroordeeld.

18 Welnu, ik ben het niet meer die de
zonde doet; maar ik tracht die zonde
die in mij woont, te bedwingen.

19 Want ik weet dat in mij, dat wil
zeggen in mijn vlees, geen goed
woont; want het willen is wel bij mij
aanwezig, maar het verrichten van het
goede, daartoe ben ik niet bij machte
dan alleen in Christus.

20 Want van het goede dat ik zou
hebben gedaan toen ik onder de wet
was, bemerk ik dat het niet goed is;
daarom doe ik het niet.

21 Maar van het kwade dat ik niet
wilde doen onder de wet, bemerk ik
dat het wel goed is; dat doe ik.

22 Welnu, als ik, met de hulp van
Christus, doe wat ik niet zou willen
doen onder de wet, dan ben ik niet on-
der de wet; en het is niet meer zo dat ik
tracht het verkeerde te doen, maar de
zonde die in mij woont te bedwingen.

23 Ik bemerk dan onder de wet dat
wanneer ik het goede wilde doen het
kwade bij mij aanwezig was; want ik
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verlustig mij in de wet van God naar
de innerlijke mens.

24 En nu zie ik een andere wet, ja, het
gebod van Christus, en zij is in mijn
gemoed gegrift.

25 Maar mijn leden strijden tegen de
wet van mijn gemoed en maken mij tot
een gevangene van de wet der zonde
die in mijn leden is.

26 En als ik de zonde die in mij is niet
bedwing, maar met het vlees de wet
der zonde dien; o ellendig mens die
ik ben! Wie zal mij verlossen uit het
lichaam van deze dood?

27 Ik dank dan God door Jezus
Christus, onze Heer, dat ik zelf aldus
met het gemoed de wet van God dien.

BJS, Romeinen 8:8 (vergelijk
Romeinen 8:8)

(Zij die de wegen van het vlees navolgen,
kunnen God niet behagen.)

8 Aldus kunnen zij die naar het vlees
zijn God niet behagen.

BJS, 1 Korintiërs 7:1–2, 5, 26, 29–33
(vergelijk 1 Korintiërs 7:1–2, 5,
26, 29–33)

(Paulus beantwoordde vragen over het
huwelijk onder degenen die op zending
waren geroepen.)

1 Wat nu de dingen betreft waarover
gij mij geschreven hebt, zeggende: Het
is goed voor een man geen vrouw aan
te raken.

2 Nochtans zeg ik: Laat, teneinde
ontucht te vermijden, iedere man zijn
eigen vrouw hebben en laat iedere
vrouw haar eigen man hebben.

5 Onttrekt u niet aan elkander, tenzij
met onderling goedvinden voor een
bepaalde tijd, teneinde u over te geven
aan vasten en gebed; en komt weder
tezamen, opdat Satan u niet verzoekt
wegens uw gebrek aan zelfbeheersing.

26 Ik veronderstel dus dat dit zinnig
is in de huidige nood, dat een man
zo blijft, opdat hij meer goed zal kun-
nen doen.

29 Maar ik spreek tot u die tot de
bediening geroepen zijt. Want dit zeg

ik, broeders, de tijd die rest is slechts
kort eer gij tot de bediening wordt
uitgezonden. Ja, zij die een vrouw
hebben, zullen zijn alsof zij er geen
hadden; want gij zijt geroepen en ge-
kozen om des Heren werk te doen.

30 En het zal zijn met hen die wenen
alsof zij niet weenden; en met hen die
zich verheugen alsof zij zich niet ver-
heugden en met hen die kopen alsof
zij niet bezaten;

31 en met hen die deze wereld ge-
bruiken alsof zij haar niet gebruiken;
want de uiterli jkheden van deze
wereld gaan voorbij.

32 Maar ik zou willen, broeders, dat
gij uw roeping grootmaakt. Ik wil dat
gij zonder zorgen zijt. Want wie onge-
huwd is, zorgt voor de dingen die de
Heer toebehoren, hoe hij de Heer kan
behagen; daarom overwint hij.

33 Maar wie gehuwd is, zorgt voor de
dingen die van de wereld zijn, hoe hij
zijn vrouw kan behagen; daarom is er
verschil, want hij wordt belemmerd.

BJS, 1 Korintiërs 15:40 (vergelijk
1 Korintiërs 15:40)

(Er zijn drie graden van heerlijkheid in de
opstanding.)

40 Ook celestiale lichamen, en terres-
triale lichamen, en telestiale lichamen;
maar de heerlijkheid van het celestiale
is er één; en van het terrestriale een
andere; en van het telestiale nog een
andere.

BJS, 2 Korintiërs 5:16 (vergelijk
2 Korintiërs 5:16)

(Paulus raadde de heiligen aan niet naar
de wijze van het vlees te leven.)

16 Daarom, voortaan leven wij niet
meer naar het vlees; ja, hoewel wij eens
naar het vlees leefden, sinds wij echter
Christus hebben leren kennen, leven
wij voortaan niet meer naar het vlees.

BJS, Galaten 3:19–20 (vergelijk
Galaten 3:19–20)

(Christus is de Middelaar van het nieuwe
verbond. De wet van Mozes [het oude
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verbond] en het eeuwigdurend evangelie
[het nieuwe verbond] worden vergeleken.)

19 Welnu dan, de wet werd toege-
voegd wegens overtredingen totdat het
zaad zou komen aan wie de belofte was
gedaan in de wet die gegeven werd aan
Mozes, die door de hand van engelen
geordend was om een middelaar te
zijn van dit eerste verbond, (de wet).

20 Deze middelaar nu was niet een
middelaar van het nieuwe verbond;
maar er is één Middelaar van het nieu-
we verbond, en wel Christus, zoals
geschreven staat in de wet aangaande
de beloften gedaan aan Abraham en
zijn zaad. Christus nu is de Middelaar
van het leven; want dit is de belofte
die God aan Abraham heeft gedaan.

BJS, Efeziërs 4:26 (vergelijk Efeziërs
4:26)

(Onrechtvaardige toorn is zonde.)

26 Kunt gij vertoornd zijn en niet
zondigen? Laat de zon niet ondergaan
over uw verbolgenheid;

BJS, 1 Tessalonicenzen 4:15
(vergelijk 1 Tessalonicenzen 4:15)

(De rechtvaardigen die in leven zijn bij de
komst des Heren hebben niets voor op de
rechtvaardige doden.)

15 Want dit zeggen wij u door het
woord des Heren, dat zij die in leven
zijn bij de komst des Heren, niets voor
hebben op hen die verblijven tot de
komst des Heren, die slapende zijn.

BJS, 2 Tessalonicenzen 2:2–3, 7–9
(vergelijk 2 Tessalonicenzen 2:2–9)

(Paulus profeteerde een afval voordat de
Heer terugkomt.)

2 dat gij niet snel aan het wankelen
wordt gebracht of door een brief ver-
ontrust wordt, tenzij gij die van ons
ontvangt; noch door een geest, noch
door een woord als zou de dag van
Christus ophanden zijn.

3 Laat niemand u op enigerlei wijze
misleiden; want er zal eerst een afval
komen en die mens der zonde zal

geopenbaard worden, de zoon des
verderfs;

7 want het geheimenis der ongerech-
tigheid is reeds in werking en het is hij
die nu werkt en Christus laat hem
werken totdat de tijd vervuld is dat hij
verwijderd zal worden.

8 En dan zal die boze geopenbaard
worden die de Heer verteren zal door
de adem van zijn mond en zal vernie-
tigen door de glans van zijn komst.

9 Ja, de Heer, namelijk Jezus wiens
komst pas zal zijn nadat er een afval
plaatsgevonden heeft, door de ver-
richting van Satan, met alle macht en
tekenen en leugenachtige wonderen,

BJS, 1 Timoteüs 2:4 (vergelijk
1 Timoteüs 2:4)

(Christus is de eniggeboren Zoon en de
Middelaar.)

4 die wil dat alle mensen behouden
worden en komen tot kennis van de
waarheid die in Christus Jezus is, die
de eniggeboren Zoon van God is en
geordend om Middelaar te zijn tussen
God en de mens; die één God is en
macht heeft over alle mensen.

BJS, 1 Timoteüs 6:15–16 (vergelijk
1 Timoteüs 6:15–16)

(Zij in wie het licht der onsterfelijkheid
verblijft, kunnen Jezus zien.)

15 die Hij te zijner tijd zal tonen, die
de gezegende en enige Heerser is, de
Koning der koningen, de Heer der
Heren, ere zij Hem en eeuwigdurende
macht;

16 die geen mens gezien heeft, noch
zien kan, tot wie geen mens naderen
kan dan alleen hij in wie het licht en de
hoop der onsterfelijkheid verblijven.

BJS, Hebreeën 1:6–7 (vergelijk
Hebreeën 1:6–7)

(Engelen zijn dienende geesten.)

6 En voorts, wanneer Hij de Eerstge-
borene in de wereld brengt, zegt Hij:
En laten alle engelen Gods Hem aan-
bidden die zijn dienaars als een vurige
vlam maakt.



257 BJS, Jakobus 2:1

7 En van de engelen zegt Hij: Engelen
zijn dienende geesten.

BJS, Hebreeën 4:3 (vergelijk
Hebreeën 4:3)

(De werken Gods zijn vanaf de grondleg-
ging der wereld bereid.)

3 Want wij die hebben geloofd, gaan
in tot de rust zoals Hij heeft gezegd:
Gelijk Ik gezworen heb in mijn verbol-
genheid: Indien zij hun hart verstokken,
zullen zij niet ingaan tot mijn rust; ook
heb Ik gezworen: Indien zij hun hart
niet verstokken, zullen zij wel tot mijn
rust ingaan; ook al waren de werken
Gods vanaf de grondlegging der wereld
bereid (of gereed).

BJS, Hebreeën 5:7–8

(Een kanttekening in het BJS-manuscript
stelt dat de verzen 7 en 8 op Melchizedek
slaan en niet op Christus. Overigens komen
de tekst in de King Jamesbijbel en de
Bijbelvertaling van Joseph Smith overeen.)

BJS, Hebreeën 6:1, 3 (vergelijk
Hebreeën 6:1, 3)

(De beginselen van Christus voeren tot
volmaking.)

1 Laten wij dan, niet afwijkend van de
beginselen van de leer van Christus,
voortgaan tot volmaking; en niet
opnieuw het fundament leggen van
bekering van dode werken en van
geloof in God.

3 En wij zullen voortgaan tot de vol-
making als God het vergunt.

BJS, Hebreeën 7:3 (vergelijk
Hebreeën 7:3)

(Het heilig priesterschap naar de orde van
de Zoon Gods is zonder vader of moeder en
heeft geen begin of einde van dagen.)

3 Want deze Melchizedek werd geor-
dend tot priester naar de orde van de
Zoon Gods, welke orde zonder vader,
zonder moeder, zonder overerving
was, hebbende begin van dagen noch
einde van leven. En allen die tot dit
priesterschap worden geordend, wor-
den gelijkgemaakt aan de Zoon Gods
en blijven priester zonder ophouden.

BJS, Hebreeën 7:25–26 (vergelijk
Hebreeën 7:26–27)

(Christus’ rol als middelaar wordt uiteen-
gezet.)

25 Want zulk een hogepriester betaam-
de ons, die heilig is, schuldeloos, onbe-
smet, afgescheiden van de zondaars en
tot heerser gesteld over de hemelen;

26 en niet als die hogepriesters die
dagelijks offers brachten, eerst voor
hun eigen zonden en dan voor de zon-
den van het volk; want Hij behoeft
geen offer te brengen voor zijn eigen
zonden, want Hij kende geen zonden;
maar wel voor de zonden van het
volk. En dit heeft Hij éénmaal gedaan,
toen Hij Zichzelf opofferde.

BJS, Hebreeën 11:1 (vergelijk
Hebreeën 11:1)

(Geloof is de verzekering van dingen waarop
gehoopt wordt.)

1 Welnu, geloof is de verzekering der
dingen waarop gehoopt wordt, het be-
wijs van dingen die niet worden gezien.

BJS, Hebreeën 11:35 (vergelijk
Hebreeën 11:35)

(De getrouwen die omwille van Christus
gemarteld worden, verwerven de eerste
opstanding.)

35 Vrouwen hebben hun doden,
wederom tot leven opgewekt, ontvan-
gen; en anderen zijn gefolterd zonder
redding aan te nemen; opdat zij de
eerste opstanding zouden verwerven;

BJS, Jakobus 1:2 (vergelijk
Jakobus 1:2)

(Benauwingen, niet verzoekingen, dragen
ertoe bij ons te heiligen.)

2 Mijn broeders, rekent het geheel
tot vreugde wanneer gij in vele benau-
wingen valt;

BJS, Jakobus 2:1 (vergelijk
Jakobus 2:1)

(De leden behoren de een niet hoger te
achten dan de ander.)

1 Mijn broeders, gij kunt niet het
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geloof hebben in onze Heer Jezus
Christus, de Heer der heerlijkheid, en
toch de persoon aanzien.

BJS, 1 Petrus 3:20 (vergelijk 1 Petrus
3:20)

(Sommige geesten in de gevangenis waren
onrechtvaardig geweest in de dagen van
Noach.)

20 Van wie sommigen ongehoorzaam
waren in de dagen van Noach, zolang
de lankmoedigheid Gods afwachtte,
terwijl de ark gereed werd gemaakt
waarin weinigen, dat wil zeggen acht
zielen, door het water gered werden.

BJS, 1 Petrus 4:6 (vergelijk 1 Petrus
4:6)

(Het evangelie wordt gepredikt aan hen
die dood zijn.)

6 Daarom wordt het evangelie gepre-
dikt aan hen die dood zijn, opdat zij
geoordeeld kunnen worden naar de
mens in het vlees, maar zullen leven in
de geest naar de wil van God.

BJS, 1 Petrus 4:8 (vergelijk 1 Petrus
4:8)

(Naastenliefde voorkomt dat wij zondigen.)

8 En bovenal, hebt grote naastenlief-
de onder elkander; want naastenliefde
voorkomt een menigte zonden.

BJS, 1 Johannes 2:1 (vergelijk
1 Johannes 2:1)

(Christus zal onze voorspraak zijn bij de
Vader, mits we ons bekeren.)

1 Mijn kinderkens, deze dingen schrijf
ik u, opdat gij niet zult zondigen. Maar
als iemand zondigt en zich bekeert, dan
hebben wij een voorspraak bij de Vader,
Jezus Christus, de Rechtvaardige.

BJS, 1 Johannes 3:9 (vergelijk
1 Johannes 3:9)

(Wie uit God geboren is, gaat niet voort in
de zonde.)

9 Wie uit God geboren is, gaat niet
voort in de zonde; want de Geest
Gods verblijft in hem; en hij kan niet

voortgaan in de zonde, want hij is
geboren uit God, hebbende ontvangen
die Heilige Geest der belofte.

BJS, 1 Johannes 4:12 (vergelijk
1 Johannes 4:12)

(Alleen zij die in God geloven, kunnen
Hem zien.)

12 Niemand heeft te eniger tijd God
gezien behalve zij die geloven. Indien
wij elkander liefhebben, verblijft God
in ons, en zijn liefde wordt in ons
vervolmaakt.

BJS, Openbaring 1:1–4 (vergelijk
Openbaring 1:1–4)

(Johannes ontving een openbaring van
Jezus Christus en gaf die door aan de lei-
ders van de zeven gemeenten in Azië.)

1 De openbaring aan Johannes, een
dienstknecht van God, die hem gege-
ven is door Jezus Christus, om zijn
dienstknechten dingen te tonen die
weldra moesten geschieden, die Hij
heeft gezonden en bekendgemaakt
door middel van zijn engel aan zijn
dienstknecht Johannes,

2 die getuigde van het woord van
God en van het getuigenis van Jezus
Christus en van alle dingen die hij
gezien heeft.

3 Gezegend zijn zij die de woorden
van deze profetie lezen en zij die ze
horen en begrijpen en de dingen die
erin geschreven staan, bewaren, want
de tijd van de komst des Heren is nabij.

4 Welnu, dit is het getuigenis van
Johannes aan de zeven dienstknechten
die gesteld zijn over de zeven gemeen-
ten in Azië. Genade zij u en vrede van
Hem die is en die was en die komen
zal; die zijn engel gezonden heeft van
voor zijn troon om te getuigen tot hen
die de zeven dienstknechten zijn over
de zeven gemeenten,

BJS, Openbaring 2:22 (vergelijk
Openbaring 2:22)

(De goddelozen zullen in de hel geworpen
worden.)

22 Zie, Ik zal haar in de hel werpen
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en hen die overspel met haar plegen
in grote verdrukking, tenzij zij zich
bekeren van hun werken.

BJS, Openbaring 5:6 (vergelijk
Openbaring 5:6)

(Twaalf dienstknechten van God worden
uitgezonden over de gehele aarde.)

6 En ik zag, en zie, te midden van de
troon en van de vier dieren, en te mid-
den van de ouderlingen stond een Lam
zoals het was geslacht, met twaalf
horens en twaalf ogen, die de twaalf
dienstknechten zijn van God, uitgezon-
den over de gehele aarde.

BJS, Openbaring 12:1–17 (vergelijk
Openbaring 12:1–17; Leer en
Verbonden 77)

(De vrouw [de kerk], het kind [het konink-
rijk Gods], de roede van ijzer [het woord van
God], de draak [Satan], en Michaël worden
uitgelegd. De oorlog in de hemel wordt op
de aarde voortgezet.)

1 En er verscheen een groot teken in
de hemel naar de gelijkenis van din-
gen op de aarde; een vrouw bekleed
met de zon en met de maan onder haar
voeten en op haar hoofd een kroon
van twaalf sterren.

2 En de vrouw, die een kind verwacht-
te, schreeuwde in barensnood en in
pijn om te worden verlost.

3 En zij baarde een mannelijk kind
die over alle natiën zou heersen met
een roede van ijzer; en haar kind werd
opgenomen tot God en zijn troon.

4 En er verscheen een ander teken
in de hemel; en zie, een grote rode
draak met zeven hoofden en tien
horens en op zijn koppen zeven kro-
nen. En zijn staart sleepte een derde
van de sterren des hemels mede en
wierp die op de aarde. En de draak
stond voor de vrouw die verlost was,
gereed om haar kind na de geboorte
te verslinden.

5 En de vrouw vluchtte de woestijn
in waar zij een plaats had door God

bereid, opdat men haar daar twaalf-
honderd zestig jaar zou voeden.

6 En er was oorlog in de hemel;
Michaël en zijn engelen streden tegen
de draak; en de draak en zijn engelen
streden tegen Michaël;

7 en de draak overwon Michaël niet,
noch het kind, noch de vrouw die
de kerk van God was, die van haar
pijnen was verlost en het koninkrijk
van onze God en zijn Christus voort-
gebracht had.

8 Noch werd er plaats in de hemel
gevonden voor de grote draak die
uitgeworpen werd; die oude slang,
de duivel genoemd en ook Satan ge-
noemd, die de gehele wereld misleidt;
hij werd uitgeworpen op de aarde;
en zijn engelen werden met hem
uitgeworpen.

9 En ik hoorde een luide stem in
de hemel zeggen: Nu is gekomen het
heil en de kracht en het koninkrijk
van onze God en de macht van zijn
Christus;

10 want neergeworpen is de aankla-
ger van onze broeders die hen dag en
nacht aanklaagde voor het aangezicht
van onze God.

11 Want zij hebben hem overwonnen
door het bloed van het Lam en door
het woord van hun getuigenis; want
zij hadden niet hun eigen leven lief,
maar behielden het getuigenis, ja, tot
in de dood. Daarom, verheugt u, o
hemelen, en gij die daarin woont.

12 En na deze dingen hoorde ik een
andere stem zeggen: Wee de bewoners
der aarde, ja, en hun die wonen op de
eilanden der zee! Want de duivel is tot
u neergedaald in grote verbolgenheid,
want hij weet dat hij slechts een korte
tijd heeft.

13 Want toen de draak zag dat hij op
de aarde was geworpen, vervolgde hij
de vrouw die het mannelijke kind had
gebaard.

14 Daarom werden aan de vrouw
twee vleugels van een grote arend ge-
geven, opdat zij kon wegvluchten van
voor het aangezicht van de slang, de
woestijn in, naar haar plaats, waar zij
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gevoed wordt voor een tijd en tijden
en een halve tijd.

15 En de slang werpt water als een
vloed uit zijn bek, de vrouw achterna,
opdat hij haar kan laten medesleuren
door de vloed.

16 En de aarde helpt de vrouw en
de aarde opent haar mond en slokt
de vloed op die de draak uit zijn
bek werpt.

17 Daarom was de draak verbolgen
op de vrouw en ging heen om oorlog
te voeren tegen de overigen van haar
nakomelingen die de geboden van God
bewaren en het getuigenis van Jezus
Christus hebben.

BJS, Openbaring 19:15, 21
(vergelijk Openbaring 19:15, 21)

(God gebruikt het woord van Christus om
de natiën te slaan.)

15 En uit zijn mond komt het woord
Gods voort en daarmede zal Hij de
natiën slaan; en Hij zal over hen heersen
met het woord van zijn mond; en Hij
treedt de wijnpers in de gramschap en
toorn van de almachtige God.

21 En de overigen werden gedood
met het woord van Hem die op het
paard zat, welk woord uit zijn mond
voortkwam; en al de vogels werden
verzadigd van hun vlees.
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1805, 23 december
Joseph Smith (1805–1844),
zoon van Joseph Smith sr.
en Lucy Mack Smith,
geboren te Sharon (Ver-
mont) (zie GJS 1:3).

1820, vroege voorjaar
De profeet Joseph Smith
ontvangt het eerste visioen
in een bos bij de towns-
hips Palmyra en Manches-
ter (New York), vlakbij
huis (zie GJS 1:15–17).

1823, 21–22 september
Joseph Smith krijgt bezoek
van de engel Moroni die
hem vertelt over het 
verslag in het Boek van
Mormon. Joseph Smith
bekijkt de gouden platen
die begraven liggen in een
heuvel (Cumorah) in 
de omgeving (zie GJS
1:27–54).

1827, 22 september
Joseph Smith krijgt de gou-
den platen van Moroni op
de heuvel Cumorah (zie
GJS 1:59).

1829, 15 mei
Johannes de Doper ver-
leent Joseph Smith en 
Oliver Cowdery het Aäro-
nisch priesterschap in 
Harmony (Pennsylvania)
(zie LV 13; GJS 1:71–72).

1829, mei
Joseph Smith en Oliver
Cowdery ontvangen het
Melchizedeks priester-
schap van Petrus, Jakobus
en Johannes bij de 
Susquehanna tussen Har-
mony (Pennsylvania) en
Colesville (New York) (zie
LV 128:20).

1829, juni
De vertaling van het Boek
van Mormon voltooid. De
drie getuigen en de acht

getuigen krijgen de gou-
den platen te zien (zie 
2 Ne. 11:3; 27:12–13; LV 17).

1830, 26 maart
De eerste gedrukte exem-
plaren van het Boek van
Mormon uitgegeven te 
Palmyra (New York).

1830, 6 april
De kerk wordt georgani-
seerd te Fayette (New
York).

1830, september–oktober
De eerste zendelingen
geroepen om tot de Lama-
nieten (Indianen) te predi-
ken (zie LV 28; 30; 32).

1830, december–januari
1831

De heiligen geboden zich
te vergaderen in Ohio (zie
LV 37; 38:31–32).

1831, 20 juli
Plek voor de stad Zion (het
nieuwe Jeruzalem) te Inde-
pendence (Missouri) aan
de profeet Joseph Smith
geopenbaard (zie LV 57;
Art. 1:10).

1833, 18 maart
Sidney Rigdon en Frede-
rick G. Williams aange-
steld als raadgever in het
Presidium van de kerk (zie
LV 81, inleiding); zij ont-
vangen de sleutels van dit
laatste koninkrijk (zie LV
90, inleiding; vers 6).

1833, 7 november
De heiligen beginnen over
de Missouri richting Clay
County te vluchten voor
het gepeupel in Jackson
County (Missouri).

1834, 5 mei
Als leider van het Zions-
kamp vertrekt president
Joseph Smith uit Kirtland
(Ohio) naar Missouri om

hulp te bieden aan de hei-
ligen die uit Jackson
County zijn verdreven.

1835, 14 februari
Het Quorum der Twaalf
Apostelen georganiseerd
te Kirtland (Ohio) (zie LV
107:23–24).

1835, 28 februari
Begin van het organiseren
van het Eerste Quorum
van Zeventig te Kirtland
(Ohio).

1835, 17 augustus
De Leer en Verbonden in
Kirtland (Ohio) als stan-
daardwerk van de kerk
aanvaard.

1836, 27 maart
Inwijding van de Kirtland-
tempel (zie LV 109).

1836, 3 april
Jezus Christus verschijnt
aan Joseph Smith en Oli-
ver Cowdery in de Kirt-
landtempel. Mozes, Elias
en Elia verschijnen en dra-
gen priesterschapssleutels
over (zie LV 110).

1837, 19 juli
Heber C. Kimball komt
met zes anderen aan in
Liverpool voor de eerste
buitenlandse zending van
de kerk.

1838, 26 april
De naam van de kerk door
openbaring bepaald (zie
LV 115:4).

1838, 1 december
De profeet Joseph Smith en
anderen gevangengezet in
de gevangenis van Liberty,
Clay County (Missouri)
(zie LV 121–123).
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1840, 15 augustus
Openbaarmaking van de
doop voor de doden door
de profeet Joseph Smith.

1841, 24 oktober
Ouderling Orson Hyde
wijdt het Heilige Land toe
voor de terugkeer van de
kinderen van Abraham (zie
LV 68:1–3; 124:128–129).

1842, 17 maart
De zustershulpvereniging
georganiseerd in Nauvoo
(Illinois).

1842, 4 mei
De eerste volledige tem-
pelbegiftigingen verstrekt.

1844, 27 juni
Joseph Smith en Hyrum
Smith sterven als marte-
laar in de gevangenis van
Carthage (zie LV 135).

1846, 4 februari
De heiligen uit Nauvoo
beginnen aan hun over-
tocht van de Mississippi
op weg naar het Westen.
Een aantal heiligen uit het
oosten van het land gaat in
New York aan boord van
de ‘Brooklyn’ met bestem-
ming Californië.

1846, 16 juli
Het Mormoons Bataljon 
in Iowa gerecruteerd om
dienst te nemen in het
leger van de Verenigde
Staten.

1847, april 
Het pioniersgezelschap 
van president Brigham
Young vertrekt uit Winter
Quarters op weg naar het
Westen (zie LV 136).

1847, 24 juli
President Brigham Young
komt aan in de Salt Lake
Valley.

1847, 27 december
De conferentie van de kerk
steunt president Brigham
Young, ouderling Heber 
C. Kimball en ouderling
Willard Richards als Eerste
Presidium.

1848, mei–juni
Sprinkhanen in de Salt
Lake Valley verwoesten de
gewassen.Volkomen ver-
nietiging van de akkers
wordt voorkomen doordat
zwermen zeemeeuwen de
sprinkhanen opvreten.

1849, 9 december
De zondagsschool georga-
niseerd door Richard Bal-
lantyne.

1850, 15 juni
Eerste publicatie van de
Deseret News in Salt Lake
City.

1856, oktober
De handkarrenkonvooien
van Willie en Martin door
vroege sneeuwstormen
opgehouden. Door red-
dingsploegen uit de Salt
Lake Valley gevonden.

1867, 8 december
De zustershulpvereniging
gereorganiseerd op aanwij-
zing van president Brig-
ham Young.

1869, 28 november
De Retrenchment Associa-
tion (vereniging voor een
ingetogen leven) voor
jonge dames, de voorloper
van het jongevrouwenpro-
gramma, georganiseerd. 

1875, 10 juni
Young Men’s Mutual
Improvement Association
(onderlinge ontwikkeling-
vereniging voor jongeman-
nen), de voorloper van het

jongemannenprogramma,
georganiseerd. 

1877, 6 april
De St. George-tempel inge-
wijd. President Brigham
Young ontvangt een open-
baring om de organisatie
van de priesterschap en de
ringen van Zion in orde te
brengen.

1878, 25 augustus
Aurelia Spencer Rogers
houdt de eerste jeugd-
werkvergadering in Far-
mington (Utah).

1880, 10 oktober
John Taylor gesteund als
president van de kerk. De
Parel van grote waarde als
standaardwerk aanvaard.

1883, 14 april
Openbaring aan president
John Taylor over het orga-
niseren van de zeventigen.

1889, 7 april
Wilford Woodruff gesteund
als president van de kerk.

1890, 6 oktober
Het Manifest, waarin de
beëindiging wordt aange-
kondigd van de praktijk
van het meervoudige
huwelijk, in de algemene
conferentie gesteund.

1893, 6 april
President Wilford Wood-
ruff wijdt de Salt Lake-
tempel in na een
bouwperiode van 40 jaar.

1898, 13 september
Lorenzo Snow wordt pre-
sident van de kerk.

1899, 17 mei
President Lorenzo Snow
ontvangt in St. George de
openbaring die hem ertoe
beweegt de tiende te bena-
drukken (zie LV 119).
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1901, 17 oktober
Joseph F. Smith wordt pre-
sident van de kerk.

1918, 3 oktober
President Joseph F. Smith
ontvangt het visioen over
de verlossing van de
doden (zie LV 138).

1918, 23 november
Heber J. Grant wordt pre-
sident van de kerk.

1936, april 
Instelling van het Church
Security Program (Zeker-
heidssysteem van de
kerk), de voorloper van
het welzijnsprogramma
van de kerk, ter ondersteu-
ning van de armen in de
crisistijd. Dit programma
was het gevolg van een
openbaring aan president
Heber J. Grant.

1941, 6 april
De eerste assistenten van
de Twaalf geroepen.

1945, 21 mei
George Albert Smith
wordt president van de
kerk.

1951, 9 april
David O. McKay gesteund
als president van de kerk.

1961, 30 september
In opdracht van het Eerste
Presidium maakt ouder-
ling Harold B. Lee bekend
dat ter versterking van het
gezin en het individu alle
kerkprogramma’s door de
priesterschap zullen wor-
den gecoördineerd.

1964, oktober
Het houden van de gezins-
avond opnieuw bena-
drukt.

1970, 23 januari
Joseph Fielding Smith
wordt president van de
kerk.

1971, januari
Publicatie van de nieuwe
tijdschriften van de 
kerk — Ensign, New Era,
en Friend — gaat van start.

1972, 7 juli
Harold B. Lee wordt presi-
dent van de kerk.

1973, 30 december
Spencer W. Kimball wordt
president van de kerk.

1975, 3 oktober
President Spencer W. Kim-
ball kondigt de reorgani-
satie van het Eerste
Quorum der Zeventig aan.

1976, 3 april
Twee openbaringen toege-
voegd aan de Parel van
grote waarde. In 1981 wor-
den deze omgezet in LV
137 en 138.

1978, 30 september
Openbaring door de kerk
gesteund die het priester-
schap binnen het bereik
brengt van ieder daartoe
waardig lid van het man-
nelijk geslacht, ongeacht
hun ras of huidskleur (zie
OD 2).

1979, augustus
HLD-uitgave gepubliceerd
van de King Jamesbijbel
met hulpmiddelen voor
schriftstudie.

1981, september 
Nieuwe Engelstalige uit-
gaven gepubliceerd van
het Boek van Mormon, de
Leer en Verbonden en de
Parel van grote waarde.

1984, juni
Gebiedspresidiums inge-
steld, waarvan de leden
uit de zeventigen worden
geroepen.

1985, 10 november
Ezra Taft Benson wordt
president van de kerk.

1989, 1 april
Tweede Quorum der
Zeventig gereorganiseerd.

1994, 5 juni
Howard W. Hunter wordt
president van de kerk.

1995, 12 maart
Gordon B. Hinckley wordt
president van de kerk.

1995, 1 april
De functie van regionaal
vertegenwoordiger opge-
heven. Bekendmaking van
een nieuwe functie met de
titel: gebiedsautoriteit.

1995, 23 september
‘Het gezin: een proclama-
tie aan de wereld’ van het
Eerste Presidium en de
Raad der Twaalf Aposte-
len gepubliceerd.

1997, 5 april
Gebiedsautoriteiten zullen
geordende zeventigen zijn.
Derde, Vierde en Vijfde
Quorum der Zeventig aan-
gekondigd.

1997, 4 oktober
President Hinckley maakt
de bouw van kleine tem-
pels bekend.

1997, november
Het ledental van de kerk
bereikt de 10 miljoen.

1998, april
President Hinckley maakt
het doel bekend om 100
tempels in bedrijf te heb-
ben tegen het jaar 2000.
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1. Heilige bos

Het heilige bos bevindt zich in de townships
Palmyra en Manchester (New York), en wel
even ten westen van de plek waar het kleine
blokhuis van de familie Smith stond in het jaar
1820.
Belangrijke gebeurtenis: De verschijning van
God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan
de profeet Joseph Smith vindt in dit bos plaats
(GJS 1:14–20).

2. Heuvel Cumorah en de omgeving van
Manchester-Palmyra

Zicht naar het noorden. De heuvel Cumorah
in Manchester (New York) is te zien vanaf
rechtsonder tot ruim halverwege de foto. Het
witte monument op de noordelijke helling is
een gedenknaald die is opgericht ter ere van
de engel Moroni en de verschijning van het
Boek van Mormon. De heuvel Cumorah
bevindt zich ongeveer vijf kilometer ten zuid-
oosten van het heilige bos. Bovenaan de foto
is Palmyra te zien, op een afstand van zes-en-
eenhalve kilometer. De boerderij van de fami-
lie Smith en het heilige bos bevinden zich
linksboven op de foto.
Belangrijke gebeurtenissen: De familie van de
profeet Joseph Smith woont in deze omgeving
ten tijde van het eerste visioen (GJS 1:3). In het
jaar 421 n.C. heeft Moroni een verslag op gou-
den platen met de godsdienstige geschiedenis
van zijn volk begraven op de heuvel Cumorah
(WvM 1:1–11; Mrm. 6:6; Moro. 10:1–2). Deze
zelfde Moroni vertelt Joseph Smith waar de
platen te vinden zijn: Op de westelijke helling
van de noordkant van de heuvel, dicht bij de
top. In 1827 overhandigt Moroni ze aan hem
(LV 27:5; 128:20; GJS 1:33–35, 51–54, 59).

3. Blokhuis van Joseph Smith sr.

Replica van het huis van Joseph Smith sr.,
gebouwd op de plek waar het oorspronkelij-
ke blokhuis heeft gestaan in de buurt van
Palmyra (New York). De familie Smith heeft
dit huis met slaapzolder van ruwe houtblok-
ken gebouwd kort na hun aankomst in
Palmyra.
Belangrijke gebeurtenissen: De profeet Joseph
Smith bestudeert de Bijbel in dit huis, worste-
lend met de vraag welke kerk de juiste is (GJS
1:11–13). Moroni verschijnt aan Joseph en ver-
telt hem over de platen van het Boek van
Mormon (GJS 1:30–47).

4. Drukkerij Grandin

De gerestaureerde drukkerij van het histori-
sche gebouw van Egbert B. Grandin, waar de
eerste exemplaren van het Boek van Mormon
verschijnen in 1830. Martin Harris neemt een
hypotheek op zijn boerderij, en verkoopt ook
een deel ervan, om te betalen voor het druk-
ken van 5000 exemplaren van het Boek van
Mormon. In augustus 1829 wordt begonnen
met het letterzetten en de gedrukte exempla-
ren zijn beschikbaar op 26 maart 1830.
Belangrijke gebeurtenis: Martin Harris ontvangt
het gebod gul van zijn bezit te geven om de
schuld voor het drukken van het Boek van
Mormon te betalen (LV 19:26–35).

5. De Susquehanna

Deze foto toont de Susquehanna bij Harmony
Township (Pennsylvania).
Belangrijke gebeurtenissen: Joseph Smith jr.
komt in 1825 voor het eerst naar Harmony op
zoek naar werk. Samen met zijn vader vindt
hij in de buurt onderdak bij Isaac Hale, waar
Joseph voor het eerst kennismaakt met Emma
Hale, zijn toekomstige vrouw (GJS 1:56–57).

Deze foto’s van belangrijke plaatsen uit de
kerkgeschiedenis tonen de streken waar

de eerste heiligen der laatste dagen hebben
rondgelopen, waar hedendaagse profeten
hebben geleefd en de mensen hebben onder-
richt en waar veel gebeurtenissen uit de
Schriften hebben plaatsgevonden. Om u tot
steun te zijn bij uw studie, gaat iedere foto
vergezeld van een korte beschrijving. Het
nummer en de titel van de beschrijving
komen overeen met het nummer en de titel

van de foto. In de eerste alinea na de titel
wordt iets verteld over de plek waar de foto
genomen is, wordt gewezen op belangrijke
punten om op te letten en doorgaans aange-
geven in welke richting de foto genomen is.
Vervolgens wordt vermeld welke belangrijke
gebeurtenissen in die omgeving hebben
plaatsgevonden, gevolgd door tekstverwijzin-
gen zodat u weet waar u meer over die
gebeurtenissen kunt lezen.
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Joseph en Emma trouwen op 18 januari 1827.
De profeet ontvangt de gouden platen op 22
september 1827 te Manchester (New York) en
verhuist spoedig daarna met Emma naar
Harmony, waar hij in hun bescheiden huis bij
de rivier aan de vertaling begint. Omdat
Joseph en Oliver Cowdery tijdens de vertaling
van het Boek van Mormon meer willen weten
over de doop, begeven zij zich op 15 mei 1829
naar de rivier om de Heer over dat onderwerp
te bidden.
In antwoord op hun gebed verschijnt
Johannes de Doper (GJS 1:66–74; LV 13) die
Joseph en Oliver het Aäronisch priesterschap
verleent. Vervolgens dalen zij af in de rivier en
dopen elkaar tot vergeving van zonden.
Daarna ontvangen Joseph en Oliver van
Johannes de Doper de opdracht om elkaar tot
het Aäronisch priesterschap te ordenen. Enige
tijd later verschijnen Petrus, Jakobus en
Johannes op de oever van deze rivier en ver-
lenen Joseph en Oliver het Melchizedeks
priesterschap (LV 27:12–13; 128:20).

6. Blokhuis van Peter Whitmer sr.

Reconstructie van het blokhuis van Peter
Whitmer sr., gebouwd op de fundering van
het oorspronkelijke huis te Fayette (New
York).
Belangrijke gebeurtenissen: Eind juni 1829 vol-
tooit Joseph Smith hier de vertaling van het
Boek van Mormon. In het bos hier vlakbij krij-
gen de drie getuigen de engel Moroni en de
gouden platen te zien. Hun getuigenis staat
afgedrukt in alle exemplaren van het Boek
van Mormon. Op 6 april 1830 komen onge-
veer 60 mensen in het huis van Peter Whitmer
bijeen om getuige te zijn van de formele orga-
nisatie van de Kerk van Jezus Christus. De
eerste vergaderingen en conferenties van de
pasgeorganiseerde kerk vinden hier plaats.
Twintig van de openbaringen die in de Leer
en Verbonden staan worden ontvangen ten
huize van Peter Whitmer.

7. Winkel van Newel K. Whitney en Co.

Deze winkel heeft een belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis van de kerk in
Kirtland. Joseph en Emma Smith wonen hier
een korte tijd. In 1832 wordt deze winkel,
waar een aantal belangrijke openbaringen
worden ontvangen, de hoofdzetel van de
kerk. De school der profeten wordt hier

gehouden van 24 januari 1833 tot ergens in
april 1833.
Belangrijke gebeurtenissen: De profeet Joseph
Smith ontvangt hier de openbaring over het
woord van wijsheid (LV 89). Hij werkt hier
ook veel aan zijn vertaling van de Bijbel.

8. Huis van John Johnson

Het huis van John en Alice Johnson bevond
zich in Hiram (Ohio). Dit is een kamer op de
eerste verdieping.
Belangrijke gebeurtenissen: De profeet Joseph
Smith en zijn vrouw, Emma, hebben in dit
huis gewoond. Joseph en Sidney Rigdon ont-
vangen hier op 16 februari 1832, in de tegen-
woordigheid van verschillende anderen, het
wonderbaarlijke visioen van de graden van
heerlijkheid (LV 76). De profeet Joseph werkt
in dit huis ook aan de Bijbelvertaling van
Joseph Smith (BJS). Terwijl Joseph en Emma
hier wonen, worden Joseph en Sidney door
een bende afvalligen en anti- mormonen op
brute wijze geslagen en met teer en veren
ingesmeerd.

9. Kirtlandtempel

De Kirtlandtempel staat in Kirtland (Ohio).
Belangrijke gebeurtenissen: De Kirtlandtempel
is de eerste tempel die in deze bedeling wordt
gebouwd (LV 88:119; 95). Hier ontvangt
Joseph Smith een visioen van het celestiale
koninkrijk (LV 137). De tempel wordt op 27
maart 1836 ingewijd (LV 109). Op 3 april 1836
verschijnt de Heiland, die de tempel aan-
vaardt als plek waar Hij zijn woord aan zijn
volk zal openbaren (LV 110:1–10). Na deze
verschijning ontvangen Joseph Smith en
Oliver Cowdery bezoek van Mozes, Elias en
Elia, die hun bepaalde priesterschapssleutels
en belangrijke informatie verstrekken (LV
110:11–16). Deze tempel wordt ongeveer twee
jaar door de heiligen gebruikt alvorens zij
wegens vervolging gedwongen worden uit
Kirtland te vluchten.

10. Adam-ondi-Ahmandal

Zicht naar het oosten over het Adam-ondi-
Ahmandal, een prachtig, rustig dal in het
noordwesten van Missouri, bij de plaats
Gallatin.
Belangrijke gebeurtenissen: Drie jaar voor zijn
dood roept Adam zijn rechtvaardige nage-
slacht in dit dal bijeen en geeft hun zijn laatste
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zegen (LV 107:53–56). In 1838 bevindt zich
hier een nederzetting van tussen de 500 en
1000 heiligen der laatste dagen, die zij moeten
prijsgeven wanneer zij uit Missouri verdreven
worden. Voor de wederkomst van Christus in
heerlijkheid zullen Adam en zijn rechtvaardi-
ge nageslacht, onder wie de heiligen uit alle
bedelingen, opnieuw in dit dal bijeenkomen
om de Heiland te ontmoeten (Dan. 7:9–10,
13–14; LV 27; 107:53–57; 116:1).

11. Terrein van de Far Westtempel

De nederzetting Far West (Missouri) wordt de
woonplaats van 3000 à 5000 heiligen die daar
een toevlucht zoeken ten gevolge van vervol-
ging in de county’s Jackson en Clay. Op 31
oktober 1838 worden de profeet Joseph Smith
en andere kerkleiders gearresteerd en, na een
voorarrest in Richmond, opgesloten in de
gevangenis van Liberty. Tijdens de winter van
1838–1839 worden de heiligen der laatste
dagen uit Far West en andere plaatsen in
Missouri verdreven, waarna zij zich in Illinois
vestigen.
Belangrijke gebeurtenissen: Er wordt een tem-
pelterrein ingewijd en er worden hoekstenen
geplaatst. Zeven openbaringen uit de Leer en
Verbonden worden hier ontvangen (afdelin-
gen 113–115; 117–120). Joseph F. Smith, de
zesde president van de kerk, wordt op 13
November 1838 in Far West geboren. Onder
de profeet Joseph Smith fungeert Far West
enige tijd als hoofdzetel van de kerk.

12. Gevangenis van Liberty

Een kleine gevangenis in Liberty (Missouri).
Joseph Smith en vijf andere broeders worden
van 1 december 1838 tot 6 april 1839 in dit
gebouw, met zijn muren van 1,20 meter dik,
gevangen gehouden. (Sidney Rigdon wordt
eind februari vrijgelaten.) De broeders bevin-
den zich in een kerker in de kelder, waar zij op
de kille stenen vloer, slechts met wat stro bes-
trooid, moeten slapen, met weinig licht en
nagenoeg geen bescherming tegen het koude
winterweer.
Belangrijke gebeurtenis: In gebed pleit de pro-
feet Joseph voor de duizenden heiligen der
laatste dagen die uit Missouri verdreven zijn
en ontvangt een antwoord op zijn gebed, dat
hij vastlegt in een brief aan de verbannen hei-
ligen (LV 121–123).

13. Mansion House in Nauvoo

Joseph Smith jr. en zijn gezin betrekken in
augustus 1843 het Mansion House in Nauvoo.
Later wordt er aan de oostkant een vleugel 
bijgebouwd zodat het gebouw 22 kamers telt.
Vanaf januari 1844 exploiteert Ebenezer
Robinson dit huis als hotel en heeft de profeet
daarvan zes kamers in gebruik voor zijn gezin.
Het huis functioneert als sociaal centrum in de
gemeenschap van Nauvoo. Hier ontvangt de
profeet hoogwaardigheidsbekleders.
Belangrijke gebeurtenissen: Op 27 juni 1844 wor-
den de profeet Joseph Smith en zijn broer
Hyrum in Carthage (Illinois) doodgeschoten,
waarna de lichamen naar dit huis worden
gebracht om tot aan de begrafenis te worden
opgebaard. De broers worden begraven op
een kleine familiebegraafplaats aan de over-
kant van Main Street, even ten westen van het
oude blokhuis waar Joseph woonde toen hij
voor het eerst naar Nauvoo kwam. Emma
Smith blijft tot 1871 in het Mansion House
wonen. Daarna trekt zij in het Nauvoo House,
waar zij in 1879 overlijdt.

14. Rode bakstenen winkel van de 
profeet Joseph Smith

Deze reconstructie van Joseph Smiths winkel
en kantoor staat in Nauvoo (Illinois). In de
Nauvoo-periode is dit een van de belangrijk-
ste gebouwen van de kerk. Het fungeert niet
alleen als winkel, maar wordt allengs het mid-
delpunt van allerlei sociale, economische,
politieke en godsdienstige activiteiten. Joseph
Smith heeft zijn kantoor op de eerste verdie-
ping.
Belangrijke gebeurtenissen: Voordat de tempel
voltooid is, wordt de bovenkamer van de 
winkel als verordeningskamer gebruikt, waar
de eerste volledige begiftigingen worden 
verleend. Op 17 maart 1842 organiseert de
profeet Joseph de vrouwen van de kerk als
zustershulpvereniging.

15. Nauvootempel

Dit schaalmodel van de Nauvootempel
bevindt zich op het terrein van de oorspron-
kelijke tempel. Deze was opgetrokken uit de
plaatselijke grijswitte kalksteen. Het gebouw
mat 39 bij 27 meter. De toren verhief zich 48
meter boven de grond. De kerkleden, die zich
grote offers getroostten om deze prachtige
tempel te bouwen, begonnen aan dat werk in
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1841. Sommige leden werkten maandenlang
aan het gebouw; anderen offerden hun geld.
Hoewel het gebouw nog niet af was, was de
tempel in de laatste maanden voor hun vlucht
naar het Westen steeds tot de laatste plaats
bezet door leden die hun verordeningen wil-
den ontvangen. Hoewel veel heiligen wegens
de gewelddadige bedreigingen van het
gepeupel Nauvoo in het vroege voorjaar van
1846 verlieten, bleef een groep speciaal achter
om de tempel af te bouwen. Op 30 april 1846
hebben de ouderlingen Orson Hyde en
Wilford Woodruff en ongeveer 20 anderen dit
huis des Heren ingewijd. De tempel werd
prijsgegeven in september toen de resterende
heiligen uit Nauvoo werden verdreven; het
gepeupel heeft dit heilige gebouw vervolgens
geschonden en ontwijd. Het is in oktober 1848
door brand verwoest.
Belangrijke gebeurtenissen: Op 5 oktober 1845
wordt er een algemene conferentie gehouden
in de grote zaal van de tempel. Het begifti-
gingswerk begint op 10 december 1845 en
wordt voortgezet tot 7 februari 1846. Meer dan
5500 heiligen der laatste dagen ontvangen hun
begiftiging, en talrijke doopbedieningen voor
de doden en verzegelingen worden verricht.

16. Gevangenis van Carthage

De gevangenis in het plaatsje Carthage
(Illinois).
Belangrijke gebeurtenissen: Joseph Smith en zijn
broer Hyrum rijden op 24 juni 1844 naar
Carthage. Op 25 juni worden zij in deze
gevangenis opgesloten na een valse beschul-
diging van hoogverraad. Op 27 juni wordt de
gevangenis bestormd door een bende mannen
met zwartgemaakte gezichten. Zowel Joseph
als Hyrum worden doodgeschoten, terwijl
John Taylor op meerdere plaatsen gewond
raakt. Dat Willard Richards geen enkel letsel
oploopt, is ongelooflijk. John Taylor schrijft
later het geïnspireerde gedenkschrift dat als
afdeling 135 in de Leer en Verbonden staat.

17. Uittocht naar het Westen

Het begin van de evacuatie van Nauvoo
(Illinois) was voorzien voor maart–april, maar
wegens de bedreigingen van het gepeupel
geeft president Brigham Young opdracht al op
4 februari 1846 met de uittocht van de heiligen
over de Mississippi te beginnen. President
Young blijft achter om begiftigingen aan de

heiligen te verstrekken en verlaat Nauvoo pas
midden februari.
Belangrijke gebeurtenissen: Voor zijn dood pro-
feteert de profeet Joseph Smith: ‘Sommigen
onder u zullen in leven blijven om te helpen
bij het vestigen van nederzettingen en het
bouwen van steden en zullen meemaken dat
de heiligen een machtig volk worden te mid-
den van de Rocky Mountains.’ Zo’n 12000 hei-
ligen verlaten Nauvoo tussen februari en sep-
tember 1846. Na hun vertrek uit Winter
Quarters en latere nederzettingen worden de
heiligen georganiseerd in groepen van tien,
vijftig en honderd onder een groepshoofd (LV
136:3). In september 1846 wordt Nauvoo door
ongeveer 800 man, uitgerust met zes kanon-
nen, belegerd. Na een aantal dagen te hebben
gevochten, worden de resterende heiligen
gedwongen zich over te geven ten einde hun
leven te redden en een kans te krijgen om de
rivier over te steken. Vijf- à zeshonderd man-
nen, vrouwen en kinderen steken de rivier
over en maken hun kamp op de oever.
President Brigham Young stuurt reddings-
ploegen met levensbehoeften om deze ‘arme
heiligen’ te evacueren.

18. Salt Laketempel

Enkele dagen nadat de eerste pioniersgroep
heiligen der laatste dagen de Salt Lake Valley
is binnengetrokken, steekt president Brigham
Young zijn wandelstok in de grond en roept:
‘Hier gaan wij de tempel van onze God bou-
wen.’ De eerste spade wordt gestoken op 14
februari 1853. Op 6 april 1853 worden de
hoekstenen geplaatst. De tempel wordt veer-
tig jaar later, op 6 april 1893, ingewijd. Het
Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen vergaderen hier wekelijks om te
overleggen en de leiding van de Heer te zoe-
ken bij het besturen en opbouwen van het
koninkrijk van God.
Belangrijke gebeurtenissen: De Heer heeft hier
op de presidenten van de kerk en andere alge-
mene autoriteiten de geest van openbaring uit-
gestort. Een voorbeeld daarvan is de Officiële
Verklaring 2. In het recente verleden hebben
het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf
Apostelen eenparig de verklaring ‘Het gezin:
een proclamatie aan de wereld’ goedgekeurd
en uitgegeven. De tempelverordeningen die
voor zowel de levenden als de doden worden
verricht, zijn miljoenen tot zegen geweest.
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Zuid-Amerika, 7:C3
Zuidelijke

Atlantische
Oceaan, 7:D4

Zuidelijke Grote
Oceaan, 7:A4
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KAARTEN EN PLAATSNAMENREGISTER

Met behulp van het register op alfabet
kunt u een bepaalde plaats op de kaar-

ten vinden. Iedere naam gaat vergezeld van
een kaartnummer, gevolgd door de coördina-
ten, bestaande uit een letter en een cijfer. Fort
Hall, bijvoorbeeld, wordt aangegeven als
6:B1; dat wil zeggen: kaart 6, veld B1. U kunt
op iedere kaart de ligging van bepaalde vel-
den op een kaart vinden door middel van de
coördinaten die aan de boven- en zijkant van
die kaart staan. Alternatieve namen worden
tussen haakjes vermeld, bijvoorbeeld, Council
Bluffs (Kanesville).

Op de kaarten worden de volgende symbolen
en lettertypen gebruikt. Daarnaast kunnen 
er op een kaart verklaringen staan van 
bijkomende symbolen die alleen op die kaart
voorkomen.

Een rode stip duidt op een stad. Soms
wordt de naam van die stad of plek door
middel van een lijntje met de rode stip 
verbonden.

Atlantische Dit lettertype wordt 
Oceaan gebruikt voor geografische aandui-
dingen zoals oceanen, zeeën, meren, rivieren,
bergen, wildernissen, valleien, woestijnen en
eilanden.

Palmyra Dit lettertype wordt
gebruikt voor alle steden.

NEW YORK Dit lettertype wordt
gebruikt voor kleine
staatkundige onderver-
delingen, zoals gewesten,
en ook voor staten en ter-
ritoria in de Verenigde
Staten.

C A N A D A Dit lettertype wordt
gebruikt voor grote staat-
kundige onderverdelin-
gen, zoals landen en
werelddelen.

1. NOORDOOSTELIJKE VERENIG-
DE STATEN

2. PALMYRA-MANCHESTER,
1820–1831

3. GEBIED NEW YORK, 
PENNSYLVANIA EN OHIO IN 
DE VERENIGDE STATEN

4. KIRTLAND (OHIO), 1830–1838

5. GEBIED MISSOURI, ILLINOIS 
EN IOWA IN DE VERENIGDE
STATEN

6. WESTWAARTSE BEWEGING VAN
DE KERK

7. WERELDKAART

De volgende kaarten kunnen bijdragen 
tot een beter begrip van de vroege

geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen en van de
schriftuur die door de profeet Joseph Smith en

zijn opvolgers is geopenbaard. Geografische
kennis van de landen die in de Schriften
genoemd worden, zal voeren tot een beter
inzicht in de gebeurtenissen die daar hebben
plaatsgevonden.
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1. Topsfield Joseph Smith sr., is hier geboren op 
12 juli 1771.

2. Gilsum Lucy Mack is hier geboren op 8 juli 1775.

3. Tunbridge Joseph Smith sr. en Lucy Mack zijn
hier getrouwd op 24 januari 1796.

4. Whitingham Brigham Young is hier geboren op 
1 juni 1801.

5. Harmony Emma Hale is geboren in Harmony
Township op 10 juli 1804.

6. Sharon Joseph Smith jr. is hier geboren op 
23 december 1805 (zie GJS 1:3).

7. Lebanon De familie Smith woonde tussen 1811
en 1813 in Lebanon Township. In die tijd is
Joseph Smith jr. herhaaldelijk aan zijn been
geopereerd.

8. Norwich De familie Smith woonde hier van 1814
tot 1816, alvorens naar Palmyra te verhuizen.

9. Palmyra De familie Smith is in 1816 hierheen ver-
huisd (zie GJS 1:3).

1
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1. Blokhuis van Joseph Smith sr. De engel Moroni
is in de nacht van 21 op 22 september 1823 in 
een bovenkamer van dit huis aan Joseph Smith
verschenen (zie GJS 1:29–47).

2. Boerderij van Joseph Smith sr. Het land bij deze
boerderij van 4,7 ha. is door de familie Smith ont-
gonnen in de jaren 1820–1829.

3. Heilige bos  Het eerste visioen van Joseph Smith
jr. vond plaats in dit bosgebied in het vroege
voorjaar van 1820 (zie GJS 1:11–20).

4. Houten huis van Joseph Smith sr. Alvin Smith
is in 1822 aan de bouw van dit huis begonnen,
dat van 1825 tot 1829 door de familie Smith is
bewoond.

5. Heuvel Cumorah Op 22 september 1827 heeft 
de engel Moroni hier de gouden platen aan de
profeet Joseph Smith overhandigd (zie GJS
1:50–54, 59).

6. Boerderij van Martin Harris Deze boerderij is
beleend en gedeeltelijk verkocht om te betalen
voor het drukken van het Boek van Mormon.

7. Drukkerij van E.B. Grandin Tussen 1829 en 1830
zijn hier 5000 exemplaren van het Boek van Mor-
mon gedrukt.

8. Hathaway Brook In deze beek zijn in het begin
een aantal leden van de kerk gedoopt.
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1. Huis van Newel K. Whitney Joseph en Emma heb-
ben hier eerst een aantal weken gewoond toen zij in
1831 naar Kirtland waren verhuisd. 

2. Boerderij van Isaac Morley Joseph en Emma Smith
hebben hier tussen maart en september 1831
gewoond. De eerste hogepriesters zijn hier geor-
dend. Joseph heeft hier aan de bijbelvertaling van
Joseph Smith (BJS) gewerkt.

3. Winkel van Newel K. Whitney Het Eerste Presi-
dium van de kerk ontving hier de sleutels van het
koninkrijk. Hier is de School der profeten voor het
eerst bijeengekomen. In 1833 naderde de BJS hier zijn
voltooiing. Joseph en Emma hebben hier van 1832 tot
1833 gewoond. Joseph heeft hier veel openbaringen
ontvangen.

4. Herberg van John Johnson Joseph Smith sr. is hier in
1833 als patriarch van de kerk geroepen. Hier
bevond zich de eerste drukkerij van Kirtland. Nadat
de drukpers in Jackson County (Missouri) was ver-
nield, werd hier The Evening and the Morning Star
gedrukt. Op 4 mei 1835 zijn de twaalf apostelen
vanaf deze plek vertrokken voor hun eerste zending.

5. Huis van Joseph Smith jr. Joseph en Emma hebben
hier tussen 1834 en 1837 gewoond. Hier is een begin
gemaakt aan de vertaling van het boek Abraham. 

6. Drukkerij De Lectures on Faith (Lezingen over
geloof) zijn in dit gebouw gehouden. De twaalf apos-
telen en het Eerste Quorum der Zeventig zijn hier
geroepen en geordend. De Doctrine and Covenants
(Leer en Verbonden) (eerste druk), het Book of Mor-
mon (Boek van Mormon) (tweede druk), The Evening
and Morning Star, de Latter-day Saints’ Messenger and
Advocate en de eerste uitgave van de Elders’ Journal
zijn hier gedrukt.

7. Kirtlandtempel Dit was de eerste tempel in deze
bedeling. Jezus Christus is er verschenen en heeft de
tempel aanvaard. Mozes, Elias en Elia zijn er ver-
schenen en hebben bepaalde priesterschapssleutels
teruggebracht (zie LV 110). Ook de School der profe-
ten kwam hier bijeen. Openbaringen die hier zijn
ontvangen: LV 109, 110, 137.
Kirtland (niet nader aangegeven plekken) Op 17
augustus 1835 is de Leer en Verbonden hier als
schriftuur aanvaard. In Kirtland zijn onder andere
ontvangen: LV 41–50, 52–56, 63–64, 102–104, 106–110,
134 en 137. Afdeling 104 geeft bepaalde eigendom-
men aan die in de vorm van rentmeesterschappen
moesten worden verdeeld onder de leden van de
kerk die deelhadden aan de verenigde orde (zie de
verzen 19–46).

N
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1. HEILIGE BOS In dit bos vlak bij zijn huis, ontving de profeet Joseph Smith het eerste visioen.

2. HEUVEL CUMORAH EN DE OMGEVING MANCHESTER-PALMYRA Joseph Smith kreeg van de engel
Moroni de opdracht te zoeken naar de gouden platen die hij op deze heuvel (middenrechts)
had begraven.

FOTO’S 1, 2

34404 120-2 CHST MAPS  9/30/04  10:19 AM  Page 282



3. BLOKHUIS VAN JOSEPH SMITH SR. Dit is een replica van het huis waar de familie Smith eens
heeft gewoond.

4. DRUKKERIJ GRANDIN De eerste druk van het Boek van Mormon heeft hier plaatsgevonden.

FOTO’S 3, 4
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5. DE SUSQUEHANNA Het Aäronisch en het Melchizedeks priesterschap zijn aan de oever van
deze rivier hersteld (zie LV 13; 128:20).

6. BLOKHUIS VAN PETER WHITMER SR. Deze replica is gebouwd op de plek waar de kerk op 6
april 1830 werd georganiseerd.

FOTO’S 5, 6
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7. WINKEL VAN NEWEL K. WHITNEY EN CO. De openbaring die bekend werd als het woord van
wijsheid (zie LV 89) is hier ontvangen, met nog andere openbaringen.

8. HUIS VAN JOHN JOHNSON Terwijl zij in dit huis aan een vertaling van de Bijbel werkten, 
ontvingen de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon onder andere de openbaring die nu in
Leer en Verbonden 76 staat.

FOTO’S 7, 8
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9. KIRTLANDTEMPEL De eerste tempel die in deze bedeling is gebouwd. Dit vond plaats in 1836. In
deze tempel zijn Jezus Christus, Mozes, Elias en Elia verschenen en hebben priesterschapssleutels
teruggebracht (zie LV 110).

10. ADAM-ONDI-AHMANDAL Hier zijn Adam en zijn rechtvaardige nageslacht bijeengekomen (zie 
LV 107:53–57). Adam, andere profeten en trouwe heiligen uit alle tijden zullen de Heiland hier 
voorafgaande aan zijn wederkomst ontmoeten.

FOTO’S 9, 10
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11. TERREIN VAN DE FAR WESTTEMPEL De Heer gebood de heiligen in 1838 om hier een tempel
te bouwen (zie LV 115:7–8). Vervolging door het gepeupel heeft hen daarvan weerhouden.

12. GEVANGENIS VAN LIBERTY Terwijl hij hier onterecht gevangenzat (1838–1839), ontving de
profeet Joseph Smith de openbaring die nu in Leer en Verbonden 121–123 staat.

FOTO’S 11, 12
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13. MANSION HOUSE IN NAUVOO Het huis waar de profeet Joseph Smith begin 1843 met
zijn gezin woonde. In de beginperiode van de kerk was dit het middelpunt van de sociale
activiteiten onder de heiligen.

14. RODE BAKSTENEN WINKEL VAN DE PROFEET JOSEPH SMITH Op 17 maart 1842 werd in dit
gebouw de zustershulpvereniging georganiseerd.

FOTO’S 13, 14
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15. NAUVOOTEMPEL Dit model laat zien hoe mooi dit gebouw was voor het in 1848 afbrandde.

16. GEVANGENIS VAN CARTHAGE Hier zijn de profeet Joseph Smith en zijn broer Hyrum op 
27 juni 1844 als martelaar gestorven (zie LV 135).

FOTO’S 15, 16
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17. UITTOCHT NAAR HET WESTEN Op 4 februari 1846 zijn de eerste karren de Mississippi over-
gestoken om aan de historische trek naar het Westen te beginnen.

18. SALT LAKETEMPEL Aan dit opmerkelijke gebouw in de Salt Lake Valley is 40 jaar gebouwd.

FOTO’S 17, 18
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1. De Nijl en Egypte
Begroeiing langs de oevers van de Nijl.
Daarachter liggen de woestijngebieden waaruit
Egypte grotendeels bestaat.

Belangrijke gebeurtenissen: Het land is ontdekt
door Egyptus (Abr. 1:23–25). Abraham trok
naar Egypte (Gen. 12:10–20; Abr. 2:21–25). Jozef
werd naar Egypte verkocht, werd daar onder-
koning en redde zijn familie van de honger-
dood (Gen. 37; 39–46). Jakobs nageslacht woon-
de in Egypte (Gen. 47; Ex. 1; 12:40). De dochter
van Farao vond het kindje Mozes in de rivier en
voedde hem op (Ex. 2:1–10). Mozes voerde de
Israëlieten uit Egypte (Ex. 3–14). Maria, Jozef en
Jezus weken enige tijd uit naar Egypte om aan
Herodus te ontkomen (Matt. 2:13–15, 19–21). In
de laatste dagen zullen de Egyptenaren de Heer
kennen, en de Heer zal Egypte zegenen (Jes.
19:20–25). (Zie Gids bij de Schriften, ‘Egypte’.)

2. Berg Sinai (Horeb) en de woestijn
Sinai
Het bergmassief in de achtergrond vertoont de
pieken van de Jebel Musa (de berg van Mozes).
Er zijn een aantal mogelijke locaties voor de
berg Sinai. De Jebel Musa is er een die de voor-
keur geniet.

Belangrijke gebeurtenissen: God verscheen aan
Mozes en gaf hem de tien geboden (Ex. 19–20).
Mozes, Aäron, twee van Aärons zonen en 70
ouderlingen zagen God en spraken met Hem
(Ex. 24:9–12). God gaf Mozes instructies voor de
bouw van de tabernakel (Ex. 25–28; 30–31). De
Israëlieten haalden Aäron over om een gouden
kalf te maken en aanbaden het (Ex. 32:1–8). Elia
is vanuit de vlakte van Jizreël, waar koningin
Izebel woonde, hierheen gevlucht, (1 Kon. 19:1–
18). Dit is ook de plaats waar Elia met God
sprak (1 Kon. 19:8–19).

3. Woestijn van Judea en de Dode Zee
Zicht naar het zuidoosten over de woestijn van
Judea. In de verte is de Dode Zee te zien.

Belangrijke gebeurtenissen: De woestijn van
Judea is in talrijke perioden tijdens de vroege
geschiedenis van het volk van Israël een
belangrijk toevluchtsoord geweest. David heeft
zich daar schuilgehouden voor koning Saul 
(1 Sam. 26:1–3). Jezus heeft er 40 dagen en 40
nachten gevast (Matt. 4:1–11; Marc. 1:12–13).
Jezus gebruikte de weg van Jeruzalem naar
Jericho door de woestijn van Judea als achter-
grond voor de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan, omdat het een gevaarlijke streek
was voor hen die alleen reisden (Luc. 10:25–37).
(Zie Gids bij de Schriften, ‘Dode Zee’.)

4. Kades-Barnea
Deze foto van het grote woestijndal (ook wel
een ‘wadi’ geheten) waar Kades-Barnea is gesi-
tueerd, is genomen in noordoostelijke richting.
De rivier die daar in het natte seizoen doorheen
stroomt, zorgt ervoor dat dit een goed bevloei-
de, vruchtbare plek is in de woestijn Sin.

Belangrijke gebeurtenissen: Dit is waarschijnlijk
de plek waarvandaan Mozes 12 mannen uit-
zond om het land Kanaän te verspieden (Num.
13:17–30). Deze streek heeft van de haast 40 jaar
dat zij rondzwierven in de wildernis, 38 jaar
lang als basiskamp gediend voor de Israëlieten
(Deut. 2:14). Mirjam is hier gestorven en begra-
ven (Num. 20:1). Hier vond de opstand van
Korach plaats, hier morde het volk, en hier
bloeide de staf van Aäron (Num. 16–17). Hier
vlakbij sloeg Mozes op de rots, waarna er water
te voorschijn kwam (Num. 20:7–11).

5. Graven van de aartsvaders
Een van de beroemdste gebouwen in het
Heilige Land. Het werd door koning Herodus
in Hebron gebouwd op de plek waar, volgens
de overlevering, de spelonk van Makpela zich
had bevonden die door Abraham werd aange-
kocht als familiegraf (Gen. 23).

Belangrijke gebeurtenissen: De plek waar Sara
(Gen. 23) en Abraham begraven liggen (Gen.

Deze foto’s van belangrijke plaatsen geven
een indruk van de landstreken waar Jezus

heeft verkeerd, waar de profeten uit de Bijbel
hebben gewoond en de mensen hebben onder-
richt, en waar veel van de gebeurtenissen uit de
Schriften hebben plaatsgevonden. Om u tot
steun te zijn bij uw studie gaat iedere foto verge-
zeld van een korte beschrijving. Het nummer en
de titel van de beschrijving komen overeen met
het nummer en de titel van de foto. De eerste ali-

nea na de titel van de beschrijving weidt uit over
de plek waar de foto genomen is, wijst op
belangrijke punten om op te letten en geeft door-
gaans aan in welke richting de foto genomen is.
Vervolgens wordt vermeld welke belangrijke
gebeurtenissen in die omgeving hebben plaats-
gevonden, gevolgd door tekstverwijzingen
zodat u weet waar u meer over die gebeurtenis-
sen kunt lezen.
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25:9). Ook Isaak, Rebekka en Lea werden hier
begraven (Gen. 49:30–31). Het lichaam van
Jakob is van Egypte naar Kanaän gebracht om
in de spelonk te worden begraven (Gen. 50).

6. Heuvelland van Judea
Het heuvelland van Judea beslaat een gebied
dat ruwweg 56 kilometer lang is en 27 kilome-
ter breed. Het is grotendeels steenachtig en
moeilijk om te bebouwen. De heuvels worden
doorkruist door valleien waarin het land wel
tamelijk vruchtbaar is. De eerste Israëlieten
hebben zich in deze heuvels gevestigd met het
oog op bescherming tegen binnendringende
vijanden. Jeruzalem ligt in deze streek.

Belangrijke gebeurtenissen: De Heer heeft dit land
aan Abraham en zijn nageslacht beloofd (Gen.
13:14–18; 17:8). Sara en Abraham zijn begraven
in de spelonk van Makpela in Hebron (Gen.
23:19; 25:9). David veroverde Jeruzalem op de
Jebusieten (2 Sam. 5:4–9). Volgens het Oude
Testament vonden in deze heuvels meer
gebeurtenissen plaats dan in enige andere
streek.

7. Betlehem
Deze foto laat op de voorgrond rotsachtige heu-
vels en de velden van de herders zien, met op
de achtergrond de huidige stad Betlehem.

Belangrijke gebeurtenissen: Rachel is hier vlakbij
begraven (Gen. 35:16–20). Ruth en Boaz woon-
den hier (Ruth 1:19–2:4). Koning David is hier
geboren en tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1–13).
De Heiland is hier geboren en de herders en de
wijzen aanbaden Hem (Matt. 2:1–11; Luc.
2:4–16). (Zie Gids bij de Schriften, ‘Betlehem’.)

8. Jeruzalem
Zicht naar het noorden. In het midden de 
gouden koepel van het Islamitische heiligdom,
de Rotskoepelmoskee geheten. Vroeger aanba-
den de Joden in tempels die op deze plek ston-
den. Binnen de muren bij de Rotskoepelmoskee
ligt de oude stad Jeruzalem. Aan de rechterkant
van de muur bevindt zich het Kidrondal.
Uiterst rechts is de Olijfberg. In het noorden,
voorbij de Rotskoepelmoskee ligt mogelijker-
wijs Golgota, ofwel de Schedelplaats.

Belangrijke gebeurtenissen: Jeruzalem werd in
vroegere tijden Salem genoemd (Ps. 76:2).
Abraham betaalde tiende aan Melchizedek
(Gen. 14:18–20). Abraham kwam om Isaak te
offeren (Gen. 22:2–14). Koning David verover-
de Jeruzalem op de Jebusieten (2 Sam. 5:4–9).
Koning Salomo bouwde een tempel (1 Kon.

6–7). Lehi vertrok om naar een land van belofte
te gaan (1 Ne. 1:4; 2). De Heiland diende de
mensen, deed verzoening voor onze zonden en
stond op uit de doden (Matt. 21–28). Zoals de
Heiland had geprofeteerd, werd Jeruzalem niet
lang na zijn dood verwoest (MJS 1:3–20).
Jeruzalem zal in de laatste dagen overvallen
worden (Ez. 38–39; Joël 2–3; Op. 11; 16). De
Heiland zal daar verschijnen vlak voor de
wederkomst (Zach. 12–14; LV 45:48–53). (Zie
Gids bij de Schriften, ‘Jeruzalem’, ‘Salem’.)

9. Tempel van Herodes
Op deze foto is een schaalmodel te zien van de
tempel van Herodes zoals die er vermoedelijk
uitzag in het jaar 67 n.C. De muur die het tem-
pelcomplex omgeeft, omringt het heilige der
heiligen, het heilige en de drie grote hoven.

Belangrijke gebeurtenissen: Jozef en Maria kwa-
men met het kind Jezus naar de tempel om
Hem voor te stellen (Luc. 2:22–38). De Heiland
gaf op twaalfjarige leeftijd onderricht in de
tempel (Luc. 2:41–46). De Heiland dreef de wis-
selaars uit de tempel (Matt. 21:12–13) en profe-
teerde de verwoesting van de tempel (Matt.
24:1–2). Er zal een tempel worden gebouwd in
Jeruzalem (Ez. 40–48; Zach. 8:7–9). (Zie Gids bij
de Schriften, ‘Tempel, huis des Heren’.)

10. Tempeltrap
Het tempelgebied was in verschillende hoven
verdeeld. De buitense hoven bevonden zich op
het laagste niveau. De tempelgangers kwamen
binnen via een aantal poorten, waarna deze
trap hen omhoogvoerde naar de buitenste en
vervolgens naar de binnenste hoven.
Duizenden mensen hebben in de loop der tijd
deze trap bestegen, onder wie de Zoon van
God. Toen het leger van Titus de tempel in 70
n.C. verwoestte, werd de trap onder het puin
bedolven. Pas bij de uitgraving van een gedeel-
te van de oude stad Jeruzalem werd deze trap
weer blootgelegd.

Belangrijke gebeurtenis: Ezechiël zag in een
visioen de omvang en het uiterlijk van de toe-
komstige tempel (Ez. 40). (Zie Gids bij de
Schriften, ‘Tempel, huis des Heren’.)

11. Olijfberg, het Orson Hyde-park
Zicht naar het zuidwesten, in de richting van
Jeruzalem, vanaf het Orson Hyde-park op de
Olijfberg. De hof van Getsemane ligt op de wes-
telijke helling. Op 24 oktober 1841 is ouderling
Orson Hyde de Olijfberg opgelopen, waar hij
een profetisch inwijdingsgebed uitsprak over
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de terugkeer van de kinderen van Abraham en
de bouw van de tempel.

Belangrijke gebeurtenissen: Zoals de Heiland had
voorspeld (zie MJS 1:23), werd Jeruzalem in 70
n.C. door Rome verwoest. De Heiland zal op de
Olijfberg staan voorafgaande aan zijn verschij-
ning aan de gehele wereld. (Zie Zach. 14:3–5;
LV 45:48–53; 133:19–20; Gids bij de Schriften,
‘Olijfberg’.)

12. Hof van Getsemane
Deze foto van een oude olijfboom werd geno-
men op de plek waar, bij overlevering, de hof
van Getsemane zich heeft bevonden. De
Heiland heeft hier vlakbij gebeden nadat Hij, in
de nacht dat Hij verraden werd, de bovenzaal
had verlaten.

Belangrijke gebeurtenissen: Hier begon het lijden
van de Heer Jezus Christus voor de zonden van
de mensheid (Matt. 26:36–44; Marc. 14:32–41;
LV 19:16–19). Na zijn gebed werd hij verraden
door Judas Iskariot. Zijn discipelen lieten Hem
na zijn arrestatie in de hof enige tijd in de steek
(Marc. 14:50). (Zie Gids bij de Schriften,
‘Getsemane’.)

13. Golgota
Deze rotswand, die op een doodshoofd lijkt,
bevindt zich even buiten de Damascuspoort
van Jeruzalem. Dit is mogelijkerwijs de plek
waar Jezus Christus gekruisigd is.

Belangrijke gebeurtenis: Nadat Jezus was gege-
seld en bespot, werd Hij naar Golgota, ‘de
zogenaamde Schedelplaats’ gebracht, waar Hij
gekruisigd werd (Matt. 27:26–35; Joh. 19:17–18).
(Zie Gids bij de Schriften, ‘Golgota’.)

14. Tuingraf
Volgens de overlevering is dit de plek waar de
Heiland begraven werd. Diverse hedendaagse
profeten zijn van mening dat het lichaam van
de Heiland in dit tuingraf werd gelegd.

Belangrijke gebeurtenissen: Nadat de Heiland aan
het kruis was gestorven, werd zijn lichaam in
een nieuw graf gelegd dat in een rots was uit-
gehouwen (Matt. 27:57–60). Op de derde dag
ontdekten een aantal vrouwen die het graf
bezochten dat het lichaam van de Heiland er
niet meer was (Matt. 28:1; Joh. 20:1–2). Ook de
apostelen Petrus en Johannes gingen naar het
graf toe en stelden hetzelfde vast (Joh. 20:2–9).
De herrezen Heiland is aan Maria van Magdala
verschenen (Joh. 20:11–18).

15. Jericho
Deze foto laat de vegetatie in het hedendaagse
Jericho zien. In vroeger tijden was het een
ommuurde stad in het Jordaandal, 252 meter
onder de zeespiegel. Nu ligt zij in een vrucht-
baar gebied waar de dadelpalmen en citrusbo-
men floreren. Op de achtergrond: volgens de
overlevering de berg waar Jezus door de duivel
werd verzocht (Matt. 4:1–11).

Belangrijke gebeurtenissen: In deze omgeving zijn
Jozua en de kinderen van Israël voor het eerst
de Jordaan overgetrokken om het beloofde land
binnen te trekken (Jozua 2:1–3; 3:14–16). De
Heer liet de muren van Jericho op wonderbaar-
lijke wijze ineenstorten voor het Israëlitische
leger (Jozua 6; zie ook Heb. 11:30). Jozua sprak
een vervloeking uit over de stad (Jozua 6:26),
die bewaarheid werd (1 Kon. 16:34). Elisa
maakte het water te Jericho weer gezond 
(2 Kon. 2:18–22). Toen Hij voor de laatste keer
naar Jeruzalem ging, trok de Heiland door
Jericho, waar Hij de blinde Bartimeüs genas en
overnachtte bij de tollenaar Zacheüs (Marc.
10:46–52; Luc. 18:35–43; 19:1–10). De weg van
Jeruzalem naar Jericho vormt het toneel van de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc.
10:30–37).

16. Silo
Zicht naar het westen. De resten van de oude
stad bevinden zich even links van het midden,
op een kleine afgeronde heuvel die omgeven
wordt door hogere heuvels.

Belangrijke gebeurtenissen: Hier verzamelden de
stammen van Israël zich om de hun toegemeten
gebieden te ontvangen (Jozua 18–22). De taber-
nakel en de ark des verbonds werden hier
opgesteld om er eeuwenlang te blijven (Jozua
18:1). Hier bad Hanna en wijdde haar zoon,
Samuël, toe aan de dienst van de Heer (1 Sam.
1). De Israëlieten haalden de ark weg uit Silo en
werden overwonnen door de Filistijnen, die de
ark buitmaakten (1 Sam. 4:1–11).

17. Berg Gerizzim en de berg Ebal
Zicht naar het westen. Links de berg Gerizzim;
rechts de berg Ebal. De foto toont het heden-
daagse Nabloes. De oude stad Sichem lag in het
dal tussen deze twee bergen (rechts op de foto).

Belangrijke gebeurtenissen: Abraham sloeg zijn
tenten op in Sichem (Gen. 12:6–7). Ook Jakob
sloeg hier zijn tenten op en kocht er een stuk
land (Gen. 33:18–20). De berg Gerizzim was de
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berg van zegen, terwijl de berg Ebal de berg
van vervloeking was (Deut. 27–28). Jozua richt-
te een gedenksteen met de wet van Mozes op
bij de berg Ebal en las de Israëlieten de wet
voor (Jozua 8:30–35). Het gebeente van Jozef is
te Sichem begraven (Jozua 24:32).

18. Dotan in Samaria
Deze streek van het Heilige Land wordt geken-
merkt door heuvels en dalen. Het is goede wei-
degrond. Toen de Israëlieten zich hier vestig-
den, werd deze streek aan Manasse gegeven.

Belangrijke gebeurtenissen: Jozef werd in het
Dotandal naar Egypte verkocht (Gen.
37:12–28). Obadja redde honderd profeten door
hen in spelonken te verbergen toen Izebel de
profeten van Israël trachtte te doden (1 Kon.
18:13). Het Syrische leger omsingelde Elisa en
zijn dienaar, die op wonderbaarlijke wijze door
de Heer werden gered (2 Kon. 6:13–23).

19. Caesarea en de vlakte van Saron tot
aan Karmel
Zicht naar het noorden over de oude 
zeehaven van Caesarea. Bovenin is het
Karmelgebergte te zien.

Belangrijke gebeurtenissen: Elia had op de
Karmel zijn confrontatie met de valse profeten
van de Baäl (1 Kon. 18). De Via Maris (Weg van
de Zee), een belangrijke verkeersader in oude
tijden, lag ten oosten van Caesarea. Na in Joppe
een opmerkelijk visioen te hebben ontvangen,
begon Petrus de bediening onder de andere
volken door een hoofdman, Cornelius geheten,
te Caesarea in het evangelie te onderwijzen
(Hand. 10). Filippus, die vier profeterende
dochters had, woonde en predikte hier (Hand.
8:40; 21:8–9). Paulus werd twee jaar lang in
deze stad gevangen gehouden (Hand. 23–26).
Hij predikte het evangelie aan Felix, aan Festus
en aan koning Agrippa de Tweede, die zei: ‘Gij
overreedt mij welhaast om een christen te wor-
den’ (Hand. 26:28).

20. Joppe
Zicht naar het noordwesten over de havenstad
Joppe.

Belangrijke gebeurtenissen: Jona ging naar Joppe
om vandaar per schip naar Tarsis te gaan (Jona
1:1–3). Joppe was de haven die Salomo, en later
Zerubabel, gebruikten voor de invoer van
cederhout uit Libanon voor hun tempelbouw 
(2 Kron. 2:16; Ezra 3:7). Hier bracht Petrus
Tabita, ofwel Dorkas, terug tot leven (Hand.
9:36–43). Petrus ontving hier ook het visioen

van de reine en onreine dieren, waardoor hem
de noodzaak werd geopenbaard om de bedie-
ning onder de andere volken te beginnen
(Hand. 10). Orson Hyde is hier in 1841 aange-
komen voor de toewijding van het Heilige
Land in 1841.

21. Vlakte van Jizreël
Zicht naar het westen over een gedeelte van de
vlakte van Jizreël vanaf de top van de berg
Tabor. Hoewel dit gebied vaak als één grote
vlakte wordt beschouwd, is het eigenlijk een
serie vlakten die de vlakte van Akko verbindt
met het Jordaandal en het gebied van de zee
van Galilea. De vlakte van Megiddo, bijvoor-
beeld, ligt in het westen van het Jordaandal. De
vlakte van Jizreël vormde de voornaamste oost-
westverbinding door Palestina, tussen de
Middellandse Zee in het westen en het
Jordaandal in het oosten.

Belangrijke gebeurtenissen: De hoofdweg tussen
Egypte en Mesopotamië liep door deze vlakte
en er hebben hier veel veldslagen plaatsgevon-
den (Richt. 1:22–27; 5:19; 2 Kon. 23:29–30). Het
grote, laatste treffen in dit land zal beginnen
met de slag bij Harmagedon, die kort voor de
wederkomst van de Heiland zal worden gestre-
den; de naam is afkomstig van de Har
Megiddon, ofwel de berg Megiddo (Ez. 38; Joël
3:9–14; Zach. 14:2–5; Op. 16:14–16).

22. Berg Tabor
Zicht naar het noordwesten. Het laagland
waardoor de berg Tabor wordt omgeven, is de
vlakte van Jizreël, die ook bekendstaat als de
vlakte van Esdraelon. Nazaret ligt in de heu-
vels voorbij de berg Tabor.

Belangrijke gebeurtenissen: Debora en Barak 
verzamelden de krijgslieden van de Heer tegen
Jabin, de koning van Hasor (Richt. 4:4–14). De
berg Tabor is een van de plaatsen waar volgens
de overlevering de gedaanteverandering van de
Heiland zou hebben plaatsgevonden (Matt.
17:1–9); de andere plaats is de berg Hermon.
(Zie Gids bij de Schriften, ‘Gedaanteverande-
ring’.)

23. Zee van Galilea en de berg der zalig-
sprekingen
Zicht naar het zuidwesten over het noordwes-
telijke deel van de zee van Galilea, een zoetwa-
termeer. Tiberias ligt aan de overzijde van het
meer, geheel links op de foto. De heuvel in het
midden op de voorgrond wordt algemeen
gezien als de berg der zaligsprekingen.
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Kafarnaüm ligt geheel links, buiten het bestek
van deze foto.

Belangrijke gebeurtenissen: De Heiland heeft tij-
dens zijn aardse bediening veel in deze omge-
ving vertoefd. In deze streek heeft Hij zijn
twaalf apostelen geroepen en geordend (Matt.
4:18–22; 10:1–4; Marc. 1:16–20; 2:13–14; 3:7;
13–19; Luc. 5:1–11), de bergrede uitgesproken
(Matt. 5–7), en door middel van gelijkenissen
onderwezen (Matt. 13:1–52; Marc. 4:1–34). Hij
heeft hier onder andere de volgende wonderen
verricht: Hij genas een melaatse (Matt. 8:1–4);
bestrafte de storm (Matt. 8:23–27); bevrijdde
een bezetene van een menigte boze geesten, die
vervolgens in een kudde zwijnen voeren die
zich in de zee stortte (Marc. 5:1–15); wekte het
dochtertje van Jaïrus op uit de doden (Matt.
9:18–19), 23–26; Marc. 5:22–24, 35–43); voedde
de 5000 en de 4000 (Matt. 14:14–21; 15:32–38);
gebood zijn discipelen hun netten uit te zetten,
waardoor zij veel vis vingen (Luc. 5:1–6); genas
vele mensen (Matt. 15:29–31; Marc. 3:7–12); en
verscheen na zijn opstanding om zijn discipelen
te instrueren (Marc. 14:27–28; 16:7; Joh. 21:1–23).

24. Kafarnaüm
Kafarnaüm, dat op de noordelijke oever van de
zee van Galilea ligt, was de centrale plaats van
Jezus’ bediening in Galilea (Matt. 9:1–2; Marc.
2:1–5). Het was een belangrijk en bloeiend cen-
trum voor zowel de visvangst als de handel en
er woonden niet alleen Joden, maar ook men-
sen uit de andere volken. Vermoedelijk steeg de
bevolking van Kafarnaüm in de eerste eeuw
nooit boven de 1000. De plaats bevond zich op
het kruispunt van belangrijke handelswegen en
was omgeven door vruchtbare akkergrond.
Romeinse soldaten bouwden er badhuizen en
opslagplaatsen, hetgeen bijdroeg aan de geor-
ganiseerde maatschappelijke structuur met
solide openbare gebouwen. Ondanks de vele
wonderen die hier werden verricht, verwierpen
de mensen de bediening van de Heiland, met
het gevolg dat Jezus de stad vervloekte (Matt.
11:20, 23–24). Mettertijd raakte Kafarnaüm in
verval en is sindsdien nooit meer bewoond.

Belangrijke gebeurtenissen: Kafarnaüm stond
bekend als de ‘eigen stad’ van de Heiland
(Matt. 9:1–2; Marc. 2:1–5). Hij verrichtte er tal
van wonderen, waaronder de genezing van een
groot aantal mensen (Marc. 1:32–34), zoals de
slaaf van een hoofdman (Luc. 7:1–10), Petrus’
schoonmoeder (Marc. 1:21, 29–31), de verlamde
man die met zijn bed door een opening in het

dak werd neergelaten (Marc. 2:1–12) en de man
met de verschrompelde hand (Matt. 12:9–13).
Hier verdreef Jezus ook vele boze geesten
(Marc. 1:21–28, 32–34), wekte het dochtertje van
Jaïrus op uit de doden (Marc. 5:22–24, 35–43),
en predikte in de synagoge van Kafarnaüm zijn
leerrede over het brood des levens (Joh.
6:24–59). De Heiland gaf Petrus de aanwijzing
een vis uit de zee van Galilea te vangen en zijn
bek te openen, om daar een muntstuk te vinden
waarmee de belasting kon worden betaald
(Matt. 17:24–27).

25. De Jordaan
De Jordaan ontspringt ten noorden van de zee
van Galilea, mondt erin uit en stroomt verder in
zuidelijke richting naar de Dode Zee.

Belangrijke gebeurtenissen: Lot koos de vlakten
van de Jordaan voor zichzelf (Gen. 13:10–11).
Jozua scheidde de wateren, waardoor de
Israëlieten in staat waren over te steken naar het
beloofde land (Jozua 3:13–17; 4:1–9, 20–24). Elia
en Elisa scheidden de wateren (2 Kon. 2:5–8,
12–14). Naäman werd genezen van zijn
melaatsheid (2 Kon. 5:1–15). Johannes de Doper
doopte velen, onder wie de Heiland (Matt.
3:1–6, 13–16). (Zie Gids bij de Schriften,
‘Jordaan’.)

26. Caesarea Filippi
Deze bron bevindt zich aan de voet van de berg
Hermon en is een van de bronnen van de
Jordaan. Herodes Filippus, die over dit gebied
heerste, bouwde hier een stad ter ere van
Caesar (zijn keizer) en van zichzelf. De stad, die
vroeger Panias heette, heet tegenwoordig
Banias of Caesarea Filippi.

Belangrijke gebeurtenis: De Heiland kwam in
Caesarea Filippi samen met zijn discipelen.
Hier verklaarde Petrus dat de Heiland ‘de
Christus was, de Zoon van de levende God’.
Daarop beloofde de Heiland Petrus ‘de sleutels
van het koninkrijk van de hemel’ (Matt.
16:13–20).

27. Nazaret
Dit zicht op de hedendaagse stad Nazaret is
naar het zuiden gericht. In bijbelse tijden was
Nazaret een klein dorp.

Belangrijke gebeurtenissen: Nephi ontving een
visioen van de moeder van de Heiland in
Nazaret (1 Ne. 11:13–22). De engel Gabriël ver-
telde Maria dat zij de Heiland zou baren (Luc.
1:26–35). Gabriël zei tegen Jozef dat hij Maria
tot vrouw moest nemen en haar zoon de naam
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Jezus moest geven (Matt. 1:18–25). Jezus groei-
de op in Nazaret (Matt. 2:19–23; Luc. 2:4–40;
4:16). Hij predikte hier voor het eerst en maak-
te in de synagoge bekend dat Hij de Messias
was (Luc. 4:16–21), maar de mensen van
Nazaret verwierpen Hem (Matt. 13:54–58; Luc.
4:22–30).

28. Dan
Voordat de Israëlieten het land veroverden,
heette deze oude stad Lesem (Jozua 19:47) of
Laïs (Richt. 18:7, 14). De bronnen die zich hier
bevinden, vormen, met de bronnen bij Caesarea
Filippi, de belangrijkste bronnen van de
Jordaan.

Belangrijke gebeurtenissen: Abraham redde Lot
(Gen. 14:13–16). De stam Dan veroverde het
gebied en gaf het de naam Dan (Jozua
19:47–48). Jerobeam stelde een gouden kalf op,
hetgeen bijdroeg tot de ondergang van de tien
noordelijke stammen (1 Kon. 12:26–33). Dan
was de meest noordelijke stad van het land
Israël. Vandaar dat er in de Schriften gesproken
wordt over ‘geheel Israël van Berseba tot Dan’
(2 Kron. 30:5; Berseba was de meest zuidelijke
stad). (Zie Gids bij de Schriften, ‘Dan’.)

29. Athene
Deze foto vertoont de resten van de Parthenon
in Athene, de stad die in de tijd van het oude
Griekenland de hoofdstad was van Attica en in
de tijd van het Nieuwe Testament deel uit-
maakte van de Romeinse provincie Achaje. De
stad werd Athene genoemd ter ere van de hei-
dense Griekse godin Athena. Tegen de tijd van
het Nieuwe Testament had Athene veel van
haar vroegere pracht en glorie verloren, maar
er bevonden zich nog steeds de standbeelden
en monumenten ter ere van vele goden en
godinnen, waaronder de ‘onbekende god’
(Hand. 17:23).

Belangrijke gebeurtenissen: De apostel Paulus
bezocht de stad en predikte op de Areopagus,
in de buurt van de Parthenon (Hand. 17:15–34).
Vanuit Athene werden zendelingen naar ande-
re delen van Griekenland gestuurd (1 Tess.
3:1–2).

30. Korinte
De belangrijkste stad van de Romeinse provin-
cie Achaje, gelegen op de landengte die de
Peloponnesos verbindt met het Griekse vaste-
land, met een haven aan zowel de oostelijke als

de westelijke zijde. Het was een rijke, invloed-
rijke havenstad.

Belangrijke gebeurtenissen: Paulus woonde
anderhalf jaar in Korinte en vestigde daar de
kerk (Hand. 18:1–18). Hij schreef een aantal
brieven aan leden van de kerk in of bij Korinte,
waarvan er twee nu in het Nieuwe Testament
staan (1 en 2 Korintiërs).

31. Efeze
De ruïnes van het Griekse amfitheater in Efeze,
waar Paulus heeft gepredikt. In de tijd van het
Nieuwe Testament was Efeze in de gehele toen-
maals bekende wereld beroemd wegens de
schitterende tempel die daar was gebouwd ter
ere van de heidense Griekse godin Artemis.
Efeze, dat nu slechts uit ruïnes bestaat, was
eens als hoofdstad van de Romeinse provincie
Asia een groot handelscentrum. De zilversme-
den van de stad hadden een bloeiende handel
in Artemisbeeldjes ontwikkeld.

Belangrijke gebeurtenissen: De apostel Paulus
bezocht Efeze tegen het einde van zijn tweede
zendingsreis (Hand. 18:18–19). Tijdens zijn
derde reis verbleef hij twee jaar lang in die stad.
Hij werd gedwongen te vertrekken wegens de
opschudding die veroorzaakt werd door de zil-
versmeden, van wie de zaken verslechterden
naarmate Paulus tegen de aanbidding van de
afgodin Artemis predikte (Hand. 19:1, 10,
23–41; 20:1). Het amfitheater van Efeze, het
grootste dat ooit door de Grieken was
gebouwd, was de plek waar Paulus’ metgezel-
len met een vijandige schare werden gecon-
fronteerd (Hand. 19:29–31). Tijdens zijn gevan-
genschap in Rome schreef Paulus een brief aan
de leden van de kerk in Efeze. Een van de
zeven gemeenten van de kerk in Asia waaraan
het boek Openbaring is gericht, bevond zich in
Efeze (Op. 1:10–11; 2:1).

32. Eiland Patmos
Een eiland in de Egeïsche Zee. Johannes 
werd naar Patmos verbannen (Op. 1:9). 
Volgens de overlevering werkte hij daar in de
marmergroeven.

Belangrijke gebeurtenis: Johannes ontving hier
het grote visioen dat bekendstaat als de
Apocalyps (het boek Openbaring). De Heer gaf
hem de opdracht het aan de zeven gemeenten
in Asia te sturen (Op. 1:11).
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Met behulp van het register op alfabet kunt u
een bepaalde plaats op de kaarten vinden.

Iedere naam gaat vergezeld van een kaartnum-
mer, gevolgd door de coördinaten, bestaande uit
een letter en een cijfer. Bijvoorbeeld: Rabba
(Amman), op de eerste kaart, wordt aangegeven
als 1:D5. Dat wil zeggen: kaart 1, veld D5. De lig-
ging van bepaalde plaatsen op een gegeven kaart
wordt aangegeven door middel van de coördina-
ten die aan de boven- en zijkant van de kaarten
staan. Alternatieve namen worden tussen haakjes
vermeld. Bijvoorbeeld: Rabba (Amman). Een
vraagteken achter een naam wil zeggen dat de
aangeduide plek mogelijkerwijs of vermoedelijk
juist is, maar vooralsnog niet zeker.

Op de kaarten worden als volgt verschillende
symbolen en lettertypen gebruikt. Daarnaast kan
er op bepaalde kaarten een verklaring staan van
bijkomende symbolen die alleen op die kaart
voorkomen.

Een rode stip duidt op een stad. Soms
wordt de naam van die stad of plek door
middel van een lijntje met de rode stip
verbonden.

Een zwart driehoekje duidt
op een berg.

Dode Zee Dit lettertype wordt gebruikt
voor geografische aanduidin-
gen zoals oceanen, zeeën,
meren, rivieren, bergen, wil-
dernissen, valleien, woestijnen
en eilanden.

Jeruzalem Dit lettertype (romein) wordt
gebruikt voor alle steden (en
voor de gedetailleerde aandui-
dingen op de plattegrond van
Jeruzalem).

MOAB Dit lettertype wordt gebruikt
voor kleine staatkundige on-
derverdelingen zoals gewes-
ten, volken en stammen.

J U D E A Dit lettertype wordt gebruikt
voor grote staatkundige on-
derverdelingen zoals naties,
landen en werelddelen.

A B   C D   

VOORBEELDKAART

1

2

1. KAART VAN HET HEILIGE LAND

2. ISRAËLS UITTOCHT UIT EGYPTE EN
INTOCHT IN KANAÄN

3. SCHEIDING VAN DE 12 STAMMEN

4. RIJK VAN DAVID EN SALOMO

5. ASSYRISCHE RIJK

6. NIEUW-BABYLONISCHE RIJK
(Nebukadnessar) EN HET 
KONINKRIJK EGYPTE

7. PERZISCHE RIJK

8. ROMEINSE RIJK

9. WERELD VAN HET OUDE TESTAMENT

10. KANAÄN IN DE TIJD VAN HET OUDE
TESTAMENT

11. HET HEILIGE LAND IN DE TIJD VAN
HET NIEUWE TESTAMENT

12. JERUZALEM IN DE TIJD VAN JEZUS

13. DE ZENDINGSREIZEN VAN DE 
APOSTEL PAULUS

14. HOOGTEKAART VAN HET HEILIGE
LAND IN DE TIJD VAN DE BIJBEL

KAARTEN EN PLAATSNAMENREGISTER 

De volgende kaarten kunnen bijdragen tot
een beter begrip van de Schriften.

Geografische kennis van de landen die in de

Schriften aan de orde komen, zal voeren tot 
een beter inzicht in de gebeurtenissen die daar
hebben plaatsgevonden.

KAARTENOVERZICHT
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Abana, rivier, 1:D1
Abilene, gewest, 11:D1
Achaje, Romeinse provin-

cie, 8:C2, 13:D2
Adria, Zee van

(Adriatische), 8:B2
Ai, 2:D1, 10:B5
Ajjalon, beek, 1:B5, 10:B5,

11:B5
Akkad, gewest, 9:G2
Akko (Acco, Ptolemaïs),

1:B3, 3:A3, 4:C3, 10:B2,
11:B3

Alexandrië, 8:C3, 13:F4
Amalek, gewest, 4:C6
Amman (Rabba), 1:D5,

10:D5, 14:D2
Ammon, gewest, 1:D6,

3:B5, 4:D4, 10:D6
Antiochië, in Pisidië, 13:F2
Antiochië, in Syrië, 8:C3,

13:H2
Aqaba, Golf van, 2:D4
Araba (breukdal), 1:B8,

2:D2, 4:C7, 10:C8
Arabië, 5:C3, 8:D4
Arabische Woestijn, 9:F3
Arabische Zee, 6:D4
Arad, 2:D1, 3:A5, 4:C5
Aralmeer, 5:D1, 6:D1, 7:C2
Aram-Damascus, gewest,

4:D2
Ararat, berg, 9:F1
Argob, gewest, 4:D3
Arimatea, 11:B5
Arnon, beek, 1:C7, 2:D1,

3:B5, 4:D5, 10:C7, 11:C7
Asdod, 1:A6, 3:A5, 4:C5,

10:A6, 11:A6
Aser, stam, 3:A3
Asia, Romeinse provincie,

8:C2, 13:F2
Askelon, 1:A6, 3:A5, 4:C5,

10:A6, 11:A6
Assur, 5:C3, 9:F2
Assyrië, 9:F2
Assyrische Rijk, 5:C3
Athene, 6:A2, 7:A2, 8:C2,

13:D2

Babel (Sinar), 9:G3
Babylon, 5:C3, 6:C3, 7:B3,

9:F3
Babylonië, gewest, 9:F3
Basan, gewest, 1:C3, 10:C2
Benedenzee (Oostelijke

Zee, Perzische Golf),
5:C4, 6:C4, 7:B4, 8:D3,
9:H3

Benjamin, stam, 3:A5
Berea, 13:D1
Berseba, 1:B7, 2:C1, 3:A5,

4:C6, 9:B4, 10:B7, 11:B8
Besor, beek, 1:A7, 10:A7,

11:A8
Bet-San, 3:B4, 4:D4, 10:C4
Betabara, 11:C6
Betanië, 11:B6
Betanië, weg naar, 12:D5
Betel (Luz), 3:A5, 4:C5,

10:B5, 11:B6
Betesda, bad, in Jeruzalem,

12:C3
Betfage, 11:B6
Betlehem, 1:B6, 3:A5, 4:C5,

10:B6, 11:B6
Betlehem, weg naar, 12:A7
Betsaïda, 11:C3
Bezeta, 12:B2
Bitynië, gewest, 13:F1
Bosra, 3:B6, 4:D6
Bovenzaal, in Jeruzalem,

12:B6
Bovenzee (Grote,

Middellandse Zee), 7:A3,
9:B3

Brittannië, gewest, 8:A1
Burcht Antonia, in

Jeruzalem, 12:C3

Caesarea, 11:B4, 13:H3
Caesarea Filippi, 11:C2
Carthago, 8:B3
Chesbon, 4:D5
Chios, eiland, 13:E2
Chiwwieten, volk, 3:B2
Chorazin, 11:C3
Chorieten, volk, 9:E2
Chorma, 2:D1, 4:C6
Cilicië, gewest, 13:G2

Cyprus (Kittim), eiland,
8:C3, 9:C3, 13:G3

Cyrene, 13:D3

Dacië, gewest, 8:C2
Damascus, 1:D1, 3:B2, 4:D2,

9:D3, 10:D1, 11:D1,
13:H3

Dan (Laïs), 1:C2, 3:B3, 4:D3,
10:C2

Dan, stam, 3:B3, 3:A5
Dekapolis, gewest, 11:C4
Derbe, 13:G2
Dibon, 2:D1
Dode Zee (Zoutzee), 1:C6,

2:D1, 3:B5, 4:D5, 9:D4,
10:C6, 11:C7, 14:A7,
14:C3

Dode Zee, bodem van,
14:C3

Dode Zee, peil van, 14:A7,
14:C3

Dode Zee, weg naar, 12:C8
Dofka, 2:C4
Dor, 3:A4, 4:C4
Dotan, 10:B4
Dura, vlakte, 9:F2

Ebal, berg, 1:B4, 3:A4, 4:C4,
10:B4, 11:B5, 14:B6

Edom, gewest, 1:C8, 3:D2,
3:B6, 4:D7, 10:C8

Efeze, 8:C2, 13:E2
Efraïm, stam, 3:A4
Egypte, Beek van, 2:C2
Egypte, gewest, 2:A3, 5:B4,

7:A4, 8:C4, 9:C4, 13:F4
Egypte, koninkrijk, 6:A3
Ekron, 1:B6, 10:A6
Ela, beek, 1:A6, 10:B6, 11:B6
Elam, gewest, 5:C3, 6:C3,

7:C3, 9:H3
Elim, 2:C3
Emmaüs, 11:B6
Emmaüs, weg naar, 12:A4
En-Rogel, bron, 12:C7
Endor, 10:C3
Engedi, 4:D5, 10:C7
Enon, 11:C4
Esdraelon (Jizreël), dal,

1:B3, 10:B3
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Esjon-Geber, 2:D3, 3:A8,
4:C8, 9:D4

Etam, woestijn van, 2:B3
Eufraat, rivier, 5:B3, 6:C3,

8:D3, 9:E2

Fenicië, gewest, 1:C1, 4:D2,
9:D3, 10:B1, 11:B2, 13:H3

Filadelfia, 11:D6
Filippi, 13:D1
Filistea, gewest, 4:C5
Filistea, vlakte van, 1:A6,

10:A6
Filistijnen, volk, 2:C2
Forum Apii, 13:B1
Frygië, gewest, 13:F2

Gad, stam, 3:B4
Gadara, 11:C4
Galatië, gewest, 13:G1
Galilea, gewest, 11:C2
Galilea, Neder-, gewest,

1:C3
Galilea, Opper-, gewest,

1:C2
Galilea, Zee van (Kinneret),

1:C3, 3:B3, 4:D3, 9:D3,
10:C3, 11:C3, 14:B7

Gallië, gewest, 8:A1
Gat, 3:A5, 4:C5, 10:A6
Gat-Hachefer, 10:B3
Gaza, 1:A6, 2:C1, 3:A5,

4:C5, 10:A7, 11:A7, 13:H4
Gerar, 10:A7
Gerar, beek, 1:A7, 10:A7,

11:A7
Gerizzim, berg, 1:B5, 3:A4,

4:C4, 10:B5, 11:B5, 14:B6
Germania, gewest, 8:B1
Gesur, gewest, 4:D3
Getsemane, Hof van, in

Jeruzalem, 12:D4
Gezer, 4:C5
Gibea, 4:C5
Gibeon, 10:B5
Gichon, bron, in Jeruzalem,

12:D6
Gilboa, gebergte, 1:C4, 3:B4,

10:C4, 11:C4, 14:C6
Gilead, gewest, 1:C4, 10:C4
Gilgal, 1:C5, 2:D1, 4:D5

Goede Rede, haven, 13:E3
Golgota, in Jeruzalem,

12:B3
Gomorra, gebied van

Sodom en, 10:C8
Gosen, gewest, 2:A2, 9:C4
Griekenland, 7:A2
Grote (Middellandse, 

Boven-) Zee, 1:A4, 2:B1,
3:A4, 4:C4, 5:A3, 6:A3,
7:A3, 9:B3, 10:A5, 11:A6,
13:D3, 14:A2, 14:A6

Haran (Paddan-Aram),
9:E2

Hasor, 3:B3, 4:D3, 10:C2
Hebron, 1:B6, 2:D1, 3:A5,

4:C5, 10:B7, 11:B7
Hebron, weg naar, 12:A7
Heliopolis (On), 2:A3
Hermon, berg, 1:C1, 3:B2,

4:D2, 10:C1, 11:D1, 14:D5
Hethieten, volk, 9:D2
Hinnomdal, in Jeruzalem,

12:B7
Hispanië, gewest, 8:A2
Hizkia’s tunnel, in

Jeruzalem, 12:C6
Hor, berg, 2:D2
Horeb (berg Sinai), 2:C4,

9:D4
Huledal, 1:C2, 11:C2
Hulemeer (Wateren van

Merom), 10:C2, 14:C6

Idumea, gewest, 1:B7,
10:B7, 11:B7

Ikonium, 13:G2
Indus, rivier, 7:D4
Israël, bad, in Jeruzalem,

12:C4
Israël, gewest, 4:C4
Issakar, stam, 3:B4
Italië, Romeinse provincie,

8:B2, 13:A1

Jabbok, beek, 1:C5, 3:B4,
4:D4, 10:C5, 11:C5

Jabes-Gilead, 3:B4
Jarmuk, beek, 1:C3, 10:C3,

11:C3

Jericho, 1:C5, 2:D1, 3:B5,
4:D5, 10:C5, 11:C6,
14:A7, 14:C3

Jericho, weg naar, 12:D5
Jeruzalem (Salem), 1:B6,

2:D1, 3:A5, 4:C5, 5:B3,
6:B3, 7:A3, 8:C3, 9:D3,
10:B6, 11:B6, 13:H3,
14:B2, 14:B6

Jeruzalem, benedenstad,
12:C6

Jeruzalem, bovenstad,
12:B6

Jizreël, 4:D4, 10:B4
Jizreël (Esdraelon), Vlakte

van, 1:B3, 10:B3
Joppe, 1:A5, 3:A4, 4:C4,

10:A5, 11:A5, 13:H3
Joppe, weg naar, 12:A4
Jordaan, rivier, 1:C5, 2:D1,

3:B4, 4:D4, 10:C5, 11:C5
Juda, gewest, 5:B3, 10:B7
Juda, stam, 3:A5
Judea, gewest, 1:B6, 11:B7
Judea, Woestijn van, 1:B7,

11:B7
Judees heuvelland, 14:B2

Kades-Barnea, 2:C2, 3:A6,
4:C6

Kafarnaüm, 11:C3
Kaftor (Kreta), eiland, 9:A3
Kajafas, huis van, in

Jeruzalem, 12:B6
Kana, 11:C3
Kanaän, gewest, 2:C1, 9:D3
Kapadocië, gewest, 13:H2
Karkemis, 5:B2, 6:B2, 9:D2
Karmel, berg, 1:B3, 3:A3,

4:C3, 10:B3, 11:B3
Kaspische Zee, 5:C1, 6:C1,

7:B2, 8:D2, 9:G1
Kaukasus, gebergte, 5:C1,

8:D2, 9:F1
Kidrondal, in Jeruzalem,

12:D6
Kinneret, Zee van, 1:C3,

3:B3, 4:D3, 9:D3, 10:C3,
11:C3

Kir-Hareset, 10:C7
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Kison, beek, 1:B3, 10:B3,
11:B3

Kittim (Cyprus), eiland,
9:C3

Knidus, 13:E2
Koninklijke zuilengang, in

Jeruzalem, 12:C5
Korinte, 13:D2
Kreta (Kaftor), eiland, 8:C3,

9:A3, 13:D3

Laïs (Dan), 10:C2
Lakis, 1:A6, 3:A5, 4:C5,

10:A6
Laodicea, 13:F2
Libanongebergte, 1:C1,

10:C1, 11:C1
Libië, 8:B3, 13:C4
Libische woestijn, 9:B4
Litani, rivier, 1:C1, 10:C1,

11:C2
Luz (Betel), 10:B5
Lycië, gewest, 13:F2
Lydië (Lud), gewest, 13:E2
Lystra, 13:G2

Macedonië, gewest, 7:A2,
8:C2, 13:D1

Machanaïm, 10:C4
Macherus, 11:C7
Magdala, 11:C3
Malta, eiland, 13:B3
Manasse, stam, 3:A4, 3:B3
Mara, 2:B3
Mare Internum (Grote,

Middellandse Zee,
Bovenzee), 8:B3

Medeba, 4:D5
Medische Rijk, 6:D3
Megiddo, 1:B3, 3:A4, 4:C4,

6:B3, 9:D3, 10:B3
Memfis (Nof/Mof), 2:A3,

5:B3, 6:B3, 7:A3, 8:C3
Mesopotamië, 8:D3, 9:E2
Middellandse Zee (Grote

Zee, Bovenzee), 1:A5,
2:B1, 3:A4, 4:C4, 5:A3,
6:A3, 7:A3, 8:B3, 9:B3,
10:A5, 11:A6, 13:D3,
14:A2, 14:A6

Middellandse Zee, peil van,
14:A2, 14:A6

Midjan, gewest, 2:D4, 9:D4
Milete, 13:E2
Moab, gewest, 1:C7, 2:D1,

3:B6, 4:D6, 10:C7
Moab, velden van, 1:C6,

11:C6
Mora, berg, 14:B6
More, heuvel, 1:C3, 10:B3
Mycene, 5:A2
Myra, 13:F2
Mysië, gewest, 13:E2

Nabatea, gewest, 11:C8
Naftali, stam, 3:B3
Naïn, 11:C4
Nazaret, 1:B3, 11:B3
Nebo, berg, 1:C6, 2:D1,

3:B5, 4:D5, 10:C6, 11:C6
Negev, gewest, 1:A8, 10:A8
Nieuw-Babylonische Rijk,

6:C3
Nijl, rivier, 2:A3, 5:B4, 6:B4,

7:A4, 8:C4, 9:C4
Nijldelta, 2:A2, 9:C4
Nineve, 5:C2, 9:F2
Nof (Mof/Memphis), 2:A3

Olijfberg, 1:B6, 10:B6, 11:B6,
12:D4, 14:B6

On (Heliopolis), 2:A3, 9:C4
Oostelijke woestijn, 2:D3
Oostelijke Zee (Perzische

Golf), 5:C4, 6:C4

Paddan-Aram (Haran),
9:E2

Pafos, 13:G3
Paleis der Hasmoneeën, in

Jeruzalem, 12:C5
Paleis van Herodes, in

Jeruzalem, 12:B5
Pamfylië, gewest, 13:F2
Paran, woestijn, 2:C3
Parpar, rivier, 1:D1, 10:D1,

11:D2
Parten, rijk, 8:D3
Patmos, eiland, 13:E2
Penuël, 10:C4
Perea, 11:C5

Pergamum, 13:E2
Perge, 13:F2
Perzië, 5:D4, 6:D4
Perzische Golf

(Benedenzee), 9:H3
Pi-Hachirot, 2:B3
Pisidië, gewest, 13:F2
Pitom, 2:B2
Pontus, gewest, 13:G1
Ptolemaïs (Akko), 1:B3,

11:B3, 13:H3
Puteoli, 13:B1

Raämses (Tanis), 2:B2
Rabba (Amman), 1:D5,

3:B5, 10:D5, 14:D2
Ramot-Gilead, 3:B4, 4:D4
Refidim, 2:C4
Regium, 13:B2
Rode Zee, 2:D4, 5:B4, 6:B4,

7:B4, 8:C4, 9:D4
Rodos, eiland, 9:B3, 13:E3
Rome, 8:B2, 13:A1
Ruben, stam, 3:B5

Salamis, 13:G3
Salem (Jeruzalem), 9:D3
Salim, 11:C4
Salomo, zuilengang van, in

Jeruzalem, 12:D4
Samaria, 1:B4, 5:B3, 10:B4,

11:B5, 13:H3
Samaria, gewest, 1:B4,

10:B4, 11:B4
Samaria, weg naar, 12:B1
Samotrake, eiland, 13:E1
Sarepta, 11:B1
Sarmatië, gewest, 8:C1
Saron, vlakte van, 1:B4,

10:B4, 11:B5
Schaapspoort, in Jeruzalem,

12:C4
Schone Poort, 12:C4
Sefela, 1:B6, 10:B6, 14:B2
Sichar, 11:B5
Sichem, 3:A4, 4:C4, 10:B4
Sidon, 1:C1, 3:A2, 4:D2,

9:D3, 10:C1, 11:C1, 13:H3
Siklag, 4:C5
Silo, 3:A4, 4:D4, 10:B5
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Siloam, badwater, in
Jeruzalem, 12:C7

Simeon, stam, 3:A6
Sin, woestijn (Negev), 2:C2
Sin, woestijn (Sinai), 2:C4
Sinai, berg (Horeb), 2:C4,

9:D4
Sinai, schiereiland, 2:C3
Sinai, woestijn, 2:C4
Sinar (Babel), 9:G3
Slangenbron, in Jeruzalem,

12:A6
Smyrna, 13:E2
Sodom en Gomorra, gebied

van, 10:C8
Sorek, beek, 1:B6, 10:B6,

11:B6
Sparta, 6:A2, 7:A2
Suez, Golf van, 2:B3
Sukkot, in Egypte, 2:B2
Sukkot, in Israël, 3:B4, 4:D4
Sur, woestijn, 2:B2
Susa (Susan), 6:C3, 7:B3,

9:G3
Susan (Susa), 6:C3, 7:B3,

9:G3

Susapoort, in Jeruzalem,
12:D4

Syracuse, 13:B2
Syrië, gewest, 6:B3, 8:C3,

9:D3, 11:C2, 13:H3

Tabor, berg, 1:C3, 3:B4,
4:D4, 10:C3, 11:C3, 14:C6

Tanis (Raämses), 2:B2
Tarsus, 13:G2
Tebes, 5:B4, 6:B4, 7:A4, 8:C4
Tekoa, 10:B6
Tempel, in Jeruzalem, 12:C4
Tempel, dakrand van de, in

Jeruzalem, 12:D5
Tempeltrap, in Jeruzalem,

12:D5
Tessalonica, 8:C2, 13:D1
Tiberias, 11:C3
Tigris, rivier, 5:C2, 6:C2,

8:D3, 9:G3
Torenbad, in Jeruzalem,

12:B5
Trans-Jordanië, oostelijk

tafelland van, 14:D2
Tres Tabernae, 13:B1
Troas, 6:A2, 7:A2, 13:E2

Troje, 9:B2
Tuingraf, in Jeruzalem,

12:B3
Tyrus, 1:B2, 3:A3, 4:C3,

9:D3, 10:B1, 11:B2, 13:H3

Ur, 5:C3, 9:E2, 9:G3
Urartu, gewest, 9:E1

Vispoort, in Jeruzalem,
12:B3

Wateren van Merom
(Hulemeer), 10:C2

Waterpoort, in Jeruzalem,
12:C7

Woestijnkampen, 2:C4

Zebulon, stam, 3:A3
Zered, beek, 1:C8, 2:D2,

3:B6, 4:D6, 10:C8, 11:C8
Zion, berg, 14:B6
Zoutzee (Dode Zee), 1:C6,

2:D1, 3:B5, 4:D5, 9:D4
Zwarte Zee, 5:B1, 6:B1,

7:A2, 8:C2, 9:B1, 13:F1
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KAARTENGIDS

KAARTEN MET BETREKKING TOT DE
BIJBEL

De volgende kaarten zijn bevorderlijk
voor schriftstudie en bedoeld ter ver-

rijking van voordrachten in verband met
kerkelijk lesmateriaal.

De overzichten op de kaart hierboven wij-
zen op het aandachtspunt van ieder van
de volgende genummerde kaarten. Deze
kaarten geven zowel grotere gebieden
weer als zeer gedetailleerde geografische
gebieden.

KAART 1 KAART VAN HET HEILIGE
LAND

KAART 2 ISRAËLS UITTOCHT UIT
EGYPTE EN INTOCHT IN
KANAÄN

KAART 3 SCHEIDING VAN DE 12
STAMMEN

KAART 4 RIJK VAN DAVID EN 
SALOMO

KAART 5 ASSYRISCHE RIJK

KAART 6 NIEUW-BABYLONISCHE
RIJK (Nebukadnessar) EN
HET KONINKRIJK EGYPTE

KAART 7 PERZISCHE RIJK

KAART 8 ROMEINSE RIJK

KAART 9 WERELD VAN HET OUDE 
TESTAMENT

KAART 10 KANAÄN IN DE TIJD VAN
HET OUDE TESTAMENT

KAART 11 HET HEILIGE LAND IN 
DE TIJD VAN HET 
NIEUWE TESTAMENT

KAART 12 JERUZALEM IN DE TIJD 
VAN JEZUS

KAART 13 DE ZENDINGSREIZEN VAN
DE APOSTEL PAULUS

KAART 14 HOOGTEKAART VAN HET
HEILIGE LAND IN DE TIJD
VAN DE BIJBEL

KAART 1
KAART 10
KAART 11

KAART 2

KAART 8

KAART 3
KAART 4

KAART 5
KAART 6

KAART 7

KAART 9

KAART 13

OVERZICHT EN INHOUD: BIJBELSE KAARTEN

KAART 12
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Kilometer

ISRAËLS UITTOCHT UIT EGYPTE EN INTOCHT IN
KANAÄN

A B                                                          C                                                         D
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KAART 2 VERKLARING

Mogelijke route van
de Exodus

Grote Zee
(Middellandse Zee)

FILISTIJ
N

EN

K
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w
oe

st
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N
i j l

KAART 2

1. Rameses Israël wordt uit Egypte gedreven 
(Ex. 12; Num. 33:5).

2. Sukkot Als de Hebreeën deze eerste legerplaats
hebben verlaten, vergezelt de Heer hen overdag
in een wolkkolom en ’s nachts in een vuurkolom
(Ex. 13:20–22).

3. Pi-Hachirot Israël trekt midden door de Rode
Zee (Ex. 14; Num. 33:8).

4. Mara De Heer geneest de wateren van Mara 
(Ex. 15:23–26).

5. Elim Israël legert zich bij twaalf waterbronnen
(Ex. 15:27).

6. Woestijn Sin De Heer stuurt manna en kwakkels
om Israël te voeden (Ex. 16).

7. Refidim Israël strijdt tegen Amalek (Ex. 17:8–16).

8. Berg Sinai (berg Horeb of Jebel Musa) De Heer
openbaart de tien geboden (Ex. 19–20).

9. Woestijn Sinai Israël vervaardigt de tabernakel
(Ex. 25–30).

10. Legerplaatsen in de woestijn Zeventig oudsten
worden geroepen om Mozes bij te staan in het
regeren van het volk (Num. 11:16–17).

11. Esjon-Beber Israël trekt in vrede door het land
van Edom en van Ammon (Deut. 2).

12. Kades-Barnea Mozes stuurt verspieders naar het
beloofde land; Israël verzet zich en trekt het land
niet binnen; Kades heeft vele jaren gediend als
Israëls voornaamste legerplaats (Num. 13:1–3,
17–33; 14; 32:8; Deut. 2:14).

13. Oostelijke woestijn Israël vermijdt een conflict
met Edom en Moab (Num. 20:14–21; 22–24).

14. De Arnon Israël vernietigt de Amorieten die hen
bestrijden (Deut. 2:24–37).

15. Berg Nebo Mozes neemt het beloofde land in
ogenschouw (Deut. 34:1–4). Mozes houdt zijn
laatste drie redevoeringen (Deut. 1–32).

16. Velden van Moab De Heer draagt Israël op om
het land te verdelen en de bewoners te verdrijven
(Num. 33:50–56).

17. De Jordaan Israël steekt de Jordaan over op het
droge. Bij Gilgal worden stenen van de bodem
van de Jordaan geplaatst als gedenkteken van het
scheiden van de wateren van de Jordaan (Jozua
3–5:1).

18. Jericho De kinderen van Israël veroveren en ver-
nietigen de stad (Jozua 6).
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KAART 3 VERKLARING KAART 4 VERKLARING

Vroege stamgrenzen Grens van het rijk
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Kilometer
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A B                                                          C                                                           D

ASSYRISCHE RIJK

NIEUW-BABYLONISCHE RIJK (Nebukadnessar) EN
HET KONINKRIJK EGYPTE

Assyrië ca. 721 v.C.

Nieuw-Babylonische Rijk

Koninkrijk Egypte

CA. 721 V.C. (2 KONINGEN 17:1–6)

CA. 600–586 V.C. (2 KONINGEN 24–25)
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KAART 8 VERKLARING

KAART 7 VERKLARING
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KAART 9WERELD VAN HET OUDE TESTAMENT
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KAART 10KANAÄN IN DE TIJD VAN HET OUDE TESTAMENT

1. Dan (Laïs) Jerobeam maakt voor het
Noordelijke Koninkrijk gouden kalveren om te
aanbidden (1 Kon. 12:26–33). Dan is het noor-
delijkste punt van het oude Israël.

2. Berg Karmel Elia daagt de priesters van Baäl
uit en laat het stortregenen (1 Kon. 18:17–40).

3. Megiddo Een plaats van veel veldslagen
(Richt. 4:13–16; 5:19; 2 Kon. 23:29; 2 Kron.
35:20–23). Salomo ronselt mannen voor de
bouw van Megiddo (1 Kon. 9:15). Koning Josia
van Juda raakt dodelijk gewond tijdens een
veldslag tegen Farao Neko van Egypte 
(2 Kon. 23:29–30). Bij de wederkomst van de
Heer zal er een grote en laatste veldslag plaats-
vinden op de vlakte van Jizreël als onderdeel
van de slag bij Harmagedon (Joël 3:14; Op.
16:16; 19:11–21). De naam ‘Harmagedon’ is een
Griekse transcriptie van het Hebreeuwse Har
Megiddon, ofwel de berg Megiddo.

4. Jizreël De naam van een stad op de grootste en
vruchtbaarste vlakte van Israël, die dezelfde
naam draagt.  De koningen van het
Noordelijke Koninkrijk bouwen hier een
paleis (2 Sam. 2:8–9; 1 Kon. 21:1–2). De godde-
loze koningin Izebel woont en sterft hier 
(1 Kon. 21; 2 Kon. 9:30).

5. Bet-San Israël komt hier tegenover de
Kanaänieten te staan (Jozua 17:12–16). Het
lichaam van Saul wordt aan de muur van deze
vesting gehangen (1 Sam. 31:10–13).

6. Dotan Jozef wordt door zijn broers als slaaf
verkocht (Gen. 37:17, 28; 45:4). Elisa krijgt een
visioen van vele paarden en wagens op de
berg (2 Kon. 6:12–17).

7. Samaria De hoofdstad van het Noordelijke
Koninkrijk (1 Kon. 16:24–29). Koning Achab
bouwt een tempel voor Baäl (1 Kon. 16:32–33).
Elia en Elisa treden op (1 Kon. 18:2; 2 Kon.
6:19–20). Met de verovering van Samaria door
de Assyriërs in 721 v.C. is de gevangenneming
van de 10 stammen afgerond (2 Kon. 18:9–10).

8. Sichem Abraham bouwt een altaar (Gen.
12:6–7). Jakob woont in deze omgeving.
Simeon en Levi doden alle mannen van deze
stad (Gen. 34:25). Jozua spreekt zijn aanmoedi-
ging ‘kiest dan heden’ om de Heer te dienen,
in Sichem uit (Jozua 24:15). Jerobeam sticht
hier de eerste hoofdstad van het Noordelijke
Koninkrijk (1 Kon. 12).

9. Berg Ebal en de berg Gerizzim Op deze twee
bergen verdeelt Jozua Israël; de zegeningen
van de wet worden uitgesproken op de berg
Gerizzim en de vervloekingen op de berg Ebal
(Jozua 8:33). Later bouwen de Samaritanen
een tempel op Gerizzim (2 Kon. 17:32–33).

10. Penuël Hier worstelt Jakob de gehele nacht
met een boodschapper van de Heer (Gen.
32:24–32). Gideon vernietigt een Midjanitische
vesting (Richt. 8:5, 8–9).

11. Jafo (Joppe) Jona vertrekt vanuit deze haven
naar Tarsis om te ontkomen aan zijn zending
naar Nineve (Jona 1:1–3).

12. Silo In de tijd van de richteren is dit Israëls
hoofdstad en de verblijfplaats van de taberna-
kel (1 Sam. 4:3–4).

13. Betel (Luz) Hier scheidt Abraham zich af van
Lot (Gen. 13:1–11) en ontvangt hij een visioen
(Gen 13; Abr. 2:19–20). Jakob krijgt een visioen
van een ladder die tot in de hemel reikt (Gen.
28:10–22). Dit is enige tijd de verblijfplaats van
de tabernakel (Richt. 20:26–28). Jerobeam richt
voor het Noordelijke Koninkrijk een gouden
kalf op om te aanbidden (1 Kon. 12:26–33).

14. Gibeon Door een list brengen de Chiwwieten
uit deze streek Jozua ertoe een verdrag met
hen te sluiten (Jozua 9). De zon staat stil terwijl
Jozua een veldslag wint (Jozua 10:2–13). De
tabernakel heeft hier tijdelijk gestaan (1 Kron.
16:39).

15. Gaza, Asdod, Askelon, Ekron, Gat (de vijf
steden van de Filistijnen) Vanuit deze steden
hebben de Filistijnen vaak oorlog gevoerd
tegen Israël.

16. Betlehem Rachel is hier vlakbij begraven
(Gen. 35:19). Ruth en Boaz wonen hier (Ruth
1:1–2; 2:1, 4). Het wordt de stad van David
genoemd (Luc. 2:4).

17. Hebron Abraham (Gen. 13:18), Isaak, Jakob
(Gen. 35:27), David (2 Sam. 2:1–4), en Absolom
(2 Sam. 15:10) hebben hier gewoond. Dit is de
eerste hoofdstad van Juda onder koning David
(2 Sam. 2:11). Men zegt dat Abraham, Sara,
Isaak, Rebekka, Jakob en Lea hier zijn begra-
ven in de spelonk van Makpela (Gen. 23:17–20;
49:31, 33).

18. Engedi David verstopt zich voor Saul en
spaart diens leven (1 Sam. 24:1–22).

19. Gerar Abraham en Isaak wonen hier enige tijd
(Gen. 20–22; 26).

20. Berseba Abraham graaft hier een put en sluit
een verbond met Abimelek (Gen. 21:31). Isaak
ziet de Heer (Gen. 26:17, 23–24); ook Jakob
heeft hier gewoond (Gen. 35:10; 46:1).

21. Sodom en Gomorra Lot kiest ervoor om in
Sodom te wonen (Gen. 13:11–12; 14:12). God
vernietigt Sodom en Gomorra wegens godde-
loosheid (Gen. 19:24–26). Jezus heeft deze ste-
den later als een symbool van goddeloosheid
gebruikt (Matt. 10:15). 
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KAART 11
HET HEILIGE LAND IN DE TIJD VAN HET
NIEUWE TESTAMENT

1. Tyrus en Sidon Jezus vergelijkt Chorazin en
Betsaïda met Tyrus en Sidon (Matt. 11:20–22).
Hij geneest de dochter van een Kananese
vrouw (Matt. 15:21–28).

2. Berg van de gedaanteverandering Jezus
ondergaat een gedaanteverandering in de
tegenwoordigheid van Petrus, Jakobus en
Johannes, die de sleutels van het koninkrijk
ontvangen (Matt. 17:1–13). (Volgens sommi-
gen gaat het om de berg Hermon; volgens
anderen om de berg Tabor.)

3. Caesarea Filippi Petrus getuigt dat Jezus de
Christus is en ontvangt de belofte van de
sleutels van het koninkrijk (Matt. 16:13–20).
Jezus voorspelt zijn eigen dood en opstan-
ding (Matt. 16:21–28). 

4. Streek Galilea Jezus’ leven en bediening spe-
len zich grotendeels af in Galilea (Matt.
4:23–25). Hier spreekt Hij de bergrede uit
(Matt. 5–7); geneest Hij een melaatse (Matt.
8:1–4); en kiest, ordent en zendt Hij de twaalf
apostelen uit, van wie Judas Iskariot kenne-
lijk geen Galileeër is (Marc. 3:13–19). Hier
verschijnt de herrezen Christus aan de apos-
telen (Matt. 28:16–20).

5. Zee van Galilea, die later de zee van
Tiberias wordt genoemd Jezus leert de
schare vanuit de boot van Petrus (Luc. 5:1–3)
en roept Petrus, Andreas, Jakobus en
Johannes als vissers van mensen (Matt.
4:18–22; Luc. 5:1–11). Hij bestraft ook de
storm (Luc. 8:22–25), onderwijst in gelijkenis-
sen vanaf een boot (Matt. 13), loopt over de
zee (Matt. 14:22–32) en verschijnt aan zijn
discipelen na zijn opstanding (Joh. 21).

6. Betsaïda Petrus, Andreas en Filippus zijn in
Betsaïda geboren (Joh. 1:44). Jezus trekt Zich
met de apostelen terug in Betsaïda. De schare
volgt Hem en Hij voedt de 5000 (Luc.
9:10–17; Joh. 6:1–14). Jezus geneest hier een
blinde (Marc. 8:22–26).

7. Kafarnaüm Hier woont Petrus (Matt. 8:5, 14).
In Kafarnaüm, dat Matteüs Jezus’ ‘eigen
stad’ noemt, geneest Jezus een verlamde man
(Matt. 9:1–7; Marc. 2:1–12), de slaaf van een
hoofdman en Petrus’ schoonmoeder (Matt.
8:5–15); Hij roept Matteüs als een van zijn
apostelen (Matt. 9:9), opent blinde ogen,
drijft een boze geest uit (Matt. 9:27–33),
geneest iemands verschrompelde hand op de
sabbat (Matt. 12:9–13), spreekt over het brood
des levens (Joh. 6:22–65), stemt erin toe belas-
ting te betalen en draagt Petrus op het geld

uit de bek van een vis te halen (Matt.
17:24–27).

8. Magdala Hier woont Maria van Magdala
(Marc. 16:9). Jezus komt hierheen na het voe-
den van de 4000 (Matt. 15:32–39) en hier ver-
zoeken de Farizeeën en de Sadduceeën Hem
hun een teken uit de hemel te tonen (Matt.
16:1–4).

9. Kana Jezus verandert water in wijn (Joh.
2:1–11) en geneest de zoon van een hoveling
die in Kafarnaüm was (Joh. 4:46–54). Kana is
ook de woonplaats van Natanaël (Joh. 21:2).

10. Nazaret De aankondigingen aan Maria en
Jozef vinden plaats in Nazaret (Matt. 1:18–25;
Luc. 1:26–38; 2:4–5). Na de terugkeer uit
Egypte brengt Jezus zijn kindertijd en jeugd
hier door (Matt. 2:19–23; Luc. 2:51–52), maakt
Zich bekend als de Messias en wordt door de
zijnen verworpen (Luc. 4:14–32).

11. Jericho Jezus geeft het gezicht terug aan een
blinde (Luc. 18:35–43). Ook eet Hij hier bij
Zacheüs, die ‘oppertollenaar ’ is (Luc.
19:1–10).

12. Betabara Johannes de Doper getuigt: ‘Ik ben
de stem van een die roept in de woestijn’
(Joh. 1:19–28). Johannes doopt Jezus in de
Jordaan en getuigt dat Jezus het Lam Gods is
(Joh. 1:28–34).

13. Woestijn van Judea Johannes de Doper pre-
dikt in deze woestijn (Matt. 3:1–4), waar
Jezus 40 dagen vast en verzocht wordt (Matt.
4:1–11).

14. Emmaüs De herrezen Christus loopt op de
weg naar Emmaüs met twee van zijn disci-
pelen (Luc. 24:13–32).

15. Betfage Twee discipelen brengen Jezus een
ezelsveulen waarop Hij begint aan zijn
triomfale intocht in Jeruzalem (Matt.
21:1–11).

16. Betanië Hier wonen Maria,  Marta en
Lazarus (Joh. 11:1). Maria luistert naar de
woorden van Jezus en Jezus spreekt tot
Marta over het uitkiezen van ‘het goede deel’
(Luc. 10:38–42); Jezus wekt Lazarus op uit de
doden (Joh. 11:1–44); en Maria zalft Jezus’
voeten (Matt. 26:6–13; Joh. 12:1–8).

17. Betlehem Jezus wordt geboren en in een
kribbe gelegd (Luc. 2:1–7); engelen maken de
herders de geboorte van Jezus bekend (Luc.
2:8–20); de wijzen worden door een ster naar
Jezus geleid (Matt. 2:1–12); Herodes laat de
kinderen ombrengen (Matt. 2:16–18).
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KAART 12JERUZALEM IN DE TIJD VAN JEZUS

1. Golgota Mogelijkerwijs de plaats van Jezus’ kruisi-
ging (Matt. 27:33–37).

2. Tuingraf Jezus wordt begraven (Joh. 19:38–42). De
herrezen Christus verschijnt in de hof aan Maria
van Magdala (Joh. 20:1–17).

3. Burcht Antonia Mogelijkerwijs wordt Jezus op
deze plek aangeklaagd, veroordeeld, bespot en
gegeseld (Joh. 18:28–19:16). Paulus wordt aange-
houden en hij vertelt over zijn bekering (Hand.
21:31–22:21).

4. Bad Betesda Jezus geneest een invalide man op de
sabbat (Joh. 5:2–9).

5. Tempel Gabriël belooft Zacharias dat Elisabet een
zoon zal baren (Luc. 1:5–25). Bij de dood van de
Heiland scheurt het voorhangsel van de tempel
(Matt. 27:51).

6. Zuilengang van Salomo Jezus maakt Zichzelf
bekend als de Zoon van God. De Joden proberen
Hem te stenigen (Joh. 10:22–39). Petrus predikt
bekering na het genezen van een verlamde (Hand.
3:11–26).

7. Schone Poort Petrus en Johannes genezen een ver-
lamde (Hand. 3:1–10).

8. Dakrand van de tempel Jezus wordt door Satan
verzocht (Matt. 4:5–7). (Volgens de overlevering
bestaan er twee mogelijke plekken voor deze
gebeurtenis.)

9. Heilige berg (niet nader omschreven plaatsen)

a. Volgens de overlevering heeft Abraham hier 
een altaar gebouwd voor het offeren van Isaak
(Gen. 22:9–14). 

b. Salomo bouwt de tempel (1 Kon. 6:1–10; 
2 Kon. 3:1).

c. De Babyloniërs verwoesten de tempel rond 587
v.C. (2 Kon. 25:8–9).

d. Zerubbabel herbouwt de tempel rond 515 v.C.
(Ezra 3:8–10; 5:2; 6:14–16).

e. Herodes vergroot de voorhof van de tempel en
begint in 17 v.C. aan de herbouw van de tempel.
Jezus wordt als baby in de tempel voorgesteld
(Luc. 2:22–39).

f. Op twaalfjarige leeftijd geeft Jezus onderricht in
de tempel (Luc. 2:41–50).

g. Jezus reinigt de tempel (Matt.  21:12–16; 
Joh. 2:13–17).

h. Jezus geeft bij meerdere gelegenheden onder-
richt in de tempel (Matt. 21:23–23:39; Joh.
7:14–8:59).

i. De Romeinen onder Titus verwoesten de tempel
in 70 n.C.

10. Hof van Getsemane Jezus lijdt, wordt verraden en
aangehouden (Mat. 26:36–46; Luc. 22:39–54).

11. Olijfberg

a. Jezus voorspelt de verwoesting van Jeruzalem

en de tempel. Hij spreekt ook over de weder-
komst (Matt. 24:3–25:46; zie ook MJS). 

b. Hiervandaan vaart Jezus op naar de hemel
(Hand. 1:9–12).

c. Op 24 oktober 1841 wijdt ouderling Orson Hyde
het Heilige Land toe voor de terugkeer van de
kinderen van Abraham.

12. Bron Gichon Salomo wordt gezalfd tot koning 
(1 Kon. 1:38–39). Koning Jechizkia laat een tunnel
graven om het water van de bron naar de stad te
voeren (2 Kron. 32:30).

13. Waterpoort Ezra leest de wet van Mozes voor aan
het volk en legt die uit (1 Neh. 8:1– 8).

14. Hinnomdal De valse god Moloch wordt hier aan-
beden, onder andere door het offeren van kinderen
(2 Kon. 23:10; 2 Kron. 28:3).

15. Huis van Kajafas Jezus wordt voor Kajafas geleid
(Matt. 26:57–68). Petrus beweert Jezus niet te ken-
nen (Mat. 26:69–75).

16. Bovenzaal Volgens de overlevering de plek waar
Jezus het Pascha eet en het avondmaal instelt (Matt.
26:20–30). Hij wast de voeten van de Twaalf (Joh.
13:4–17) en onderricht hen (Joh. 13:18–17:26).

17. Paleis van Herodes Mogelijkerwijs wordt Christus
op deze plek voor Herodes geleid (Luc. 23:7–11).

18. Jeruzalem (niet nader omschreven plaatsen)

a. Melchizedek heerst als koning van Salem (Gen.
14:18).

b. Koning David verovert de stad op de Jebusieten
(2 Sam. 5:7; 1 Kron. 11:4–7).

c. De stad wordt rond 586 v.C. verwoest door de
Babyloniërs (2 Kon. 25:1–11).

d. Op de pinksterdag worden velen vervuld met
de Heilige Geest (Hand. 2:1–4).

e. Petrus en Johannes worden aangehouden en
voor de Raad geleid (Hand. 4:1–23).

f. Ananias en Saffira liegen tegen de Heer en 
sterven (Hand. 5:1–10).

g. Petrus en Johannes worden aangehouden maar
een engel bevrijdt hen uit de gevangenis (Hand.
5:17–20).

h. De apostelen kiezen zeven mannen om hen bij te
staan (Hand. 6:1–6).

i. Het getuigenis van Stefanus aan de Joden wordt
verworpen en hij wordt tot de dood toe geste-
nigd (Hand. 6:8–7:60).

j. Jakobus sterft als martelaar (Hand. 12:1–2).

k. Een engel bevrijdt Petrus uit de gevangenis
(Hand. 12:5–11).

l. De apostelen regelen de kwestie van de besnij-
denis (Hand. 15:5–29).

m. De Romeinen onder Titus verwoesten de stad in
70 n.C.
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Kilometer (bij benadering)

Kilometer (bij benadering)

*Het topografisch reliëf is vergroot om de hoogteverschillen duidelijker aan te tonen.
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1. DE NIJL EN EGYPTE Op een plek als deze verbergt Mozes’ moeder haar kindje. De dochter
van Farao vindt hem en voedt hem op aan het Egyptische hof.

2. BERG SINAI (HOREB) EN DE WOESTIJN SINAI Mozes wordt geboden de Israëlieten naar deze
berg te brengen om Gods wet te ontvangen. Deze foto toont een plek die volgens de
overlevering de berg Sinai zou kunnen zijn.

FOTO’S 1, 2
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3. WOESTIJN VAN JUDEA EN DE DODE ZEE De Heiland trekt de woestijn in om te
communiceren met zijn Vader.

4. KADES-BARNEA Dit gebied, dat als Kades-Barnea bekendstaat, is waarschijnlijk de plek
waar de Israëlieten tijdens hun 40 jaar in de woestijn een groot deel van hun tijd gelegerd
waren.

FOTO’S 3, 4
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5. GRAVEN VAN DE AARTSVADERS Dit gebouw in Hebron is, naar verluidt, op de plek
gebouwd waar Abraham, Isaak en Jakob begraven zijn.

6. HEUVELLAND VAN JUDEA Dit ruige landschap typeert veel van het Heilige Land ten zuiden
en ten oosten van Jeruzalem.

FOTO’S 5, 6
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7. BETLEHEM De Heer Jezus Christus is in deze plaats geboren.

8. JERUZALEM Deze stad wordt als heilig beschouwd door drie godsdiensten: het
christendom, het jodendom en de islam.

FOTO’S 7, 8
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9. TEMPEL VAN HERODES Men neemt aan dat dit een nauwkeurig schaalmodel van deze oude
tempel is.

10. TEMPELTRAP Deze trap die naar de tempel van Herodes voert, is door archeologen
blootgelegd.

FOTO’S 9, 10
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11. OLIJFBERG, HET ORSON HYDE-PARK Vlakbij deze plek heeft ouderling Orson Hyde in 1841
het Heilige Land toegewijd voor de terugkeer van de kinderen van Abraham.

12. HOF VAN GETSEMANE Deze zeer oude olijfbomen stammen wellicht af van de bomen in
de hof waar de Heiland bad en bloeddruppels zweette toen Hij aan zijn verzoening begon.

FOTO’S 11, 12
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13. GOLGOTA Volgens een belangrijke traditie is de Heer Jezus Christus hier vlakbij
gekruisigd.

14. TUINGRAF Verschillende hedendaagse profeten zijn van mening dat dit de plek is waar
het lichaam van de Heiland na de kruisiging in het graf van Jozef van Arimatea is gelegd.

FOTO’S 13, 14
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15. JERICHO Dit is de eerste stad die door Jozua werd veroverd (zie Jozua 6:2–20); Jericho is
een van de oudste steden op aarde.

16. SILO De tabernakel die de ark des verbonds bevatte, is in deze streek opgericht en er
eeuwenlang gebleven.

FOTO’S 15, 16
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17. BERG GERIZZIM EN DE BERG EBAL Deze twee bergen bevinden zich bij de oude stad
Sichem, waar het gebeente van Jozef is begraven (zie Jozua 24:32).

18. DOTAN IN SAMARIA Jozefs broers waren naar dit vruchtbare dal gekomen om hun
kudden te hoeden, toen zij hun broer verkochten aan Midjanitische en Ismaëlitische
kooplieden.

FOTO’S 17, 18
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19. CAESAREA EN DE VLAKTE VAN SARON TOT AAN KARMEL Paulus predikt in deze stad voor
koning Agrippa (zie Hand. 26).

20. JOPPE Hier ontvangt Petrus het visioen waarin hij de opdracht krijgt het evangelie aan de
andere volken te verkondigen (zie Hand. 10).

FOTO’S 19, 20
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21. VLAKTE VAN JIZREËL Alle natiën zullen hier tezamen komen voor de slag bij Harmagedon
(zie Zach. 11–14; Op. 16:14–21).

22. BERG TABOR Volgens de overlevering bevindt zich bovenop deze opvallende plek de
plaats waar Jezus in de tegenwoordigheid van zijn apostelen Petrus, Jakobus en Johannes
van gedaante veranderde (zie Matt. 17:1–9).

FOTO’S 21, 22

34404 120-4 BIBLE MAP  9/30/04  10:42 AM  Page 333



23. ZEE VAN GALILEA EN DE BERG DER ZALIGSPREKINGEN Volgens de overlevering heeft de
Heiland op de helling van deze heuvel de bergrede uitgesproken (zie Matt. 5–7).

24. KAFARNAÜM Op de plek waar de Heiland veel van zijn wonderen heeft verricht, zijn nu
slechts enkele ruïnes te vinden.

FOTO’S 23, 24
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25. DE JORDAAN Deze foto is genomen vlakbij de plek waar de rivier uit de Zee van Galilea
stroomt.

26. CAESAREA FILIPPI Waarschijnlijk heeft Jezus Christus op deze plek de sleutels van het
koninkrijk aan Petrus beloofd (zie Matt. 16:19).

FOTO’S 25, 26
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27. NAZARET Jezus is in deze stad opgegroeid.

28. DAN De stad uit het Oude Testament die destijds aan de noordgrens van Israël lag.

FOTO’S 27, 28
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29. ATHENE Het Parthenon bevindt zich in de buurt van de Areopagus waar Paulus heeft
gepredikt over de ‘onbekende god’ (zie Hand. 17:15–34).

30. KORINTE Paulus schrijft zijn zendbrief aan de Romeinen vanuit deze stad.

FOTO’S 29, 30
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31. EFEZE Hier heeft Paulus gepredikt tegen afgoderij en de woede opgewekt van de
zilversmeden, die de kost verdienden met de verkoop van beeldjes van de godin Artemis
(zie Hand. 19:24–41).

32. EILAND PATMOS Zicht op dit eiland in de Middellandse Zee waarnaar Johannes de
Openbaarder werd verbannen (zie Op. 1:9).

FOTO’S 31, 32
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