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Inleiding 

Harold B. Lee, de elfde president van de kerk en m.eer dan 
dertig jaar apostel, heeft een nederig getuigenis vanuit zijn hart 
gegeven 'dat God leeft, en dat Jezus de Verlosser van de wereld 
is' .1 Met overtuiging, geboren uit jarenlange toewijding, sprak hij: 
'Het is m.ijn nederig gebed dat alle m.ensen, overal, het belang van 
de verzoening van de Heiland beter zullen begrijpen, die ons het 
heilsplan heeft gegeven dat naar het eeuwige leven leidt, waar 
God en Christus wonen.'2 

De reis terug naar onze hem.else Vader was een belangrijk 
onderdeel van de leringen die president Lee aan de leden van de 
kerk heeft gegeven. Hij m.oedigde alle kinderen van onze hem.else 
Vader aan om. 'een onwrikbaar getuigenis te ontvangen, waardoor 
zij standvastig het pad kunnen volgen dat naar het glorierijke doel 
van onsterfelijkheid en eeuwig leven leidt.'3 

'Het onderhouden van Gods geboden is de belangrijkste bood
schap die ik u en de hele wereld kan geven', zei president Lee. 
'Want daardoor kunt u hier op aarde in aanm.erking kom.en voor 
goddelijke leiding en kunt u zich voorbereiden om. in de volgende 
wereld uw Verlosser te ontm.oeten en uw verhoging in de tegen
woordigheid van de Vader en de Zoon te ontvangen.'4 

Het Eerste Presidium. en het Quorum. der Twaalf Apostelen 
hebben de reeks Leringen van kerkpresidenten uitgebracht om. de 
leden van de kerk ertoe te brengen hun begrip van de evangelie
leer te verdiepen en dichter tot Jezus Christus te kom.en door de 
leerstellingen van de profeten uit deze bedeling. In dit boek staan 
de leringen van president Harold B. Lee, die heeft gezegd: 

'De wetten van God zijn in het evangelie verwerkt en de kerk 
van Jezus Christus heeft de opdracht gekregen om. deze wetten 
aan de wereld te verkondigen.'5 

'Mogen de lessen die uw oog altijd op het eeuwige doel gericht 
houden, in uw ziel worden gebrand, zodat u tijdens dit leven niet 
zult falen, en dat u, of uw leven nu lang of kort is, voorbereid zult 
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INLEIDTNG 

zijn op de dag dat u kunt terugkeren in de tegenwoordigheid van 
Hem wiens naam u draagt als lid van De kerk van Jezus Christus 
in deze laatste dagen.'6 

Elk hoofdstuk bestaat uit vier delen: (1) een inleidende vraag, 
die preludeert op de inhoud van het hoofdstuk; (2) de 'Inleiding', 
waarin de leringen uit dat hoofdstuk gei:llustreerd warden met 
een verhaal of raad van president Lee; (3) 'Leringen van Harold B. 
Lee', waarin belangrijke leerstellingen staan uit zijn vele bood
schappen en toespraken; en (4) 'Suggesties voor zelfstudie en dis
cussie', waarin vragen staan die aanzetten tot zelfstudie, verdere 
discussie en toepassing in het dagelijks leven. 

Het gebruik van dit boek 

Voor individuele studie en studie in gezinsverband. Dit boek heeft 
tot doel het begrip te vergroten van de evangeliebeginselen 
waarin president Harold B. Lee zo krachtig heeft onderwezen. 
Ieder lid kan door een gebedvolle en aandachtige studie een eigen 
getuigenis van deze waarheden ontvangen. Dit boek is bovendien 
een aanvulling op de evangeliebibliotheek van ieder lid en zal een 
belangrijke bran warden van onderwijs en studie thuis. 

Voor bespreking tijdens de bijeenkomsten op zondag. Dit boek bevat 
de lesstof voor de bijeenkomsten op zondag van de Melchize
dekse-priesterschapsquorums en de zustershulpvereniging. 
Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd dat de boeken in de reeks 
Leringen van kerkpresidenten uit 'leerstellingen en beginselen 
[bestaan]. Zij bevatten een overvloed aan zaken die relevant zijn 
voor de behoeften van onze tijd, en ze zijn bij uitstek geschikt voor 
onderwijs en bespreking.' Leerkrachten moeten zich rich ten op de 
inhoud van de tekst en de bijbehorende Schriftuur. Zoals ouder
ling Oaks heeft uitgelegd: 'Een evangelieleerkracht wordt niet 
geroepen om het lesonderwerp te kiezen, maar om in het aange
geven onderwerp te onderwijzen en het te bespreken.'7 

Leerkrachten behoren de vragen aan het eind van het hoofd
stuk te gebruiken om de klassikale bespreking te bevorderen. Als 
men de vragen doorneemt voordat de woorden van president 
Lee warden bestudeerd, kan dat extra inzicht in zijn leringen 
geven. 
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Tijdens de bijeenkomsten op zondag concentreert men zich op 
de evangeliebeginselen, de persoonlijke voorbeelden die deze 
beginselen illustreren, en het getuigenis van de waarheid. Als de 
leerkracht zich tijdens het voorbereiden en geven van de les 
nederig door de Geest laat leiden, zullen alle deelnemers in hun 
kennis van de waarheid warden gesterkt. Leiders en leerkrachten 
moedigen de deelnemers aan om de hoofdstukken te bestuderen 
voordat ze op zondag warden behandeld. Ze sporen de leden van 
de klas aan om hun boek mee te nemen naar de bijeenkomsten en 
respecteren de voorbereiding van de leden door de woorden van 
president Harold B. Leete behandelen. Als de leden in de klas het 
hoofdstuk van tevoren gelezen hebben, zullen ze erop voorbereid 
zijn om elkaar te onderwijzen en op te bouwen. 

Het is niet nodig en zelfs niet aan te bevelen om aanvullende 
verklarende verhandelingen aan te schaffen ter ondersteuning 
van <lit lesboek. De leden wordt verzocht de teksten te bestuderen 
die ter nadere bestudering van de leer vermeld warden. 

Daar <lit boek bedoeld is voor individuele studie en als evange
lisch naslagwerk, zijn veel hoofdstukken te lang om in hun geheel 
op zondag behandeld te warden. Daarom is thuisstudie van 
essentieel belang om de leringen van president Lee volledig te 
kunnen doorgronden. 

Deze profeet van God wist de weg terug naar onze hemelse 
Vader en wees iedereen de weg die naar hem wilde luisteren: 'Als 
u wilt luisteren en toepassen wat u hebt gehoord, zult u naar die 
prachtige plaats geleid warden die niet alleen blijdschap, maar 
vreugde wordt genoemd. Vreugde betekent <lat u zodanig hebt 
geleefd <lat u bent voorbereid om in de tegenwoordigheid van de 
Heer terug te keren.'8 

No ten 
1. Toespraak tijdens de inwijding van het 
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geschiedenis, onderafdeling kerkelijke 
archieven, De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen. 

2. 'To Ease the Aching Heart', Ensign, april 
1973, biz. 5. 

3. Stand Ye in Holy Places (1974), biz. 319. 
4. Conference Report, gebiedsconferentie 

Mexico en Midden-Amerika, 1972, 
biz. 120. 

5. The Teachings of Harold 8. Lee, onder 
redactie van Clyde J. Williams (1996), 
biz. 19. 

6. The Teachings of Harold B. Lee, biz. 627. 
7. Liahona, januari 2000, biz. 96-97. 
8. Tocspraak tijdens een jeugdconferentie 

in Billings (Montana), 10 juni 1973, afde
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kerkelijke archieven, De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, biz. 17. 

VII 



---------""~=·· ·~)) . (~~--.:::'',=>''---------

Historisch overzicht 

Dit boek is geen biografie, maar een verzameling evangeliebegin
selen waarin president Harold B. Lee onderwezen heeft. Met de 
navolgende lijst mijlpalen in zijn leven die direct verband houden 
met zijn leringen, worden zijn leringen slechts in een historisch 
kader gezet. 

28 maart 1899: 

9 juni 1907: 

Najaar 1912: 

Zomer 1916: 

Winter 1916-1917: 

1918-1920: 

1920-1922: 

Zomer 1923: 

14 november 1923: 

1923-1928: 

Harold Bingham Lee wordt geboren in 
Clifton, Oneida County (Idaho), als zoon 
van Samuel Marion en Louisa Emeline 
Bingham Lee. 

Wordt gedoopt door Lester Bybee in 
Clifton (Idaho) (8; cijfers tussen haakjes 
geven zijn leeftijd aan). 

Gaat samen met schoolvriend Ezra Taft 
Benson naar de Oneida Stake Academy in 
Preston (Idaho) (13). 

Gaat naar de Albion State Normal School 
in Albion (Idaho) (17). 

Geeft les op de Silver Star School, bij 
Weston (Idaho) (17). 

Hoofd van de school in Oxford (Idaho) 
(18-21). 

Op zending in het zendingsgebied Weste
lijke Staten, Denver (Colorado) (21-23). 

Gaat naar de University of Utah. Later zal 
hij afstuderen door middel van schriftelijke 
cursussen en aanvullende colleges (24). 

Trouwt met Fern Lucinda Tanner in de Salt 
Lake-tempel (24). 

Hoofd van de scholen Whittier en 
Woodrow Wilson in Salt Lake City (24-29). 
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26 oktober 1930: 

7 november 1933: 

20 april 1935: 

18 april 1936: 

16 april 1939: 

6 april 1941: 

1954: 

Augustus 1958: 

27 maart 1960: 

30 september 1961: 

24 september 1962: 

17 juni 1963: 

27 augustus 1965: 

23 januari 1970: 

2 juli 1972: 

HISTORJSCH OVEl\ZICilT 

Wordt aangesteld als president van de ring 
Pioneer, 1930-1937 (31). 

Gekozen in de gemeenteraad van Salt Lake 
City, 1933-1937 (34). 

Het Eerste Presidium geeft Harold B. Lee 
opdracht om een welzijnsprogramma voor 
behoeftigen te ontwikkelen (36). 

Geroepen als directeur van het Church 
Security Plan (later veranderd in het 
welzijnsprogramma van de kerk) (37). 

Eerste magazijn op Welfare Square in Salt 
Lake City voltooid ( 40). 

Gesteund als lid van het Quorum der 
Twaalf Apostelen (42). Op 10 april 1941 
geordend. 

Houdt conferenties voor militairen in 
Japan, Korea, Okinawa, de Filippijnen en 
Guam (55). 

Reist door Zuid-Afrika en het Heilige Land 
(59). 

Organiseert de eerste ring in Europa -
Manchester (Engeland) (60). 

Kondigt in opdracht van het Eerste Presi
dium het plan aan om alle programma's 
van de kerk te coordineren (62). 

Overlijden van Fern Lucinda Tanner, de 
vrouw van Harold B. Lee (63). 

Trouwt met Freda Joan Jensen in de Salt 
Lake-tempel (64). 

Overlijden van Maureen Lee Wilkins, 
dochter van Harold B. Lee (66). 

Gesteund als president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen en eerste raadgever 
van president Joseph Fielding Smith (70). 

Overlijden van president Joseph Fielding 
Smith (73). 
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7 juli 1972: Geordend en aangesteld als president van 
de kerk (73). 

25-27 augustus 1972: Presideert de algemene gebiedsconferentie 
in Mexico-Staci (73). 

20 september 1972: 

5 oktober 1972: 

6 oktober 1972: 

14 december 1972: 

8 maart 1973: 

Organiseert de gemeente Jeruzalem bij het 
graf van Jezus (73). 

Wereldwijd welzijnsprogramma aange
kondigd (73). 

Tijdens een plechtige vergadering 
gesteund als president van de kerk (73). 

Internationale zending van de kerk georga-
niseerd (73). 

Organiseert de eerste ring op het Aziati
sche vasteland in Seoul (Korea) (73). 

24-26 augustus 1973: Presideert de algemene gebiedsconferentie 
in Munchen (73). 

26 december 1973: 

31december1973: 

President Harold B. Lee overlijdt in Salt 
Lake City (74). 

Eindejaarsstatistieken: 3.321.556 leden; 630 
ringen; 4.580 wijken; 108 zendingsge
bieden; 17.258 zendelingen; 15 tempels. 
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De bediening van 
Harold B. Lee 

Het volgende verslag van het leven van president Harold B. 
Lee, geschreven door ouderling Gordon B. Hinckley, die toen lid 
van het Quorum der Twaalf Apostelen was, is in de Ensign van 
november 1972 gepubliceerd ('President Harold B. Lee: An 
Appreciation', blz. 2-11). Door dat artikel leerden de leden van de 
kerk president Lee, die pas president van de kerk was geworden, 
beter kennen. 

'Het verhaal van Harold B. Lee, president van de kerk, kan in 
een aantal schematische regels worden weergegeven: Op 28 maart 
1899 in Clifton (Idaho) geboren als zoon van Samuel Marion en Louisa 
Emeline Bingham Lee, in een gezin met zes kinderen. De plaatselijke 
school bezocht, vervolgens de Oneida Academy in het nabijgelegen 
Preston, de Albion State Normal School in Albion (Idaho), en later de 
University of Utah. Began zijn carriere op zeventienjarige leeftijd als 
leerkracht, werd hoofd van een school toen hij achttien was en was later 
hoofd van twee scholen in Salt Lake County (Utah). Trouwde op 
14 november 1923 met Fern Lucinda Tanner. Zij overleed op 24 sep
tember 1962. Hij hertrouwde op 17 juni 1963 met Freda Joan Jensen. 

'Van 1928-1933 was hij directeur van Foundation Press, Inc. Van 
1933-1937 had hij zitting in de gemecnteraad van Salt Lake City, 
waarna hij directeur werd van het welzijnsprogramma van de kerk. Hij 
werd op 6 april 1941 lid van de Raad der Twaalf, op 23 januari 1970 pre
sident van de Raad der Twaalf en ccrste raadgever in het Eerste Presi
dium, en op 7 juli 1972 werd hij geordend en aangesteld als president van 
de kerk. 

'Dat zijn de hoogtepunten in zijn leven. Maar er kan veel meer 
over zijn leven verteld warden. 

'Clifton is een klein en afgelegen stadje. Maar met het ver
strijken der jaren zal het bekend warden als de geboorteplaats van 
de elf de president van de kerk. 
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'De vader van president Lee, Samuel Marion, was van het plat
telandsstadje Panaca (in het zuiden van Nevada) naar Clifton ver
huisd. Samuels moeder (de grootmoeder van president Lee) was 
overleden toen hij acht dagen oud was, en de te vroeg geboren 
baby was zo klein <lat je een ring om zijn pols kon schuiven. Hij 
moest met een oogdruppelaar warden gevoed. De zus van zijn 
moeder woonde in Clifton, en op achttienjarige leeftijd verhuisde 
de jongen naar het noorden om bij haar in te gaan wonen. 

'Daar ontmoette hij Louisa Bingham, met haar donkere haar en 
donkere ogen. Zij trouwden in de Logan-tempel. Hun huis, waar 
zes kinderen werden geboren, lag "buiten, ongeveer vijf kilometer 
ten noorden van de winkel''. De winkel was het enige bedrijf in het 
dorp. "Buiten" was aan een zandweg - stoffig in de zomer, 
besneeuwd in de winter en modderig in de lente en de herfst. ( ... ) 

'Hier groeide Harold onder de boerenjongens op, gekleed in 
een overall en blootsvoets. Hij zwom vaak in Dudley's vijver, 
maar niet op zondag. Zijn vader was lid van de bisschap, zijn 
moeder was werkzaam in de [jongevrouwenorganisatie] - en 
zondag was een heilige <lag. In een soortgelijke vijver, op de boer
derij van Bybee, liet Harold B. Lee zich dopen. 

'Ze hadden weinig geld in die tijd. Op de boerderij werd veel 
geproduceerd, maar graan en aardappelen brachten weinig op. 
Zijn vader vulde het gezinsinkomen aan door voor anderen graan 
te oogsten, bronnen te boren en irrigatiekanalen te graven. Maar 
de kinderen wisten niet <lat zij arm waren. Thuis en in de kerk ver
maakten zij zich kostelijk. Hun kostbaarste bezit was de piano. 
Een Schotse dame, die hem op de vingers tikte als hij een valse 
noot aansloeg, leerde hem pianospelen. 

'Harold kon bijzonder goed pianospelen. In dat verband zij 
opgemerkt dat zijn liefde voor muziek, die op zo jeugdige leeftijd 
tot ontwikkeling kwam, hem goed van pas is gekomen toen hij 
voorzitter werd van het muziekcomite van de kerk. ( ... ) 

Zijn moeder bracht de kinderen meestal met paard en wagen 
naar school. Die gaf niet veel beschutting tegen de koude wind uit 
het noorden in januari, en madder was een probleem als de grand 
begon te ontdooien. Maar zo was het leven in Clifton. President 
Lee heeft gezegd: "We hadden alles wat je met geld niet kon 
kopen." En <lat waren onder andere geweldige zegeningen. De 
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President Harold B. Lee 
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lucht was schoon en helder, met een bijna zoete geur. Het water 
leek op bewerkt glas, en je kon de glinsterende stenen op de 
bodem van de beek zien liggen. De sterren stonden 's nacht als 
mensen en dieren aan de hemel - en de jongens dachten na over 
alles wat zij zagen. De regen in de zomer was als de manna in de 
wildernis, en bracht leven op het land. Tijdens het voorjaar was 
alles groen waar de ploeg de grand had bewerkt, gevolgd door de 
zaaimachine. Donderende, rokende stoommachines zorgden voor 
de aandrijving van de dorsmachines, die zakken graan, haver en 
gerst voortbrachten. ( ... ) 

'Na de lagere school gingen de jongens 'het huis uit' naar de 
Oneida Academy, de middelbare school van de kerk in Preston, 25 
kilometer verderop. Harold was toen dertien, en daar ontmoette 
hij voor het eerst Ezra Taft Benson [die later de dertiende presi
dent van de kerk werd]. Daarna gingen ze naar de Albion State 
Normal School, aan de andere kant van Idaho. Op zeventienjarige 
leeftijd behaalde Harold B. Lee daar zijn onderwijsbevoegdheid. 
Dat was een grate dag voor hem en zijn familie. De onderwijsraad 
bood hem een baan aan als leerkracht in de kleine Silver Star 
School, tussen Dayton en Weston, "buiten" Clifton. Zijn salaris 
was zestig dollar per maand. Tijdens de weekeinden kwam hij te 
paard naar huis - ongeveer zestien kilometer. 

' ( ... ) Het jaar daarop benoemde de raad hem als hoofd van de 
Oxford School, met vier klassen. Dat was een geweldige kans voor 
een achttienjarige jongen. Te paard legde hij dagelijks de zes kilo
meter heen en terug af, bij regen of zonneschijn, weer of geen 
weer. Met zijn voorliefde voor muziek en basketbal, was hij actief 
in het verenigingsleven. In die tijd was zijn vader bisschop en zag 
hij voor het eerst het welzijnsprogramma van de kerk in actie, 
zoals dat later genoemd zou warden. Net als nu had de bisschop 
de taak om voor de armen te zorgen. Bisschop Lee had zijn eigen 
magazijn, en alles kw am uit zijn eigen voorraadkast. 's A vonds 
zagen ze hem soms met een zak meel de deur uitgaan, ze wisten 
niet waarheen, want niemand hoefde te weten wie er arm was, 
zodat die personen niet in verlegenheid werden gebracht. 

'Net als nu was het ook toen de taak van de bisschop om jonge
mannen voor te stellen om op zending te gaan. Harold was nu 21 
en had al vier jaar lesgegeven. Hij kreeg zijn zendingsoproep van 
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president Heber J. Grant. Hij ging naar het zendingsgebied 
Western States. 

'In de gearchiveerde dossiers van de afdeling zendingswerk 
bevindt zich een verslag aan het Eerste Presidium over ouderling 
Lee. Het is gedateerd 30 december 1922 en getekend door presi
dent John M. Knight. Het geeft aan wanneer hij op zending was -
11 november 1920 tot en met 18 december 1922. Vervolgens 
warden er verschillende vragen beantwoord: "Kwalificatie als 
spreker: zeer goed. Als presiderende functionaris: goed. Kennis 
van het evangelie: zeer goed. Is hij energiek: zeer. Is hij discreet en 
heeft hij een goede invloed? Ja. Opmerkingen: 'Ouderling Lee 
heeft het district Denver van 8 augustus 1921 tot en met 18 
december 1922 uitstekend geleid. Een uitzonderlijk zendeling."' 

'Er was in dat zendingsgebied ook een jonge vrouw uit Salt 
Lake City, Fern Lucinda Tanner. Haar collega's beschouwden 
haar als opgewekt, knap en als een ongebruikelijk schriftkenner. 
Toen ouderling Lee werd ontheven, ging hij even terug naar 
Clifton, maar ging toen door naar Salt Lake City om het meisje te 
zoeken dat hij in het zendingsveld op afstand had bewonderd. 
Ongeveer elf maanden na zijn terugkeer trouwden ze in de Salt 
Lake-tempel. 

'Ze kregen twee prachtige dochters, Helen [later mevrouw L. 
Brent Goates] en Maurine [later mevrouw Ernest J. Wilkins]. Het 
huis van de familie Lee was een verzamelplaats voor jongelui in 
de omgeving. Door haar vriendelijke houding en pientere reactie 
op moeilijke situaties dwong zuster Lee bij iedereen bewondering 
af. Op een keer bracht ze twee prominente mannen tot zwijgen die 
een van hun collega's bekritiseerden. Ze zei: "Vergeet in uw 
pogingen om gelijk te krijgen niet om vriendelijk te blijven." ( ... ) 

'De eigenschappen waardoor [Harold B. Lee] al op achttienja
rige leeftijd hoofd van twee scholen was, werden opnieuw opge
merkt. Na zijn opleiding aan de University of Utah werd hij eerst 
hoofd van de Whittier School en vervolgens van de Woodrow 
Wilson School in Salt Lake County.( ... ) 

'Na zijn huwelijk woonde hij in de ring Pioneer, waar hij de ene 
na de andere taak in de kerk kreeg. In 1929 werd hij raadgever in 
het ringpresidium. Het jaar daarop werd hij als ringpresident 
geroepen. Hij was toen 31, de jongste ringpresident in de kerk. 
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'De wereld leed onder de crisistijd. Aandelen waren niets 
meer waard. Er werden geen leningen meer verstrekt. Banken 
sloten hun deuren en miljoenen aan spaargeld gingen verloren. 
De werkeloosheid nam explosief toe. Mannen die hun jarenlange 
baan verloren, pleegden zelfmoord. Er waren veldkeukens en je 
moest in de rij staan voor brood. Er heerste ontmoediging en 
ellende. In de ring Pioneer was meer dan de helft van de leden 
werkeloos. 

'Dat was een enorm probleem voor de jonge ringpresident. Hij 
maakte zich zorgen, hij huilde en hij bad, toen hij te maken kreeg 
met mannen die eerst trots en voorspoedig waren geweest, maar 
nu door werkeloosheid niet meer in het onderhoud van hun gezin 
konden voorzien. Toen kreeg hij de ingeving om een magazijn te 
openen waar voedsel en andere producten konden warden opge
slagen, om vandaar te warden verspreid onder de armen. Er 
werden werkprojecten ondernomen, die niet alleen de samenle
ving ten goede kwamen, maar oak, wat nag belangrijker was, de 
mannen in staat stelden ervoor te werken. Een oud gebouw werd 
gesloopt en het materiaal werd gebruikt om een sportzaal van de 
ring te bouwen, waar sociabele en recreatieve activiteiten konden 
warden gehouden. 

'Andere ringen werkten aan soortgelijke projecten, en in april 
1936 gingen ze samenwerken. President Heber J. Grant noemde 
het aanvankelijk het Church Security Plan, nu bekend als het wel
zijnsprogramma van de kerk. 

'Harold B. Lee, de jonge leider van de ring Pioneer, werd 
geroepen om dat nieuwe programma in die moeilijke tijd vorm te 
geven. De problemen waren gigantisch. Het was bijzonder moei
lijk om land te vinden waarop voedsel verbouwd kon warden en 
gebouwen waar voedsel geconserveerd en opgeslagen kon 
warden. Nag moeilijker was de kritische houding tegenover de 
kerk van mensen die vonden dat de welzijnszorg door de over
heid moest warden geregeld. 

'Maar met gebed en overredingskracht, met zweet en tranen, en 
met de zegen van de man die hij als profeet aanvaardde, reisde hij 
van de ene naar de andere ring van Zion, en het programma began 
vorm te krijgen en te gedijen. 
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'De uitgebreide voorzieningen die het huidige welzijnspro
gramma ondersteunen - boerderijen, conservenfabrieken, graan
silo' s en andere projecten in heel Amerika - zijn de indrukwek
kende voortvloeisels van die eerste inspanningen. Terwijl de 
programma' s van de overheid steeds meer ter discussie staan, 
krijgt het programma van de kerk steeds meer bijval over de hele 
wereld. Er is de belastingbetalers miljoenen bespaard door de 
last die de kerk op haar schouders heeft genomen. Duizenden 
mannen en vrouwen hebben werk gevonden, onder wie veel 
gehandicapten die de kans kregen om in hun eigen onderhoud te 
voorzien. Wie als ontvanger hebben deelgenomen aan <lit pro
gramma zijn niet onderhevig geweest aan de "vloek van de nut
teloosheid en het kwaad van de aalmoes". Hun waardigheid en 
zelfrespect zijn behouden. En de talloze mannen en vrouwen die 
er geen gebruik van hebben gemaakt, maar die hebben deelge
nomen aan het verbouwen en conserveren van voedsel en aan 
andere soortgelijke activiteiten, geven getuigenis van de vreugde 
die uit onzelfzuchtig dienstbetoon voortkomt. 

'Niemand die <lit programma en de voortvloeisels en gevolgen 
ervan aanschouwt, kan redelijkerwijs twijfelen aan de geest van 
openbaring waardoor het tot stand is gekomen en waardoor het 
is uitgegroeid tot een praktische organisatie die veel goeds tot 
stand brengt. Aan president Lee, de eerste directeur en voorzitter 
van het welzijnscomite van de kerk, kan de eer van ge"inspireerde 
leiding warden toegeschreven. Nederig zou hij voor die eer be
danken, want hij zou de eer aan de Heer toeschrijven. De Heer 
heeft de toewijding en het geloof van zijn dienstknecht er
kend. ( ... ) 

'Ouderling Lee, gelouterd in de pionierstijd van het welzijns
programma, werd op 6 april 1941 door president Heber J. Grant 
geroepen en aangesteld als apostel en lid van de Raad der 
Twaalf. 

'Ter gelegenheid daarvan heeft ouderling John A. Widtsoe het 
volgende over zijn nieuwe collega geschreven: "Hij is vervuld van 
geloof in de Heer; hij heeft veel liefde voor zijn medemens; hij is 
trouw aan de kerk en de staat; hij is onzelfzuchtig in zijn toewij
ding aan het evangelie; hij is begiftigd met intelligentie, energie en 
initiatief; en hij heeft de vaardigheid en de kracht om het woord 
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en de wil van God te verkondigen. De Heer, die hij om hulp 
vraagt, zal ervoor zorgen dat hij een machtig instrument wordt 
om het eeuwige plan van de verlossing van de mens voort te 
zetten. ( ... ) Hij zal meer kracht ontvangen dan hij zich ooit had 
voorgesteld als de leden van de kerk voor hem bidden." (Improve
ment Era, mei 1941, blz. 288.) 

'Dat zijn eerlijke woorden van er kenning, profetische woorden. 

'Zijn verhaal ( ... ) is er een van trouw aan de taak van apostel, 
wiens roeping het is om een bijzondere getuige te zijn "van de 
naam van Christus in de ganse wereld". [LV 107:23.] 

'Als onderdeel van die taak heeft hij in opdracht van het Eerste 
Presidium veel delen van de aarde bezocht om zijn stem duidelijk 
te laten horen en om te getuigen van de goddelijke Verlosser van 
de mensheid. 

'Hij heeft herhaaldelijk de woorden van Paulus aan de Korin
tiers geciteerd: "Indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft 
wie zal zich gereed maken tot de strijd?" (1Korintiers14:8.) Er is 
niets onduidelijk aan de boodschap van Harold B. Lee. Zonder 
dubbelzinnigheid en met de zekerheid van een duidelijke over
tuiging heeft hij zijn getuigenis aan alle lagen van de bevolking 
op aarde gegeven. ( ... ) Hij is nooit afgezwakt in zijn taak om als 
dienstknecht van God van de waarheid te getuigen. Zendelingen 
zijn aangemoedigd om beter hun best te doen, leden van de kerk 
hebben zich voorgenomen om het evangelie beter na te leven, 
onderzoekers die naar zijn getuigenis luisterden, zijn geraakt. Hij 
heeft zichzelf niet gespaard en heeft zelfs zijn gezondheid op het 
spel gezet door een ongenadig werkschema te volgen. Zij die 
hem goed kennen, wisten dat hij maandenlang met pijn door het 
leven ging. ( ... )Door zijn eigen ziekte was hij in staat om mee te 
voelen met het leed van anderen. Hij heeft veel gereisd om de 
heiligen aan te moedigen en te zegenen. Er zijn in veel landen 
mensen die met dankbaarheid getuigen van de wonderbaarlijke 
macht van het priesterschap die deze dienstknecht van God heeft 
laten zien. 

'Hij stond ook altijd open voor de eenzaamheid, de angst en 
de moeilijkheden van de militairen. Tijdens de Tweede Wereld
oorlog, de oorlog met Korea en de oorlog in [Vietnam], leidde hij 
het programma voor kerkleden in de krijgsmacht. Hij heeft 
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voortdurend tegen de algemene autoriteiten gezegd <lat ook de 
militairen behoefte hebben aan het volledige programma van de 
kerk, met alle zegeningen en mogelijkheden die daaruit voort
komen. Hij heeft over land en zee gereisd om de leden van de 
kerk in militaire dienst te bezoeken. In 1955 bezocht hij Korea, 
<lat toen nog steeds een groot militair kamp was, vermoeid en 
bedrukt. ( ... ) De mensen met wie hij sprak zullen zijn vriende
lijkheid, bezorgdheid en getuigenis van de allesoverheersende 
macht van God nooit vergeten. Hij troostte hen, hij stelde hen 
gerust en hij zorgde ervoor <lat velen niet afgleden naar lager 
grond. 

'Hij heeft de getroffenen getroost. Uit persoonlijke ervaring wist 
hij hoe erg het was om een dierbare te verliezen. Hij bezocht een 
ringconferentie buiten Salt Lake City toen zijn lieve vrouw op 
sterven lag. Hij reisde de hele avond om snel bij haar te kunnen 
zijn. Toen hij thuiskwam, overleed ze. De mensen die hem in die 
donkere dagen na haar overlijden meemaakten, voelden een 
beetje hoe groot zijn verdriet was. Dat was in 1962. In 1965 over
leed zijn lieve dochter Maurine, toen ouderling Lee voor de kerk 
in Hawai: was. Ze liet vier kinderen achter. 

'Deze schrijnende ervaringen, die moeilijk te dragen zijn, 
droegen bij tot zijn gevoeligheid ten opzichte van de moeilijk
heden van anderen. Mensen die een soortgelijk verlies hebben 
geleden, vonden in hem een begripvolle vriend, iemand die door 
zijn eigen beproefde geloof een bron van kracht was geworden. 

'In 1963 trouwde hij met Freda Joan Jensen, die zijn leven 
opmerkelijk heeft aangevuld. Ontwikkeld en beschaafd voelt zij 
zich in de beste kringen thuis. Het is duidelijk <lat ook zij het een 
en ander gepresteerd heeft. Begonnen als onderwijzeres, heeft ze 
het via verschillende leidinggevende posities geschopt tot inspec
trice van het basisonderwijs in het schooldistrict Jordan (Salt Lake 
County). Zeis ook lid geweest van het algemeen bestuur van het 
jeugdwerk. Ze heeft thuis een vredige haven voor haar man 
geschapen, en een gastvrij onderkomen voor iedereen die bij hen 
thuis is geweest. 

'President David 0. McKay, die zijn bestuurlijke vaardigheden 
herkende en de grondige kennis die ouderling Lee van de pro
gramma's van de kerk had, benoemde hem tot voorzitter van een 
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coordinatiecomite dat het gehele leerplan van de kerk zou coor
dineren. Dat leverde een grondige herziening van het lesmate
riaal op, dat vele jaren was gebruikt, evenals een analyse van alle 
onderwijsorganisaties en -faciliteiten. Uit het vele werk dat 
onder zijn leiding verricht werd, is een gecoordineerd leerplan 
voortgekomen dat is ontwikkeld om de leden vertrouwd te 
maken met elk onderdeel van de kerk en haar leer, en om hun 
spiritualiteit te verhogen. De kracht van zijn leiderschap was in 
al zijn werk overduidelijk. Zijn hand was stevig, zijn doeleinden 
duidelijk gedefinieerd. De hele kerk heeft baat gehad bij zijn 
dienstbetoon. 

'Toen president McKay overleed en Joseph Fielding Smith de 
nieuwe president werd, werd ouderling Lee president van de 
Raad der Twaalf, en koos president Smith hem als eerste raad
gever. Hoewel hij daardoor van enkele taken moest worden ont
heven, bleef hij dezelfde doelen nastreven. Er werden pro
gramma' s ontwikkeld om de vaardigheid van leerkrachten in de 
kerk te verbeteren. Er werd een opleidingsprogramma voor bis
schoppen ingesteld. Het wereldwijde zendingsprogramma werd 
versterkt. ( ... ) 

'Toen president Joseph Fielding Smith op 2 juli 1972 overleed, 
was er geen twijfel in het hart van de andere leden van de Raad 
der Twaalf wie hem als president van de kerk moest opvolgen. 
Op vrijdagmorgen, 7 juli, kwamen ze in de heilige Salt Lake
tempel bijeen. Op die stille, heilige plaats luisterden ze nederig 
naar de influisteringen van de Geest. Iedereen kreeg dezelfde 
influisteringen. Harold Bingham Lee, door de Heer gekozen, 
vanaf zijn jeugd in de beginselen van het herstelde evangelie 
onderricht, verfijnd en gepolijst door 31 jaar als apostel werk
zaam te zijn geweest, werd de nieuwe president van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en pro
feet, ziener en openbaarder. De handen van alle aanwezigen 
werden op zijn hoofd gelegd, en hij werd geordend als de 
gezalfde van de Heer om deze hoge en onvergelijkbare taak op 
zich te nemen. 

'Gesteund door het geloof en de gebeden van de heiligen in de 
wereld, is hij de presiderende hogepriester in het koninkrijk van 
God op aarde .' 
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President Harold B. Lee is zeventien maanden en negentien 
dagen profeet van de Heer geweest. In deze periode van verande
ring en groei hield hij toezicht op de organisatie van de eerste 
ringen in Chili en in Korea. Hij presideerde de eerste gebiedscon
ferenties in Mexico-Stad en Miinchen. Hij breidde het welzijnspro
gramma van de kerk over de hele wereld nog verder uit. Hij 
overleed op 26december1973, en is 74 jaar oud geworden. 
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De weg naar het 
eeuwige leven 

Hoe kunnen we ans uiteindelijke doel bereiken -
terugkeren naar de God die ans het leven heeft gegeven? 

Inleiding 

Ljdens zijn hele bediening heeft ouderling Harold B. Lee nadruk 
gelegd op het feit dat het 't allesomvattende doel van het evangelie 
van Jezus Christus is om ons in staat te stellen bij onze hemelse 
Vader terug te keren. Hij verkondigde vaak hoe belangrijk het is 
om in geloof door het leven te gaan totdat we ons hemelse doel 
bereikt hebben. 

De bediening van president Lee viel samen met de heldhaftige 
vluchten in het ruimtevaarttijdperk, in de jaren 60 en 70. Toen de 
astronauten van de Apollo 13 in 1970 door een ongeluk ge
dwongen waren om vroegtijdig terug naar de aarde te komen, 
was president Lee onder de indruk van de zorgvuldige instructies 
en de exacte uitvoering die nodig waren om deze mannen veilig 
terug te brengen. Hij zag in deze ervaring een gelijkenis met het 
geloof en de gehoorzaamheid die nodig zijn om onze reis naar ons 
hemels huis te volbrengen. Tijdens de algemene conferentie in 
oktober 1970 gebruikte hij het verhaal van de Apollo 13 om aan te 
geven hoe belangrijk het is om op het pad te blijven dat de Heer 
voor ons heeft gebaand. 

President Lee legde voortdurend nadruk op het feit dat onze 
terugkeer bij onze Vader in de hemel het uiteindelijke doel van 
onze aardse reis is. Met behulp van zijn woorden kunnen wij gaan 
inzien dat 'iedere handeling in ons leven, iedere beslissing die we 
nemen, gericht is op de ontwikkeling van een leven dat het moge
lijk maakt om in de tegenwoordigheid van de Heer, onze hemelse 
Vader, terug te keren.' 1 
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In dit hoofdstuk geeft president Lee de weg aan waardoor wij 
veilig en rustig bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren. 

Leringen van Harold B. Lee 

Hoe kunnen wij in deze moeilijke tijden 
gevrijwaard worden? 

Enige maanden geleden keken en luisterden miljoenen mensen 
over de hele wereld ademloos en gespannen naar de Apollo 13. De 
hele wereld leek wel om een belangrijk resultaat te bidden: de vei
lige terugkeer op aarde van drie moedige mannen. 

Toen een van hen de volgende alarmerende woorden sprak: 
'We hebben een explosie gehad!' mobiliseerde het controlecen
trum in Houston onmiddellijk alle technici die in de loop der jaren 
aan de voorbereiding van deze vlucht hadden meegewerkt. 

De veiligheid van deze drie mannen was nu van twee factoren 
afhankelijk: van de betrouwbaarheid van de vaardigheden en de 
kennis van de technici in het controlecentrum, en van de onvoor
waardelijke gehoorzaamheid van de bemanning aan alle instruc
ties van die technici, die, door hun begrip van de problemen van 
de astronauten, beter in staat waren om de uiteindelijke oplos
singen te vinden. De beslissingen van de technici moesten vol
komen juist zijn, anders had de Apollo 13 de aarde op duizenden 
kilometers kunnen missen. 

Deze dramatische gebeurtenis is enigszins te vergelijken met 
deze [moeilijke] tijden waarin wij leven. ( ... ) Veel mensen warden 
bang als zij over de ongelofelijke gebeurtenissen in de wereld zien 
of horen - politieke samenzweringen, overal twist en oorlog, frus
traties van ouders die het hoofd proberen te bieden aan maat
schappelijke problemen die de onschendbaarheid van het gezin 
bedreigen, de frustraties van kinderen en jongeren van wie het 
geloof en de normen op de proef gesteld warden. 

Alleen als u wilt luisteren en gehoorzamen, net als de astro
nauten in de Apollo 13, kunnen u en uw huisgenoten op de wijze 
van de Heer naar volledige veiligheid geleid warden. ( ... ) 

Naar aanleiding van water met de Apollo 13 is gebeurd ( ... ), zal 
ik nu in het kart het geweldige plan bespreken. Het heil van ieder 
mens hangt af van gehoorzaamheid aan dat plan op zijn aardse 
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reis naar de uiteindelijke bestemming - terugkeren naar de God 
die hem het leven heeft gegeven. ( ... ) 

Wat zijn de doeleinden van het plan van 
onze hemelse Vader? 

Dit plan heeft een naam, en het overkoepelende doel ervan is in 
een bekendmaking aan de kerk in het begin van deze bedeling 
duidelijk aangegeven. 

Meer dan een eeuw geleden heeft de Heer gezegd: 

'En evenzo heh Ik mijn eeuwig verbond tot de wereld gezonden 
om een licht voor de wereld te zijn en een banier voor mijn volk, 
en voor de niet-Joden - om zich er om te scharen - en om een 
boodschapper voor mijn aangezicht te zijn, om de weg voor Mij te 
bereiden' (Leer en Verbonden 45:9). 

Dit plan zou dus als een verbond zijn, een contract waaraan 
meerdere personen deelnemen. Het zou een norm zijn voor de uit
verkorenen van de Heer en voor de hele wereld. Het doel was om 
aan de behoeften van alle mensen tegemoet te komen en om de 
wereld op de wederkomst van de Heiland voor te bereiden. 

Alle geestkinderen van onze hemelse Vader namen in de 
voorsterfelijke wereld deel aan de voorbereiding van dit plan. Uit 
de Schriftuur van de oude profeten Abraham en Jeremia blijkt dat 
ook God, Elohim, daar was. Ook zijn eerstgeboren Zoon, Jehova, 
was daar, net als Abraham, Jeremia en veel andere belangrijke 
personen. 

Alle georganiseerde intelligenties die geest waren geworden, 
waren aanwezig, onder wie veel grate en edele personen die door 
hun prestaties en gedrag in die voorsterfelijke wereld heersers en 
leiders zouden warden in de uitvoering van dit eeuwige plan. ( ... ) 

In opdracht van de Vader en onder leiding van Jehova werd de 
aarde en alles daarop georganiseerd en gevormd. Zij gaven 
opdrachten, zij waakten over de aarde en bereidden haar voor. Zij 
hielden een raadsvergadering om alle soorten leven op aarde te 
brengen, waaronder de mens, en bereidden de aarde voor op de 
uitvoering van het plan, dat we met een blauwdruk kunnen ver
gelijken, waardoor Gods kinderen geleid en getraind konden 
warden in alles wat nodig was om aan het goddelijke doel te vol-
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doen, namelijk 'de heerlijkheid Gods', de kans voor ieder mens 
om 'de onsterfelijkheid en het eeuwige leven' te beerven. Het eeu
wige leven betekent voor eeuwig leven in de celestiale heerlijk
heid waar God en Christus wonen, door alle geboden te 
onderhouden. (Zie Abraham 3:25.) 

Wat zijn de fundamentele beginselen 
van het heilsplan? 

Het plan omvatte drie duidelijke beginselen: 

Ten eerste, het voorrecht dat ieder mens heeft om zelf te kiezen, 
'vrijheid en eeuwig leven' door gehoorzaamheid aan de wetten 
van God, of 'gevangenschap en dood' in geestelijk opzicht door 
ongehoorzaamheid. (Zie 2 Nephi 2:27.) 

Naast het leven zelf is de keuzevrijheid de grootste gave van 
God aan de mens, waardoor de kinderen van God de kans krijgen 
om in deze tweede staat, het sterfelijk leven, vooruitgang te 
maken. Een profeet en leider heeft dit aan zijn zoon uitgelegd, 
zoals staat opgetekend in de oude Schriftuur: om de eeuwige oog
merken van de Heer te bereiken, moeten er tegenstellingen zijn, 
waarbij we aan de ene kant door het goede warden bei:nvloed en 
aan de andere kant door de duiveC of, zoals er in de Schriften 
staat: '( ... ) de verboden vrucht in tegenstelling tot de boom des 
levens, de ene zoet en de andere bitter'. Deze vader legde verder 
uit: 'Daarom vergunde de Here God de mens om zelfstandig te 
handelen. De mens kon echter niet zelfstandig handelen, tenzij hij 
door het een of ander werd verlokt' (2 Nephi 2:15-16). 

Het tweede duidelijke beginsel in dit plan van God had te 
maken met de behoefte aan een Verlosser, die door zijn verzoe
ning als geliefde Zoon van God onze Heiland werd, als een 
'Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld' (Open
baring 13:8), zoals aan Johannes op het eiland Patmos is geopen
baard. [De profeet Lehi] heeft uitgelegd dat het de zending van 
de Zoon van God was om 'de Voorspraak van alle mensenkin
deren [te] zijn; en zij, die in Hem geloven, zullen zalig warden' 
(2 Nephi 2:9). 

Sommige mensen begrijpen het niet helemaal en zeggen dat we 
alleen door genade zalig kunnen warden. Maar we hebben de 
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uitleg van een andere profeet nodig om de ware leer van de 
genade te kunnen begrijpen. Hij heeft uitgelegd: 

'Want wij schrijven naarstiglijk om onze kinderen, en ook onze 
broederen, er toe te brengen in Christus te geloven, en om met 
God te warden verzoend; want wij weten, dat wij na alles, wat wij 
kunnen doen, slechts door genade zalig warden' (2 Nephi 25:23). 
Wij warden waarlijk door het zoenbloed van de Heiland van de 
wereld verlost, maar alleen als wij alles hebben gedaan om ons 
eigen heil te bewerken. 

Het derde belangrijke beginsel in het heilsplan was de bepaling 
dat 'alle mensen door gehoorzaamheid aan de wetten en verorde
ningen van het evangelie zalig kunnen warden' (Geloofsartikelen 
1:3). Deze fundamentele wetten en verordeningen van het evan
gelie zijn duidelijk aangegeven: 

Ten eerste, geloof in de Heer Jezus Christus. 

Ten tweede, bekering van onze zonden, wat betekent dat wij 
ons van de zonden van ongehoorzaamheid aan Gods wetten 
afkeren en daar nooit meer naar terugkeren. De Heer is daar dui
delijk over. Hij heeft gezegd: ' ( ... ) gaat uws weegs, en zondigt niet 
meer. Doch tot die ziel, die zondigt, [wat de terugkeer tot de 
zonden betekent waarvan hij zich bekeerd had] zullen de vorige 
zonden terugkeren, zegt de Here, uw God' (LV 82:7). 

Ten derde, de <loop in water en door de Geest, de enige veror
dening waardoor de mens, volgens de woorden van de Meester 
tot Nicodemus, het koninkrijk van God kan zien of binnengaan. 
(Zie Johannes 3:4-5.) 

Deze zelfde leer werd door de herrezen Heiland krachtig aan de 
heiligen in Amerika verkondigd, in zijn ogenschijnlijk laatste 
boodschap aan zijn discipelen. De Meester zei tegen de getrouwe 
heiligen: 'Niets onreins kan zijn koninkrijk ingaan; daarom gaat 
niemand in zijn rust in, dan zij, die hun klederen in mijn bloed 
hebben gewassen, wegens hun geloof, en de bekering van al hun 
zonden, en hun getrouwheid tot aan het einde. 

'Welnu, dit is het gebod: Bekeert u, al gij einden der aarde, en 
komt tot Mij en wordt in mijn naam gedoopt, zodat gij door het 
ontvangen van de Heilige Geest moogt warden geheiligd, opdat 
gij ten laatsten dage vlekkeloos voor Mij moogt staan. 
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'Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, dit is mijn evangelie' (3 Nephi 
27:19-21). 

Welke zegeningen word en er beloof d 
aan de getrouwen? 

Als de kinderen van de Heer, onder wie alle mensen die op 
aarde zijn, ongeacht hun nationaliteit, huidskleur of geloofsover
tuiging, gehoor geven aan de oproep van de ware boodschapper 
van het evangelie van Jezus Christus, net zoals de drie astronauten 
in de Apollo 13 gehoor gaven aan de technici in het controlecen
trum, kan iedereen uiteindelijk de Heer zien en weten wie Hij is, 
zoals Hij heeft beloofd. ( ... ) 

Deze belofte van heerlijkheid, die is weggelegd voor hen die tot 
het einde getrouw blijven, kwam duidelijk tot uitdrukking in de 
gelijkenis van de verloren zoon. Tegen de zoon die getrouw was 
gebleven en zijn geboorterecht niet had verkwist, zei de vader, die 
in de gelijkenis onze Vader en God vertegenwoordigt: 'Kind, gij 
zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe' (Lucas 15:31). 

In een openbaring door middel van een hedendaagse profeet 
belooft de Heer de getrouwe en gehoorzame mensen: '( ... ) alles, 
wat mijn Vader heeft, [ zal] aan hem word en gegeven' (L V 84:38). 

Of zullen wij net als de dwazen op de rivier boven de Niagara
watervallen zijn, die steeds dichter bij de watervallen kwamen? 
Ondanks waarschuwingen van de rivierpolitie om zich in veilig
heid te stellen, negeerden ze alle waarschuwingen. Ze lachten, 
dansten, dronken, spotten - en stierven. 

Dat had ook het lot van de drie astronauten in de Apollo 13 
kunnen worden, als ze niet naar de nauwkeurige instructies van 
het controlecentrum hadden geluisterd. Hun leven was afhanke
lijk van gehoorzaamheid aan de fundamentele wetten die de 
machten in het heelal besturen. 

Jezus weende toen Hij de wereld om Zich heen zag, die blijk
baar gek was geworden en de spot dreef met zijn smeekbeden om 
'het enge en smalle pad' te volgen dat in het eeuwige heilsplan van 
God zo duidelijk staat omschreven. 

0, dat wij de smeekbede die Hij toen uitriep, opnieuw konden 
horen: 'Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, 
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wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen 
vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels ver
gadert, en gij hebt niet gewild' (Mattei.is 23:37). 

0, dat de wereld in een andere gelijkenis aan Johannes de Open
baarder, de Heiland zou herkennen, die ons ook tegenwoordig 
oproept, net als vroeger in Jeruzalem. 

De Meester zei: 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien 
iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem bin
nenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 

'Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, 
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op 
zijn troon' (Openbaring 3:20-21). 

Hier is het heilsplan dat in de ware kerk wordt verkondigd, 
gebaseerd op apostelen en profeten, met Christus, de Heer, als de 
hoeksteen (zie Efeziers 2:20). Alleen door Hem kan vrede warden 
verkregen, niet zoals de wereld die geeft, maar zoals alleen de 
Heer die kan geven, aan hen die net als de Meester de wereld over
w1nnen. 

'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder 
de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor 
wij moeten behouden warden' (Handelingen 4:12). ( ... ) 

Hoe kunnen we door ons dagelijkse gedrag naar het 
eeuwige leven geleid worden? 

Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst luisterde ik naar het 
hartverwarmende getuigenis van een meisje. Haar vader had vol
gens de artsen een ongeneeslijke ziekte. Na een nacht vol pijn en 
leed zei de vader op een ochtend vol gevoel tegen zijn vrouw: 'Ik 
ben vandaag zo dankbaar.' 'Waarvoor?' vroeg ze. Hij ant
woordde: 'Omdat God mij toestaat om nog een dag bij jou te zijn.' 

Ik verlang vandaag met heel mijn hart dat iedereen die mijn 
stem hoort, God ook zou bedanken voor nog een dag! Waarom? 
Omdat we de kans krijgen om onafgedane kwesties af te han
delen. Om ons te bekeren; om verkeerde dingen recht te trekken; 
om een afgedwaald kind ten goede te bei:nvloeden; om iemand in 
nood te helpen - kortom, om God te bedanken voor nog een dag 
van voorbereiding om Hem te ontmoeten. 
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Probeer niet te ver vooruit te leven. Streef naar de kracht om de 
problemen van vandaag aan te pakken. Tijdens de bergrede zei de 
Meester: 'Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, 
want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad' (Mattei.is 6:34). 

Doe uw uiterste best en laat de rest over aan God, de Vader van 
ons allen. Het is niet voldoende om te zeggen dat we ons best 
zullen doen, maar we moeten zeggen dat we alles zullen doen wat 
we kunnen, alles wat nodig is.2 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Hoe blijkt uit het heilsplan van onze Vader dat Hij ons bijzonder 
liefheeft? 

• Hoe kunnen we door kennis van het heilsplan gemoedsrust 
vinden? 

• W aarom is keuzevrijheid noodzakelijk als we bij God willen 
terugkeren? Waarom was de verzoening noodzakelijk? 
Waarom moeten we gehoorzaam zijn aan de beginselen en ver
ordeningen van het evangelie? 

• Wat kunnen de gevolgen zijn als we afwijken van het pad dat 
onze hemelse Vader voor ons heeft bereid? 

• Waardoor verliezen mensen soms het doel om bij onze hemelse 
Vader terug te keren uit het oog? Wat voor raad kunnen we 
gezinsleden en anderen geven die zijn afgedwaald? 

• Waarom is het belangrijk om iedere dag hulpvaardig te zijn? 
Om iedere dag dankbaarheid te uiten? Om ons te bekeren en 
onze zwakheden te overwinnen? Hoe kunnen we ons mede 
hierdoor voorbereiden om God te ontmoeten? 

Noten 
1. Conference Report, oktober 1946, 

blz. 145. 
2. Conference Report, oktober 1970, 

blz. 113-117; of Improvement Era, 
december 1970, biz. 28-30. 
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________ ___..,, ~=1 ~~)J I d~'"",~"",,,.., ________ _ 

Wieben ik? 

Hoe kunnen we door te weten wie we zijn 
het eeuwige leven ontvangen? 

Inleiding 

1 
Een jonge zondagsschoolleerkracht kwam mij op zekere dag 

een interessante vraag voorleggen, die de voorgaande zondag in 
haar klas was gesteld', zei president Harold B. Lee tot een groep 
heiligen. 'Ze legde uit dat ze het hadden over het voorsterfelijk 
leven, dit leven en het volgende leven, en dat een jonge zondags
schoolleerling had gevraagd: "Het voorsterfelijk leven kwam ten 
einde toen we hier op aarde kwamen, dit leven is afgelopen als we 
sterven. Wat is het einde van het volgende leven? Zou dat verge
telheid zijn?" Dejonge zondagsschoolleerkracht had gezegd: "Ik 
zou het niet weten." 

'Toen ik daarover nadacht, viel het me op dat we nogal losjes 
over "het voorsterfelijk leven, dit leven en het volgende leven" 
spreken, alsof we katten zijn met negen levens, terwijl we eigen
lijk maar een leven hebben. Dit leven begon niet bij onze 
geboorte. Dit leven eindigt niet met de dood. Er is iets dat niet is 
geschapen of gemaakt. In de Schriften wordt dat "intelligentie" 
genoemd, die op enig moment in het voorsterfelijk bestaan tot 
een "geest" is georganiseerd. Nadat die geest zich tot op zekere 
hoogte had ontwikkeld, kreeg die van een alwetende Vader de 
kans om een volgende fase van ontwikkeling door te maken. Als 
die fase is afgerond en dit aardse leven voorbij is, vindt er weer 
een verandering plaats. We beginnen in feite niet aan een ander 
leven, maar aan een nieuwe fase in ons leven. Er is iets dat niet is 
geschapen of gemaakt, niet sterft, en dat iets zal voor eeuwig 
blijven leven.'1 
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In dit hoofdstuk wordt onze eeuwige identiteit behandeld en de 
manier waarop onze kennis van die identiteit ons leven bem
vloedt. 

Leringen van Harold B. Lee 

Hoe is de kennis dat we een geestzoon of -dochter van 
onze hemelse Vader zijn een zegen? 

Wie zijn wij? ( ... ) De apostel Paulus heeft geschreven: 'Voorts, 
de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij onder
gaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel 
meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven ?' 
[Hebreeen 12:9.] Daaruit blijkt dat ieder op aarde die een vader 
heeft, ook een vader van zijn geest heeft. Tot Mozes en Aaron zei 
de Heer: 'Scheidt u af van deze vergadering, opdat ik haar in een 
oogwenk vertere.' Zijn toorn was gericht tot deze onrechtschapen 
mensen, maar Mozes en Aaron wierpen zich op hun aangezicht en 
zeiden: 'O God, God der geesten van alle levende schepselen, als 
een man zondigt, zult Gij dan tegen de gehele vergadering 
toornen?' [Numeri 16:21-22.] Ziet u hoe zij Hem aanspraken? De 
God der gees ten van alle levende schepselen. ( ... ) 

Een van de oudste Schriften is op wonderbaarlijke wijze tot ons 
gekomen - wij noemen die de Parel van grate waarde. Een van de 
grate boeken uit die Schriftuur is het boek Abraham. In dat boek 
staat het volgende: 

'De Here nu had aan mij, Abraham, de intelligenties getoond 
die waren georganiseerd, eer de wereld was; en onder al dezen 
waren er velen der edelen en groten; 

'En God zag deze zielen, dat zij goed waren; en Hij stond te 
midden van hen en zeide: Dezen zal Ik tot mijn regeerders maken, 
want Hij stond te midden van hen die geesten waren, en Hij zag 
dat zij goed waren. En Hij zeide tot mij: Abraham, gij zijt een 
hunner; gij waart gekozen, voordat gij werdt geboren. 

'En er stond Een in hun midden, die gelijk God was, en Hij zeide 
tot hen die bij Hem waren: Wij zullen nederdalen, want er is 
ruimte daar, en wij zullen van deze stoffen nemen, en wij zullen 
een aarde maken waarop dezen kunnen wonen; 
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'En wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles 
zullen doen wat de Here, hun God, hun ook zal gebieden. 

'En aan die hun eerste staat behouden, zal meer worden 
gegeven; en zij die hun eerste staat niet behouden, zullen geen 
heerlijkheid ontvangen in hetzelfde koninkrijk met hen die wel 
hun eerste staat behouden; en op het hoofd van die hun tweede 
staat behouden, zal voor eeuwig heerlijkheid vermeerderd 
worden' [Abraham 3:22-26]. 

Er staan verscheidene kostbare waarheden in die teksten. Ten 
eerste krijgen we een kleine aanwijzing van wat een geest is. Een 
geest was volgens Abraham georganiseerde intelligentie. Dat is 
het begin van ons begrip over wat een geest is. Het is georgani
seerde intelligentie die als geest leefde voordat hij op aarde kwam. 
Maar hoe ziet een geest er dan uit? Wat voor beeld hebben wij van 
een geest? De Heer heeft de profeet Joseph Smith een ge"inspireerd 
antwoord gegeven. Een deel daarvan luidt als volgt: 'Hetgeen 
geestelijk is in de gelijkenis van hetgeen tijdelijk is, en hetgeen tij
delijk is in de gelijkenis van hetgeen geestelijk is.' Maar luister 
verder: 'De geest van de mens [is] in de gelijkenis van zijn lichaam, 
eveneens de geest van het <lier, en van ieder ander schepsel, dat 
God heeft geschapen' [LV 77:2]. 

U ziet mij hier nu als een volwassen man. Maar er is een deel 
van mij dat u niet met uw stoffelijke ogen kunt zien - dat geeste
lijke gedeelte van mij dat met mijn ogen kijkt en me de kracht geeft 
om mete bewegen, en wat me een bepaalde mate van verstand en 
intelligentie geeft. ( ... ) 

Dat is de eerste waarheid die we leren - dater georganiseerde 
intelligentie was die geest werd genoemd. De Heer [Jehova], de 
grate Geest die op God [de Vader] leek, begaf Zich onder de 
georganiseerde intelligenties die geest genoemd werden en zei 
tegen hen: We zullen een aarde maken waarop jullie geest kan 
wonen. En de geesten die hier in de geestenwereld goed leven 
kunnen naar die aarde gaan en vooruitgang maken. En daarom 
mochten deze geesten die hun geloof behielden, ofwel aan de 
eisen voldeden, naar de aarde gaan om aan hun geestlichaam ook 
een sterfelijk lichaam toe te voegen. ( ... ) Het feit dat u en ik hier 
met een sterfelijk lichaam op aarde zijn, is het bewijs dat wij bij de 
geesten hoorden die hun eerste staat behielden. We hebben de test 
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doarstaan en mochten hier op aarde komen. Als we die test niet 
hadden doarstaan, zouden we hier niet zijn; dan zouden we 
samen met Satan de mensen met een lichaam proberen te mis
leiden. ( ... ) 

Waarom moeten we getrouw zijn als we onze voorbestemde 
zending op aarde willen volbrengen? 

Nu we onze voorsterfelijke identiteit hebben vastgesteld, wie 
we zijn - zoon of dochter van God, de Vader van alle geesten die 
hier op aarde zijn - dan zijn we voarbereid om verder te gaan met 
het volgende antwoord op de vraag. Toen ik uit het boek 
Abraham vers 23 voorlas, hoorde u dat Abraham te haren kreeg 
dat hij al voor zijn geboarte was geordend en uitverkoren. Ik vraag 
me af of u daarover hebt nagedacht. Tegen Mozes is hetzelfde 
gezegd. ( ... ) 

'En hij riep de naam van God aan, en [Mozes] aanschouwde 
wederom zijn heerlijkheid, want ze rustte op hem; en hij hoarde 
een stem die zeide: Gezegend zijt gij, Mozes, want Ik, de Almach
tige, heb u gekozen, en gij zult sterker warden gemaakt dan vele 
wateren; want ze zullen uw gebod gehoarzamen alsof gij God 
waart' [Mozes 1:25]. Het was zijn opdracht om een groat en 
machtig heerser te warden. En tot Jeremia sprak de Heer soortge
lijke woarden: 'Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u 
gekend, en eer gij voartkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u gehei
ligd; tot een groat profeet voar de volkeren heb Ik u gesteld' 
[Jeremia 1:5]. Joseph Smith heeft dat nog duidelijker gemaakt toen 
hij zei: 'Ieder mens die is geroepen om onder de inwoners der 
aarde werkzaam te zijn, is daar, voordat deze aarde bestond, in de 
grate raadsvergadering in de hemel voar geardend.' Toen zei hij: 
'Ik veronderstel dat ik in die grate raadsvergadering tot dit ambt 
ben geardend.' [History of the Church, deel 6, blz. 364.] 

En nu een veelzeggende waarschuwing. Ondanks die roeping 
heeft de Heer de profeet Joseph Smith het volgende ingegeven, 
wat hij heeft opgeschreven: 'Ziet, velen warden geroepen, maar 
weinigen gekozen.' Met andere woarden, ( ... ) door onze keuze
vrijheid zijn er veel mensen die in het voorsterfelijk bestaan zijn 
geardend om grotere werken te verrichten dan waar ze zichzelf 
hier op voorbereiden. En verder staat er: 'En waarom warden zij 
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niet gekozen?' Vervolgens geeft hij twee redenen waarom de 
mens niet wordt gekozen. Ten eerste: 'Omdat hun hart zozeer op 
de dingen dezer wereld is gezet.' Ten tweede, omdat zij 'sterk naar 
de eer der mensen [streven], dat zij deze ene les niet leren - dat de 
rechten van het priesterschap onafscheidelijk met de machten des 
hemels zijn verbonden' [LV 121:34-36].2 

Het is niet zo dat door zo'n roeping en ordening in het voor
sterfelijk bestaan vooraf bepaald werd wat u moet doen. Een pro
feet uit het oude Amerika heeft duidelijk over dit onderwerp 
gesproken: 'Zij waren volgens de voorkennis van God wegens 
hun buitengewoon groot geloof en goede werken sedert de grond
legging der wereld geroepen en voorbereid; in de eerste plaats 
waren zij vrij gelaten goed of kwaad te kiezen' (Alma 13:3). ( ... ) 
God heeft waarschijnlijk bepaalde mensen in de geestenwereld, in 
hun eerste staat, geroepen en gekozen om bepaalde taken te ver
richten, maar of zij die roeping hier op aarde aanvaarden en groot
maken door zich in te zetten en goede werken te verrichten, hangt 
af van hoe zij omgaan met hun recht en voorrecht om hun keuze
vrijheid te gebruiken en zo tussen goed en kwaad te kiezen.3 

Hoe wordt het gebruik van onze keuzevrijheid belnvloed 
als wij beseffen wie wij zijn? 

Wat zijn wij nog meer? We zijn onafhankelijk en vrij, en som
mige mensen denken dat we daarom kunnen doen wat we willen, 
maar dat is niet helemaal juist. We hebben keuzevrijheid. Ik wil 
daar iets over voorlezen. Wilt u 2 Nephi 2:15-16 noteren? Ik denk 
dat onze Vader een groat risico nam toen Hij ons naar de aarde 
stuurde met de vrijheid om te kiezen. Om onze keuzen te kunnen 
doen en onze eeuwige beloning te ontvangen, moest er iets met 
ons gebeuren. Let op - een vader legt deze zaak aan zijn zoon uit: 
'En om zijn eeuwige oogmerken met de mens te bereiken, nadat 
Hij onze eerste ouders, en de beesten des velds en de vogelen des 
hemels, kortom alles had geschapen, wat is geschapen, moest er 
noodzakelijk een tegenstelling zijn, namelijk de verboden vrucht 
in tegenstelling tot de boom des levens, de ene zoet en de andere 
bitter' [2 Nephi 2:15]. 

En zo klinkt het ook meestal: wat verboden is, klinkt het aan
trekkelijkst, en wat goed voor ons is, is soms een bittere pil. Om 

13 



HOOFDSTUK 2 

Jez us Christus en kindcren uit de hele were Id. 
Wij zijn allemaal geestzoons en -dochters van onze hemelse Vader. 

Als we de volledige zegeningen van de vcrzocning van de Heiland aanvaardcn, 
kunnen we bij onzc Vader en onze Heiland terugkcrcn. 

de mens de kans te geven om te kiezen: 'Daarom vergunde de 
Here God de mens om zelfstandig te handelen. De mens kon 
echter niet zelfstandig handelen, tenzij hij door het een of ander 
werd verlokt' [2 Nephi 2:16]. Als onafhankelijk denkend persoon 
moesten we niet alleen met het goede geconfronteerd worden, 
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maar moest er ook kwaad zijn, om ons in staat te stellen te 
kiezen. Denk daar eens even over na. Als alles in de wereld goed 
was, en er geen kwaad was, zou u dan iets anders dan het goede 
kunnen kiezen? Als alles in de wereld kwaad was, als er hele
maal geen goed was, zou u dan iets anders dan het kwade 
kunnen kiezen? Als u daar even over nadenkt, kan de mens op 
aarde maar op een manier keuzevrijheid krijgen: er moet goed en 
kwaad zijn, en iedereen moet de kans krijgen om zelf te kiezen. 
( ... ) U ziet dater bepaalde risico's aan keuzevrijheid verbonden 
zijn. De Heer was bereid om dat risico te nemen, zodat wij 
gelovig door het leven kunnen gaan, en als vrije, onafhankelijke 
mensen het goede kunnen kiezen.4 

Wat zijn onze eeuwige mogelijkheden 
als kind van God? 

Het doel van het leven is de onsterfelijkheid en het eeuwige 
leven tot stand te brengen. Onsterfelijkheid betekent dat wij uit
eindelijk een lichaam zullen ontvangen dat niet meer onderhevig 
is aan aardse pijnen, dat niet meer kan sterven en dat niet langer 
teleurgesteld kan warden. Dat alles is dan voorbij. Het eeuwige 
leven is het recht om in de tegenwoordigheid te verkeren van de 
Eeuwige God, onze hemelse Vader, en zijn Zoon, Jezus Christus. 
Dat zijn de twee redenen waarom wij hier op aarde zijn 
gekomen.5 

Wij bereiden ons hier voor op de onsterfelijkheid, 'een einde
loze tijdsperiode die het ware leven van de mens is.' Wij zijn alle
maal grate zielen, omdat we van edele afkomst zijn. We hebben 
het recht om koning en heerser te warden, door de rol die we in de 
voorsterfelijke geestenwereld hebben gespeeld. Wij waren uitver
koren om in deze tijd op aarde te komen, en de onsterfelijkheid ligt 
voor ons in het verschiet, net als voor alle jongeren in deze kerk. 
Wij behoren 'alles wat niet eeuwig is te kart te vinden en alles wat 
niet oneindig is te klein' om aan toe te geven.6 

Ik zal nu iets voorlezen uit afdeling 132 van de Leer en Ver
bonden. 'En verder, voorwaar zeg Ik u: Indien een man een vrouw 
huwt door mijn woord, dat mijn wet is, en door het nieuw en 
eeuwig verbond, en dit op hen is verzegeld door de Heilige Geest 
der belofte', en nu zal ik een aantal woorden overslaan zodat u het 
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begrijpt, 'zal het hun in alle dingen in tijd en door alle eeuwigheid 
geschieden, zoals mijn dienstknecht het op hen heeft bevestigd; en 
dit zal ten volle van kracht zijn, wanneer zij uit de wereld zijn; en 
zij zullen de engelen en de goden, die daar zijn geplaatst, voorbij
gaan naar hun verhoging en heerlijkheid.' En luister nu naar het 
volgende: 'Welke heerlijkheid voor eeuwig een volheid en een 
voortzetting van de nakomelingschap zal zijn' [LV 132:19]. 

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat dit betekent dat alle 
mensen die in het nieuw en eeuwig huwelijksverbond trouwen, 
en trouw aan hun verbonden blijven, na de opstanding weer als 
man en vrouw verder kunnen leven en, zoals hier staat, een voort
zetting van de nakomelingschap zullen ontvangen. Wat betekent 
dat? Ik zal nog een aantal teksten voorlezen: ( ... ) 

'In de celestiale heerlijkheid zijn drie hemelen of graden; 

'En om de hoogste te verwerven, moet een man deze staat in het 
priesterschap aanvaarden (namelijk het nieuw en eeuwig huwe
lijksverbond); 

'En indien hij dit niet doet, kan hij deze niet verwerven. 

'Hij moge de andere verwerven, doch dat is het einde van zijn 
koninkrijk'; en let op: 'hij kan geen nakomelingen hebben' [LV 
131:1-4]. 

Nakomelingen? Ja, nakomelingen. Met andere woorden, door 
gehoorzaamheid aan zijn goddelijk gebod, krijgen wij als mens op 
aarde de macht om samen met God aan de schepping van de mens 
te werken, en om na dit leven als gezin eeuwig nakomelingschap 
te ontvangen als het werk op deze aarde is voltooid. 

( ... ) Over de herrezen personen die zich aan het verbond van 
het heilig huwelijk hebben gehouden en door de Heilige Geest der 
belofte zijn verzegeld, staat geschreven: 'Dan zullen zij goden zijn, 
omdat zij geen einde hebben; daarom zullen zij van eeuwigheid 
tot eeuwigheid zijn, omdat zij voortgaan; dan zullen zij boven 
alles zijn, omdat alle dingen aan hen zijn onderworpen. 'Dan 
zullen zij goden zijn, omdat zij alle macht hebben, en de engelen 
aan hen zijn onderworpen' (L V 132:20). ( ... ) 

( ... ) Mogen wij zo leven dat iedereen die bij ons is, niet ons zal 
zien, maar het goddelijke dat van God afkomstig is, en mogen wij 
in dat visioen van wat wij zijn en kunnen worden, de kracht ont-
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vangen om hoger te klimmen en voorwaarts te gaan naar dat grate 
doel van het eeuwige leven. Dat bid ik nederig in de naam van 
Jezus Christus. Amen.7 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Waardoor is uw getuigenis versterkt dat God onze Vader is? 

• Waaram volbrengen sommige mensen op aarde het werk niet 
waartoe zij in het voorsterfelijk bestaan waren geordend? 

• Wat is keuzevrijheid? Waaram zijn tegenstellingen noodzake
lijk bij de uitoefening van onze keuzevrijheid? 

• Hoe wordt ons dagelijks gedrag be"invloed doordat wij onze 
eeuwige mogelijkheden kennen? 

• W aardoor hebt u kracht ontvangen toen u ernaar streefde om 
'hoger te klimmen en voorwaarts te gaan naar dat grate doel 
van het eeuwige leven'? 

Not en 
1. Tocspraak tijdens de begrafenis van 

Edwin Marcellus Clark op 5 april 1955, 
toespraken van Harold Bingham Lee 
(1939-1973), afdeling kerkgeschiedenis, 
onderafdeling kerkelijkc archieven, De 
Kerk vanJezus Christus van de Heiligen 
der Laatstc Dagen, biz. 11. 

2. 'Who Am I?', toespraak op de Grant 
Stake Senior Aaronic School, 18 februari 
1957, afdcling kerkgeschiedenis, ondcr
afdeling kerkelijke archicven, De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatstc Dagen, biz. 4-7. 
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blz. 168-169. 

4. 'Who Am I?', blz. 9-10. 
5. The Teachings of Harold R. Lee, onder 

redactic van Clyde). Williams (1996), 
biz. 30. 

6. The Teachings of Harold B. Lee, blz. 73. 
7. 'Who Am I?', biz. 11-12, 14. 
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Het Lam, dat geslacht 
is, sedert de grondlegging 

der wereld 

Hoe doet de verzoening van fezus Christus 
de val van Adam teniet en stelt die ans in staat 

om bij onze Vader terug te keren? 

Inleiding 

President Harold B. Lee heeft gezegd dat wij de val van de mens 
moeten begrijpen om de verzoening van de Heiland te kunnen 
begrijpen, waardoor de gevolgen van de val teniet zijn gedaan en 
het eeuwige leven mogelijk is gemaakt. Hij heeft gezegd: 'Het is 
zeer belangrijk ( ... ) om de val te begrijpen, waardoor de verzoe
ning noodzakelijk werd - vandaar de zending van Jezus 
Christus.'1 

President Lee getuigde vaak van de goddelijke zending van de 
Heiland, zonder wie we niet van dood en zonde konden worden 
verlost. Hij zei: 'De Zoon van God( ... ) had de macht om werelden 
te scheppen en te besturen. Hij kwam op aarde als de eniggeboren 
Zoon van God om een zending te vervullen, om als Lam geslacht 
te worden en het heil van de mens te bewerkstelligen. Door zijn 
leven te geven heeft Hij de deur van de opstanding geopend en de 
weg aangegeven die wij moeten volgen om het eeuwige leven te 
ontvangen, namelijk de terugkeer naar de Vader en de Zoon. Dat 
was Jezus in al zijn grootsheid.'2 

In dit hoofdstuk wordt de val van Adam en Eva besproken, de 
verzoening van de Heiland waardoor de val teniet werd gedaan, 
en onze plichten als wij alle zegeningen van de verzoening willen 
ontvangen. 
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Dit schilderij van de Heiland was een lievelingsschilderij van 
president Harold B. Lee, en hing in zijn kantoor. 
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Leringen van Harold B. Lee 

Hoe werd het sterfelijk leven door de val van 
Adam en Eva mogelijk? 

Adam en Eva( ... ) gebruikten hun keuzevrijheid en namen uit 
eigen vrije wil van de vrucht waarvan zij niet mochten eten; daar
door werden ze aan de wet van Satan onderworpen. Door die 
ongehoorzaamheid kreeg God de kans om een oordeel over hen 
uit te spreken. Zij moesten leren dat God niet alleen een barm
hartig Vader is, maar ook een rechtvaardig Vader. En toen zij de 
wet overtraden, werden zij onderhevig aan straf, en daarom 
werden ze uit de prachtige hof verdreven. Zij kregen te maken met 
alle onbestendigheden waar de mens sinds die tijd mee te maken 
heeft. Zij moesten leren dat ze door hun ongehoorzaamheid de 
straf van een rechtvaardig oordeel kregen. Zij moesten vanaf dat 
moment in het zweet des aanschijns hun brood verdienen, want 
nu waren ze sterfelijk geworden. 

( ... ) Pijn, ellende en dood waren het gevolg, maar ondanks die 
pijn, net als onze ervaringen vanaf die tijd, kregen ze kennis en 
begrip die ze zonder die pijn nooit hadden kunnen ontvan
gen. ( ... ) 

( ... ) Naast het feit dat de val met Adam en Eva te maken had, 
waardoor zij een verandering ondergingen, was die verandering 
van invloed op de aard van de mens, alle natuurlijke scheppingen, 
de schepping van de dieren en de planten - alle soorten leven 
werden veranderd. De aarde zelf werd onderhevig aan de dood. 
( ... ) Niemand kan uitleggen hoe dat is gebeurd, en iedereen die 
dat zou proberen uit te leggen gaat veel verder dan wat de Heer 
ons heeft geopenbaard. Maar alle scheppingen, die tot op dat 
moment nog niet aan de dood onderhevig waren, ondergingen 
een verandering. Vanaf die tijd kregen alle scheppingen te maken 
met geleidelijk verval die eindigde met de dood, waarna er een 
herstelling in herrezen staat moest plaatsvinden. ( ... ) 

( ... ) Een van de mooiste redevoeringen, ik veronderstel de 
kortste die iemand ooit heeft gehouden, was die van moeder 
Eva.( ... ) 

'Ware het niet, dat wij overtreden hadden, dan zouden wij 
nimmer zaad hebben gehad, en nimmer het goed en het kwaad, en 
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de vreugde onzer verlossing hebben gekend, noch het eeuwige 
leven, dat God allen gehoorzamen geeft' (Mozes 5:11). 

Daaram moeten wij ons, net als Eva, verheugen in de val, waar
door de kennis van goed en kwaad op aarde kwam, waardoor de 
mens kinderen kon krijgen, waardoor de vreugde van de verlos
sing ervaren kon warden, en van het eeuwige leven dat God aan 
iedereen schenkt. 

En daaram werd God ook geprezen door Adam, die gezegend 
was met de gave van de Heilige Geest, 'en hij werd vervuld, en 
began te prafeteren aangaande alle geslachten der aarde, zeg
gende: Geprezen zij de naam van God, want wegens mijn overtre
ding zijn mijn ogen geopend, en in dit leven zal ik vreugde 
hebben, en wederam in het vlees zal ik God aanschouwen' [Mozes 
5:10] ( ... ) 

Mage de Heer ons begrip geven van de zegen die Hij ons heeft 
verleend, en laten wij het grate erfgoed van Adam en Eva in ons 
verstand en onze leringen eerbiedigen. Toen zij hun keuzevrijheid 
gebruikten, namen zij van de vrucht waardoor zij sterfelijk 
werden, en gaven zij ons, hun nakomelingen, de grate zegen 
waardoor ook wij de vreugde van de verlossing kunnen ont
vangen, in het vlees God aanschouwen en het eeuwige leven 
beerven.3 

Hoe worden de gevolgen van de val door de verzoening 
van de Reiland tenietgedaan? 

De Heer dreef Adam uit de hof van Eden omdat hij ongehoor
zaam was geweest. Hij stierf de geestelijke dood. ( ... )Dach ziet, Ik 
zeg u dat de Here God Adam de belofte gaf dat hij de tijdelijke 
dood niet zou sterven, voordat Hij engelen zou uitzenden om hem 
bekering te verkondigen in de naam van zijn eniggeboren Zoon, 
opdat hij door zijn lichamelijke dood mocht warden opgewekt tot 
het eeuwige leven. [Zie LV 29:41-43.] ( ... ) Toen Adam uit de hof 
van Eden was verdreven, onderging hij de geestelijke dood, wat 
betekent dat hij niet meer in de tegenwoordigheid van de Heer 
kon leven.4 

Waaram werd de Heiland naar de aarde gestuurd? De Meester 
heeft tijdens zijn bediening zelf die vraag beantwoord: 'Want God 
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heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde' 
[Johannes 3:17]. ( ... ) 

Waarvan moet de wereld warden gered? Waarvan moet de 
wereld warden verlost? Ten eerste van de lichamelijke dood, door 
middel van de opstanding der doden. Maar in een ander opzicht 
warden wij ook door zijn zoenoffer verlost. We warden van 
zonden verlost.s 

Voor de heiligen der laatste dagen betekent het eeuwig heil de 
bevrijding uit de slavernij en de gevolgen van zonde, de verlos
sing van zonden en eeuwige vervloeking door de verzoening van 
Christus. 

Ik denk dat het plan van de verzoening nergens beter wordt 
beschreven dan door Jakob in 2 Nephi 9, in het Boek van Mormon. 
Daar wil ik graag uw aandacht op vestigen en ik spoor u aan om 
die kostbare uitleg steeds opnieuw te lezen: ( ... ) 

'O, hoe groot is de barmhartigheid van onze God, de Heilige 
Israels! Want Hij bevrijdt zijn heiligen van dat verschrikkelijke 
monster, de duivel, en van de dood en van de hel, en van die poel 
van vuur en zwavel, die eindeloze faltering is. 

'O, hoe groot is de heiligheid van onze God! Want Hij weet alle 
dingen en er is niets, dat Hij niet weet. 

'Hij komt in de wereld, opdat Hij alle mensen moge redden, 
indien zij naar zijn stem willen luisteren; want ziet, Hij lijdt de 
pijnen van alle mensen, ja, de pijnen van ieder levend schepsel, 
van alle mannen, vrouwen en kinderen, die tot Adams geslacht 
behoren. 

'Dit lijdt Hij, opdat de opstanding tot alle mensen moge komen 
en allen op de grate oordeelsdag voor Hem zullen kunnen staan. 

'En Hij gebiedt alle mensen, dat zij zich moeten bekeren, en in 
zijn naam moeten warden gedoopt met volmaakt geloof in de Hei
lige Israels, zonder hetwelk zij niet zalig kunnen warden in het 
koninkrijk Gods. 

'En indien zij zich niet willen bekeren, en niet in zijn naam 
willen geloven, en niet in zijn naam willen warden gedoopt, noch 
tot het einde volharden, moeten zij worden verdoemd, want de 
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Here God, de Heilige Israels, heeft aldus gesproken' [2 Nephi 
9:19-24] ( ... ) 

Hier wordt individuele redding gedefinieerd, die iedereen kan 
ontvangen, afhankelijk van zijn eigen gedrag en levenswijze. 
Maar er is [ook] een 'algemene' [redding], die iedereen zal ont
vangen, goed of slecht, rijk of arm, waar ze hebben gewoond - dat 
maakt niet uit. Iedereen krijgt de zegeningen van de verzoening 
en de opstanding, gratis, door het zoenoffer van de Heiland. ( ... ) 

In deze fundamentele beginselen staat daarom duidelijk aange
geven dat alle mensen door de verzoening warden gered, want 
zoals in Adam alle mensen sterven, zo zullen in Christus alle 
mensen zonder uitzondering levend warden gemaakt. Zelfs de 
zonen des verderfs die de onvergeeflijke zonde zullen begaan, 
warden opgewekt, net als alle andere nakomelingen van Adam. 
( ... ) In de geloofsartikelen staat het volgende: 'Wij geloven dat 
dank zij de verzoening van Christus alle mensen door gehoor
zaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie zalig 
kunnen warden' [Geloofsartikelen 1:3].6 

Hoe kunnen we door ons geloof in 
J ezus Christus en onze gehoorzaamheid alle zegeningen 

van de verzoening ontvangen? 

De Meester heeft duidelijk aangegeven hoe belangrijk kennis 
van de Heiland en zijn goddelijke zending is. Hij zei tegen de Fari
zeeen, die om Hem heen stonden, zoals ze altijd deden als ze Hem 
in verlegenheid wilden brengen of in de val wilden lokken: 'Wat 
dunkt u van de Christus?' [Matteus 22:42.] ( ... ) 

Tijdens zijn bediening waren er ongelovige mensen geweest die 
over de Meester hadden gesproken. In Nazaret, zijn thuisland, 
hadden ze spottend gezegd: 

'Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet 
Maria en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas?( ... ) 
En zij namen aanstoot aan Hem' [Matteus 13:55, 57]. ( ... ) 

Zijn getrouwe volgelingen, zoals Petrus, de hoofdapostel, 
zeiden daarentegen: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende 
God!' (Matteus 16:16) - en zijn trouwe Marta zei: 'Ja, Here, ik heb 
geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de 
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wereld komen zou' (Johannes 11:27). En een van zijn andere disci
pelen, Tomas, gaf zijn getuigenis in de volgende eenvoudige 
woorden, nadat hij de herrezen Heer had gezien: 'Mijn Here en 
mijn God!' [Johannes 20:28.] ( ... ) 

Ik denk nu aan twee tegenstrijdige gebeurtenissen. Een dier
bare vriend kreeg een van die rampzalige berichten: 'Tot onze 
spijt moeten wij u meedelen dat uw zoon is gesneuveld.' Ik ging 
naar zijn huis, en daar zat de ontredderde familie, met al haar 
aardse bezittingen - rijkdom, status, alles wat de wereld achtens
waardig noemt. Maar daar zaten ze, met hun hoop en dromen 
aan stukken om zich heen, op zoek naar iets waar zij nog niet 
naar hadden gestreefd, en vanaf dat moment ogenschijnlijk ook 
niet zouden krijgen. De troost die zij hadden kunnen ervaren was 
er niet. 

Ik vergeleek dat met wat ik ongeveer een half jaar geleden in het 
ziekenhuis van de kerk zag, toen een van onze dierbare zendings
presidenten op sterven lag. Hij leed veel pijn, maar in zijn hart was 
vreugde, omdat hij wist dat de mens door pijn vaak gehoorzaam
heid leert, en het recht ontvangt van verwantschap met Hem die 
meer heeft geleden dan wij ooit hoeven te lijden. Ook kende Hij de 
macht van de herrezen Heer. 

Nu moeten we onszelf de vraag stellen, die de Meester in zijn 
tijd stelde: 'Wat dunkt u van Christus?' We moeten ons afvragen: 
'Wat denken wij van Christus?' En dan die vraag iets persoonlijker 
maken: 'Wat vind ik van Christus?' Beschouw ik Hem als de Ver
losser van mijn ziel? Beschouw ik Hem zonder twijfel als de per
soon die aan de profeet Joseph Smith verscheen? Geloof ik dat Hij 
deze kerk op aarde heeft gevestigd? Aanvaard ik Hem als de Ver
losser van deze wereld? Benik trouw aan mijn verbond, dat ik bij 
de <loop heb gesloten, wat betekent dat ik zijn getuige zal zijn, 
altijd en overal, zelfs tot in de dood?7 

De Heer zal ons zegenen naarmate wij de geboden onder
houden. Nephi heeft gezegd: 

'Want wij schrijven naarstiglijk om onze kinderen, en ook onze 
broederen, er toe te brengen in Christus te geloven, en om met 
God te worden verzoend; want wij weten, dat wij na alles, wat 
wij kunnen doen, slechts door genade zalig worden' (2 Nephi 
25:23). 
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Wij zullen door het bloed van de Heiland, zijn verzoening, ver
lost worden, maar alleen als wij ons uiterste best hebben gedaan 
om zijn geboden te onderhouden. Alle beginselen van het evan
gelie zijn beginselen met een belofte, waardoor de plannen van de 
Almachtige aan ons warden ontvouwd.8 · 

Iedereen moet zijn uiterste best doen om zichzelf van zonden te 
bevrijden; dan kan hij aanspraak maken op de zegeningen van de 
verlossing door de Heilige van Israel, namelijk dat alle mensen 
door gehoorzaamheid aan de wet en de verordeningen van het 
evangelie verlost kunnen warden. 

Jezus verrichtte de verzoening niet alleen voor de overtre
dingen van Adam, maar voor de zonden van de hele mensheid. 
Maar de verlossing van individuele zonden hangt af van persoon
lijke verrichtingen, waarbij iedereen aan de hand van zijn of haar 
werken zal worden geoordeeld. 

In de Schriften staat duidelijk dat de opstanding voor iedereen 
is, maar dat alleen de mensen die Christus gehoorzamen de zegen 
van het eeuwig heil zullen ontvangen. Paulus heeft over Jezus het 
volgende aan de Hebreeen uitgelegd: 'Hij [is] voor allen, die Hem 
gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden' (Hebreeen 
5:9). ( ... ) 

Het is mijn nederig gebed dat alle mensen, overal, beter zullen 
begrijpen hoe belangrijk de verzoening van de Heiland van de 
hele mensheid is. Hij heeft ons het heilsplan gegeven dat ons naar 
het eeuwige leven leidt, waar God en Chistus wonen.9 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Hoe zou u de vraag 'Wat dunkt u van Christus?' beant
woorden? 

• Waarom wordt de Heiland het 'Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld' genoemd? (Openbaring 13:8.) 

• In welke opzichten was de val zowel een zegen als een beproe
ving voor Adam en Eva? Hoe is het ook voor ons een bron van 
zowel vreugde als verdriet? 
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• Wat voor soorten kennis en begrip kunnen alleen verkregen 
worden als wij de beproevingen en problemen in het sterfelijk 
leven doorstaan? 

• Wat is de geestelijke dood? Hoe wordt de geestelijke dood over
wonnen? 

• Welke zegeningen van de verzoening zijn voor iedereen 
bestemd? Wat moeten wij doen om alle zegeningen van de ver
zoening te ontvangen? 

• Wat kunnen we leren van de twee verhalen van president Lee 
over de mensen die met de dood geconfronteerd werden? 

• Wat voor ervaringen hebt u gehad waardoor uw getuigenis van 
de verzoening van de Heiland is versterkt? 

• Hoe worden we door de verzoening 'naar het eeuwige leven' 
geleid, 'waar God en Christus wonen'? 

Not en 
1. 'Fall of Man', toespraak tot personeel 

van het seminarie en instituut aan de 
Brigham Young University, 23juni 1954, 
afdeling kerkgeschiedenis, onderafde
ling kerkelijke archieven, De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, biz. 6. 

2. Toespraak tijdens een devotional voor 
jongeren in Long Beach (Californie), 
29 april 1973, afdeling kerkgeschiede
nis, onderafdeling kerkelijke archieven, 
De Kerk van Jezus Christus van de Hei
ligen der Laatste Dagen, biz. 24. 

3. 'Fall of Man', biz. 15, 17, 19-20. 
4. Toespraak tijdens een conferentie van 

het seminarie, 26 februari 1947, afdeling 
kerkgeschiedenis, onderafdeling kerke
lijke archieven, De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, biz. 4. 
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6. 'The Plan of Salvation', toespraak tot 
personeel van het seminarie en instituut 
aan de Brigham Young University, 1 juli 
1954, afdeling kerkgeschiedenis, onder
afdeling kerkelijke archieven, De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, biz. 4-6. 

7. Conference Report, oktober 1955, 
biz. 54-56. 

8. Stand Ye in Holy Places (1974), biz. 246. 
9. To Ease the Aching Heart', Ensign, april 
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--------~' w.--::=-··; ~)) 1 ((~~-'---------

De fundamentele 
beginselen en verordeningen 

van het evangelie 

Hoe kunnen we de fundamentele beginselen en 
verordeningen van het evangelie beter naleven en tot 

het einde toe volharden? 

Inleiding 

Ane getrouwe heiligen der laatste dagen hebben het verlangen 
om rein en heilig te worden. President Harold B. Lee heeft gezegd 
dat we rein en heilig kunnen worden als we de eerste vier begin
selen en verordeningen van het evangelie aanvaarden - geloof in 
de Heer Jezus Christus, bekering, doop en de gave van de Heilige 
Geest - en vervolgens alle geboden van God onderhouden en 
daarin tot het einde toe volharden. Hij zei: 

'De wetten van God zijn in het evangelie verwerkt en de kerk 
van Jezus Christus heeft de opdracht gekregen om deze wetten 
aan de wereld te verkondigen. Ze zijn door onze hemelse Vader 
slechts om een reden gegeven, om de mensen die door de wet 
bestuurd worden ook door de wet te behouden, te vervolmaken 
en te heiligen. (Zie L V 88:34.) De grootste van alle gaven Gods is 
de gave van eeuwig heil in zijn koninkrijk.' 1 

Hij heeft ook gezegd: 'Kennis van God en Jezus, zijn Zoon, is 
essentieel voor het eeuwige leven, maar het onderhouden van 
Gods geboden moet aan het verkrijgen van die kennis of intelli
gentie voorafgaan.'2 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe we door de fundamen
tele beginselen en verordeningen van het evangelie en door vol
harding in rechtschapenheid tot het einde naar het eeuwige leven 
geleid worden. 
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Leringen van Harold B. Lee 

Wat is geloof, en hoe kan het een leidraad zijn in ons 
streven naar het eeuwige leven? 

Geloof, op godsdienstig gebied, is het grondbeginsel en de 
bron van alle rechtschapenheid waardoor de mens wordt geleid 
in zijn streven naar het eeuwige leven. Het is gericht op God die 
door geloof erkend wordt als de bron van alle macht en wijsheid 
in het heelal, en die de besturende intelligentie is van 'alle zicht
bare of onzichtbare zaken die van zijn wijsheid getuigen.' Door 
geloof in God kunt ook u ( ... ) zich afstemmen op de Oneindige, 
en door de macht en wijsheid van onze hemelse Vader kunt u de 
machten van het heelal aanwenden als u in nood verkeert of pro
blemen hebt die niet met uw menselijke kracht of intelligentie zijn 
op te lossen. 

Hoe kunnen [wij] dit geloof ontwikkelen? Het antwoord luidt: 
door studie, werken en bidden. De apostel Paulus heeft de vraag 
gesteld: 'Hoe zullen zij clan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd 
hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben?' 
(Romeinen 10:14.) Wij moeten antwoorden, zij kunnen dat niet. 
Geloof kan dus alleen ontvangen warden door het horen van pre
dikers van de waarheid die het woord van God verkondigen. De 
prediking van de waarheid over God en zijn doeleinden is verge
leken met het zaaien van zaadjes, waarbij een goed zaadje op de 
volgende voorwaarden in uw hart zal ontspruiten en groeien: ten 
eerste moet het in de rijke vruchtbare grand van oprechtheid en 
echt verlangen warden gezaaid; ten tweede moet het door ijverige 
studie verzorgd warden; en ten derde moet het door milde, gees
telijke 'dauw' water krijgen en verwarmd warden door stralen 
van inspiratie die uit nederig gebed voortkomen. De oogst 
hiervan is alleen bestemd voor de mensen die handelen volgens 
de waarheden die ze hebben geleerd en die hun zondige leven 
verbeteren en doelgericht de geboden onderhouden van God, in 
wie zij geloof hebben, en hun naasten dienen.3 

Door geloof warden de tien geboden van de berg Sinai" veran
derd van louter gemeenplaatsen van een filosoof in de bulderende 
stem van gezag van boven, en de leringen van de profeten warden 
het geopenbaarde woord van God om ons naar ons celestiale thuis 
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te leiden. ( ... )Door geloof zullen we begrijpen dat alles wat in het 
leven aan deze norm van Jezus bijdraagt - 'gij clan zult volmaakt 
zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is' [Mattei.is 5:48] - voor 
ons eigen bestwil en onze eeuwige vooruitgang is, hoewel de 
strenge straf van een alwetend God ook in dat verband genoemd 
moet warden, 'Want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kas
tijdt iedere zoon, die Hij aanneemt' [Hebreeen 12:6].4 

Ieder kind moet leren dat voldoende geloof tot volmaking 
alleen ontwikkeld kan warden door offers te brengen, en alleen als 
hij zijn begeerten en [lichamelijke] verlangens leert opofferen om 
de wetten van het evangelie na te leven, kan hij geheiligd warden 
voor de Heer .5 

Waarom is dagelijkse bekering noodzakelijk? 

Om het goede te laten bloeien, moet het verzorgd en door voort
durende oefening toegepast warden. En om werkelijk recht
schapen te zijn, moet de groei van het kwaad in ons karakter 
dagelijks door bekering warden gesnoeid. ( ... ) 

Welke stappen moet wij ondernemen op deze weg van beke
ring om de vergeving van God, door de verlossing van het zoen
offer van de Meester, en de voorrechten van het eeuwige leven in 
de volgende wereld waardig te zijn? Een alwetend Vader, die 
wist dat sommigen zouden zondigen en dat iedereen zich moest 
bekeren, heeft de leringen van zijn evangelie en, door zijn kerk, 
het heilsplan gegeven, dat de duidelijke weg van bekering aan
geeft. 

Ten eerste moeten de zondaars hun zonden belijden. 'Hierdoor 
moogt gij weten of iemand zich van zijn zonden bekeert: Ziet, hij 
zal ze belijden en verzaken' (LV 58:43). De zonde moet eerst 
beleden warden ten opzichte van de persoon die door ons gedrag 
is geschaad. Een oprechte belijdenis is niet alleen het toegeven van 
schuld als de bewijzen al op tafel liggen. Als u 'veel mensen open
lijk hebt beledigd', moet u dat openlijk erkennen ten opzichte van 
hen die zijn beledigd, om uw schaamte, nederigheid, en bereid
heid om de juiste straf te aanvaarden, te laten zien. Als uw zonde 
in het verborgene heeft plaatsgevonden en u niemand anders clan 
uzelf hebt geschaad, belijdt u de zonde in het verborgene, zodat 
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uw hemelse Vader, die in het verborgene hoort, u openlijk kan 
belonen. Handelingen die uw lidmaatschap in de kerk bei:n
vloeden, of uw recht op voorrechten of vooruitgang in de kerk, 
moeten onmiddellijk warden beleden aan de bisschop, die door 
de Heer is geroepen als herder over de kudde en is aangesteld als 
rechter in Israel. Hij kan zo'n belijdenis vertrouwelijk aanhoren en 
er rechtvaardig en barmhartig mee omgaan, afhankelijk van de 
omstandigheden. ( ... )Na de belijdenis moet de persoon in kwestie 
de vruchten van zijn bekering laten zien door goede <laden die 
tegen de slechte opwegen. Hij moet binnen zijn macht eventuele 
schade vergoeden of repareren. Hij die zich op die manier van zijn 
zonden bekeert en zich ervan afkeert, en ze niet meer herhaalt, 
heeft recht op de beloofde vergeving van zijn zonden, tenzij hij de 
onvergeeflijke zonde heeft begaan. De profeet Jesaja heeft gezegd: 
'Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit warden als 
sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen warden als 
witte wol' (Jesaja 1:18).6 

Laten we eerlijk zijn. We hebben allemaal wel eens iets gedaan 
wat we niet hadden moeten doen, of iets nagelaten wat we hadden 
moeten doen. We hebben allemaal vergissingen begaan, en we 
moeten ons allemaal bekeren. De oude duivel wil ons laten 
geloven dat als we een bepaalde vergissing hebben begaan, we die 
kunnen blijven begaan. Satan probeert ons wijs te maken dat er 
geen weg terug is. Maar we moeten ons gezicht naar de opko
mende zon richten, en ons door bekering afkeren van wat we ver
keerd hebben gedaan en het nooit meer doen. De Heer heeft 
gezegd: 'Gaat uws weegs, en zondigt niet meer. Dach tot die ziel, 
die [ opnieuw] zondigt, zullen de vorige zonden terugkeren, zegt 
de Here, uw God' (LV 82:7).7 

Als u vergissingen hebt begaan, begin dan vandaag met veran
deringen in uw leven aan te brengen. Keer u af van wat u verkeerd 
hebt gedaan. Het belangrijkste gebod van God is het gebod waar 
u nu de meeste moeite mee heeft. Als het oneerlijkheid is, als het 
onreinheid is, bedrog of onwaarheid, dan is vandaag de dag om 
eraan te gaan werken totdat u die zwakheid hebt overwonnen. 
Maak het in orde en begin dan aan de volgende die u het moei
lijkst vindt. Op die manier kunnen we onszelf door het onder
houden van de geboden van God heiligen.s 
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Waarom is de doop noodzakelijk voordat u God 
kunt ontmoeten? 

Bij de doop hebben we een verbond met de Heer gesloten dat 
we ons uiterste best zouden doen om de geboden van God te 
onderhouden. We wisten wat de Heer ons beloofde, en dat zijn 
heerlijkheid voor eeuwig zou warden verleend. En we beloofden 
ons leven zo in te delen dat we getuige van God konden zijn, in 
alle dingen en in alle plaatsen, zelfs tot in de dood. [Zie Mosiah 
18:8-10.] Dat was het verbond dat we sloten toen we lid van de 
kerk werden.9 

Doop door onderdompeling ter vergeving van zonden ( ... ) is 
een noodzakelijke voorbereiding om God te ontmoeten voor 
degenen die de jaren van verantwoordelijkheid bereikt hebben. 
Daardoor warden we '[kinderen] van God, door het geloof, in 
Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u 
met Christus bekleed' (Galaten 3:26-27). Of hebt, met andere 
woorden, door de doop de kracht ontvangen om 'zijn zonen en 
zijn dochteren' te warden. [Zie Mosiah 5:7.] Hierdoor kunt u het 
zoenbloed van Christus op uzelf toepassen, zodat u vergeving van 
uw zonden kunt ontvangen en uw hart gezuiverd kan warden. 
[Zie Mosiah 4:2.] Als u na de doop zo'n vergeving wilt ontvangen, 
moet u nederig zijn en de Heer dagelijks aanroepen en de leringen 
van het evangelie standvastig naleven. ( ... ) 

( ... ) Alleen zij die zich bekeren en zich voor de vergeving van 
hun zonden la ten dopen, kunnen aanspraak maken op het verlos
sende bloed van zijn verzoening.10 

De Heiland liet Zich door Johannes de Doper dopen om 'alle 
gerechtigheid te vervullen' (Mattel.is 3:15). En als Hij Zich moest 
laten dopen, wat moeten wij clan wel niet? Tegen Nikodemus 
werd gezegd: 'Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, 
kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan' (Johannes 3:5). De 
Meester liet er geen twijfel over bestaan dat we gedoopt moesten 
warden. 

'En niets onreins kan zijn koninkrijk ingaan; daarom gaat nie
mand in zijn rust in, clan zij, die hun klederen in mijn bloed 
hebben gewassen, wegens hun geloof, en de bekering van al hun 
zonden, en hun getrouwheid tot aan het einde' (3 Nephi 27:19). 
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Daarom zei Petrus tegen zijn luisteraars: 'Bekeert u en een 
ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen 
Geestes ontvangen' (Handelingen 2:38). Want als wij gedoopt 
warden door iemand met de juiste bevoegdheid, kunnen wij 
figuurlijk onze klederen in het bloed van de Zoon van God 
wassen, die verzoening heeft gedaan voor de zonden van alle 
mensen die Hem ontvangen, en zich door de deur van de doop bij 
de kudde aansluiten. De Heiland heeft duidelijk gezegd: 'Doch 
indien zij zich niet wilden bekeren, moeten zij lijden zoals Ik' (L V 
19:17).11 

Hoe worden we door de Heilige Geest naar de 
tegenwoordigheid van de Heer geleid? 

Alle leden hebben de handen op het hoofd gelegd gekregen; en 
toen zij als lid van de kerk waren bevestigd, zeiden de ouder
lingen: 'Ontvang de Heilige Geest'. En misschien hebben zij de 
woorden van de Meester tot zijn discipelen herhaald, toen Hij hen 
over de Trooster of de Heilige Geest vertelde die zou komen: Die 
u alles te binnen zal brengen. Die u alles zal leren. Hij zal u de toe
komst verkondigen. [Zie Johannes 14:26; 16:13.] En als ik u als lid 
van de kerk zou bevestigen, zou ik u de gave van de Heilige Geest 
verlenen, die een lamp voor uw voeten zal zijn en een gids op uw 
weg, die u alles zal leren en u alles te binnen zal brengen en die u 
de toekomst zal verkondigen.12 

De Heer heeft gezegd: 'En dit is mijn evangelie - bekering en 
doop in water, en dan komt de doop met vuur en met de Heilige 
Geest, namelijk de Trooster, die alle dingen toont, en de vreed
zame dingen van het koninkrijk onderwijst' (LV 39:6). 

Als iemand de gave van de Heilige Geest heeft, heeft die per
soon wat nodig is om alle verlossende beginselen en verorde
ningen geopenbaard te krijgen die met de mens op aarde te maken 
hebben.13 

We kunnen zeggen dat als iemand is gedoopt en de zegeningen 
van de Geest door handoplegging ontvangt, dit een wederge
boorte is. Het is een wedergeboorte omdat hij uit de geestelijke 
dood in de tegenwoordigheid van een lid van de Godheid, de Hei
lige Geest, is gebracht. Daarom zeggen wij tot u 'Ontvang de Hei-
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lige Geest' als u wordt bevestigd. Die gave wordt verleend aan de 
gelovige die getrouw is en zo leeft dat hij recht op die zegen heeft, 
namelijk communicatie met een lid van de Godheid om die gees
telijke dood te overwinnen.14 

Doop door onderdompeling is het symbool van de dood en de 
begrafenis van de zondige mens; als we uit het water komen, 
wordt de opstanding tot een nieuw geestelijk leven gesymboli
seerd. Na de doop worden er handen op het hoofd van de 
gedoopte gelovige gelegd, en wordt hij gezegend met de nabijheid 
van de Heilige Geest. Zo krijgt de dopeling de belofte of de gave 
van de Heilige Geest, ofwel het voorrecht van terugkeer in de 
tegenwoordigheid van een lid van de Godheid. Door gehoor
zaamheid en getrouwheid kan iemand de leiding van de Heilige 
Geest in het dagelijks leven ontvangen, net als Adam in de hof van 
Eden met God, zijn hemelse Vader, door het leven ging. We 
worden geestelijk herboren als we dergelijke leiding van de Hei
lige Geest ontvangen.1s 

Door de fundamentele beginselen van het evangelie - geloof, 
bekering, doop en de gave van de Heilige Geest, waardoor alles 
kan worden geopenbaard - gaan we begrijpen wat de profeet 
Joseph Smith mogelijk bedoelde toen hij op de vraag waarom 
deze kerk anders was dan alle andere kerken, antwoordde: 
'Omdat wij de Heilige Geest hebben.' [Zie History of the Church, 
deel 4, blz. 42.] Door de macht waardoor alles kan worden ge
openbaard, kan de volheid van het evangelie van Jezus Christus 
worden gevestigd.16 

Hoe kunnen wij tot het einde toe volharden? 

Wat zijn de wetten en de manieren waarop wij [de zegeningen 
van de celestiale heerlijkheid] kunnen ontvangen? We hebben de 
fundamentele beginselen en verordeningen van het evangelie -
geloof, bekering, doop en de Heilige Geest - en in het koninkrijk 
van God zijn wetten die ons de weg naar volmaking wijzen. Alle 
leden van de kerk die ernaar streven om de wetten van het 
koninkrijk te leren naleven, zijn op weg om volmaakt te worden. 
Er zijn geen leden van deze kerk die de wet, iedere wet van het 
evangelie, niet volmaakt kunnen naleven. Wij kunnen allemaal 
door middel van het gebed met God leren praten. Wij kunnen alle-

33 



HOOFOSTUK 4 

maal het woord van wijsheid volmaakt leren gehoorzamen. Wij 
kunnen allemaal de sabbat volmaakt heiligen. Wij kunnen alle
maal leren hoe we de wet van vasten volmaakt kunnen naleven. 
We weten hoe we de wet van kuisheid volmaakt moeten naleven. 
Als we een van deze wetten volmaakt leren naleven, zijn we op 
weg naar volmaking.17 

U kunt me vragen hoe iemand zich zodanig kan heiligen dat hij 
is voorbereid om in de tegenwoordigheid van de Heer te komen. 
( ... ) De Heer zegt het volgende: 'En verder, voorwaar zeg Ik u: 
Hetgeen door wetten wordt bestuurd, wordt eveneens door 
wetten in stand gehouden, en door deze zelfde wetten vervol
maakt en geheiligd' (LV 88:34). Welke wet? De wetten van de 
Heer, zoals omschreven in het evangelie van Jezus Christus. Het 
onderhouden van die wetten en verordeningen is de manier om 
gereinigd en geheiligd te worden. Het naleven van iedere wet die 
de Heer ons heeft gegeven is een stap in de richting van de moge
lijkheid om op een dag in de tegenwoordigheid van de Heer te 
verkeren. 

Hij heeft ons in een andere openbaring de formule gegeven 
waarmee we ons in de loop der jaren voorbereiden. 'Voorwaar, 
aldus zegt de Here: Het zal geschieden, dat een ieder, die zijn 
zonden verzaakt, en tot Mij komt, mijn naam aanroept, mijn stem 
gehoorzaamt, en mijn geboden onderhoudt, mijn aangezicht zal 
zien, en weten, dat Ik ben' (LV 93:1). Eenvoudig, vindt u niet? 
Maar luister opnieuw. Alles wat u hoeft te doen is uw zonden ver
zaken, tot Hem komen, zijn naam aanroepen, naar zijn stem luis
teren en zijn geboden onderhouden, en dan zult u zijn aangezicht 
zien en weten dat Hij is.18 

Dit is het werk van de Heer en als Hij de mens een gebod geeft, 
zorgt Hij er ook voor dat het gehoorzaamd kan worden. Als zijn 
kinderen hun uiterste best doen om zichzelf te helpen, zal de Heer 
hun inspanningen zegenen. 

( ... ) De Heer verwacht van ons dat wij ons uiterste best doen om 
onszelf te redden, en ( ... ) als wij alles hebben gedaan wat in ons 
vermogen ligt, kunnen we op de genade van onze hemelse Vader 
rekenen. Hij heeft zijn Zoon gegeven, zodat wij door gehoorzaam
heid aan de wetten en verordeningen van het evangelie het 

34 



HOOFDSTUK 4 

eeuwig heil kunnen ontvangen, maar pas als wij alles hebben 
gedaan wat we zelf kunnen.19 

De Heer geeft een ieder van ons een lamp, maar of we al dan 
niet olie in die lamp hebben, hangt van onszelf af. Het hangt van 
onszelf af of we de geboden al dan niet onderhouden en de nodige 
olie verkrijgen om onze weg te verlichten en ons te leiden. We 
kunnen niet van ons lidmaatschap in de kerk lenen. We kunnen 
niet van onze vermaarde voorouders lenen. Ik herhaal, of we al 
dan niet olie in onze lampen hebben, hangt volledig van onszelf af; 
dat wordt bepaald door onze getrouwheid in het onderhouden 
van de geboden van de levende God.20 

Alle evangeliebeginselen en verordeningen zijn slechts een uit
nodiging om het evangelie te leren kennen door de leringen in 
praktijk te brengen. En meer zijn ze niet - uitnodigingen om te 
komen oefenen, zodat u kennis zult opdoen. ( ... ) Het lijkt me dui
delijk dat we kunnen zeggen dat we de leringen van het evangelie 
pas echt kennen als we ze een voor een hebben ervaren en nage
leefd. Met andere woorden, we begrijpen het evangelie door het 
na te leven.21 

De belangrijkste boodschap die iemand aan de leden van de 
kerk kan geven, is het onderhouden van Gods geboden, want 
daarin schuilt de veiligheid van de kerk en het individu. Onder
houd de geboden. Ik kan vandaag niets zeggen dat krachtiger of 
belangrijker is.22 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Hoe kunnen we meer geloof in de Heer Jezus Christus ontwik
kelen? Hoe is geloof een hulpmiddel om de geboden na te leven 
en ze niet licht op te vatten? Wanneer bent u door uw geloof in 
God in staat gesteld om problemen het hoofd te bieden 'die niet 
met uw menselijke kracht of intelligentie zijn op te lossen'. 

• W aarom is het belijden van zonden een belangrijk onderdeel 
van het bekeringsproces? Waarom moeten we vandaag met de 
bekering van onze zonden beginnen en ons leven veranderen, 
en niet later? 
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• Hoe wassen we 'figuurlijk onze klederen in het bloed van de 
Zoon van God'? 

• Hoe kan de gave van de Heilige Geest volgens president Lee 
een hulpmiddel zijn om de geestelijke dood te overwinnen? 
Wat kunnen wij doen om de leiding van de Heilige Geest volle
diger in het 'dagelijks leven' te benutten? 

• Wat staat er in Leer en Verbonden 93:1 over het belang van het 
bewaren van de geboden tot het einde toe? 

• Hoe hebt u de waarheid van een evangeliebeginsel door het 
naleven ervan leren kennen? 
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In het licht van een 
getuigenis wandelen 

Hoe kan het licht van ons getuigenis tot een 
'heldere zekerheid' uitgroeien? 

Inleiding 

Harold B. Lee was meer dan 32 jaar een bijzondere getuige van 
de Heiland, Jezus Christus. Hij getuigde: 'In alle plechtigheid en 
met heel mijn ziel getuig ik tot u dat ik weet dat Jezus leeft, dat Hij 
de Verlosser van de wereld is.'1 

Over het verkrijgen van een getuigenis heeft hij gezegd: 

'Ik kreeg een keer bezoek van een jonge katholieke priester die 
met een ringzendeling uit Colorado meekwam. Ik vroeg waarom 
hij was meegekomen en hij antwoordde: "Om u te ontmoeten." 

'"Waarom?" vroeg ik. 

'"Nou," zei hij, "ik ben op zoek naar bepaalde beginselen die ik 
zelf niet heb kunnen vinden. Maar ik denk dat ik ze in de mor
moonse gemeenschap kan vinden." 

'Dat leidde tot een gesprek van een half uur. Ik zei tegen hem: 
"Eerwaarde, als uw hart u bepaalde zaken ingeeft die uw verstand 
niet bekend zijn, dan is dat de Geest van de Heer." 

'Hij glimlachte en zei: "Ik denk dat dat al aan het gebeuren is." 

"'Wacht dan niet te lang", zei ik tegen hem. 

'Een paar weken later kreeg ik een telefoontje van hem. Hij zei: 
"Volgende week zaterdag word ik gedoopt, omdat mijn hart mij 
heeft ingegeven wat mijn verstand niet wist." 

'Hij had zich bekeerd. Hij zag wat hij moest zien. Hij hoorde wat 
hij moest horen. Hij begreep wat hij moest begrijpen en hij deed er 
iets mee. Hij had een getuigenis.'2 
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Leringen van Harold B. Lee 

Wat is een getuigenis? 

Het getuigenis kan warden gedefinieerd als een openbaring 
van God aan de gelovige mens. De psalmist sprak dezelfde 
gedachte uit: ' ( ... ) de getuigenis des Heren is betrouwbaar ( ... )' 
(Psalmen 19:8). De apostel Paulus heeft verklaard: '( ... ) niemand 
kan zeggen [of weten]: Jezus is Here, clan door de Heilige Geest' 
(1Korintiers12:3). De profeten hebben verder gezegd: 'Indien gij 
zult vragen met een oprecht hart en met een eerlijke bedoeling, en 
geloof hebt in Christus, zal Hij door de kracht des Heiligen 
Geestes de waarheid er van aan u bekend maken. En door de 
kracht des Heiligen Geestes kunt gij de waarheid van alle dingen 
weten' (Moroni 10:4-5). ( ... ) 

God leeft! Jezus is de Heiland van deze wereld! Het evangelie 
van Jezus Christus dat volledig in de oude en hedendaagse 
Schriften staat beschreven, is waar! Dat weet ik door het getui
genis van de Geest in mijn ziel.3 

Ik wil graag over een ervaring vertellen die ik met een van onze 
zakenvrienden had. Zijn vrouw en kinderen zijn lid, maar hij niet. 
( ... ) Hij zei tegen mij: 'Ik kan geen lid van de kerk warden totdat 
ik een getuigenis krijg.' Ik zei tegen hem: 'Als je weer in Salt Lake 
City bent, moet je even met me komen praten.' Toen we een 
aantal weken later, na een zakelijke bijeenkomst, met elkaar 
spraken, zei ik tegen hem: 'Ik weet niet of je je realiseert of je al 
clan niet een getuigenis hebt; of dat je weet wat een getuigenis is.' 
En toen wilde hij weten wat een getuigenis was. Ik antwoordde 
hem met de woorden: 'Als je hart je op enig moment bepaalde 
zaken ingeeft die je verstand niet bekend zijn, clan is dat de Geest 
van de Heer.' En toen zei ik: 'Naarmate ik je heb leren kem1en, 
weet ik dater dingen zijn waarvan je in je hart weet dat ze waar 
zijn. Er komt geen engel om je op de schouder te tikken en tegen 
je te zeggen dat dit waar is.' De Geest van de Heer is net als de 
Meester heeft gezegd: 'De wind blaast, waarheen hij wil, en gij 
hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij 
heengaat; z6 is een ieder, die uit de Geest geboren is' (Johannes 
3:8). Dus zei ik tegen mijn zakenvriend: 'Vergeet niet dat een 
getuigenis niet op spectaculaire wijze wordt verkregen, maar als 
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je het ontvangt, zullen de tranen van vreugde 's nachts op je 
kussen stromen. Mijn dierbare vriend, als je een getuigenis ont
vangt, zul je dat weten.'4 

Ik geef u mijn getuigenis dat ik weet dat de Heiland leeft. Dat 
het krachtigste getuigenis van het feit dat Hij leeft, wordt ont
vangen als de macht van de Heilige Geest in je ziel getuigt dat Hij 
inderdaad leeft. Machtiger dan wat je ziet, machtiger dan met 
Hem lopen of praten, is dat getuigenis van de Geest, aan de hand 
waarvan u zult worden geoordeeld als u zich tegen Hem zou 
keren. Maar het is de taak van u allen en van mij om dat getuigenis 
te vestigen. Voortdurend wordt ons gevraagd hoe iemand open
baring kan ontvangen. De Heer heeft in een openbaring tot de 
vroegere leiders gezegd: 'lk zal in uw verstand en in uw hart tot u 
spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en in uw hart 
wonen. Dit is de openbaring aan de hand waarvan Mozes de Israe
lieten door de Rode Zee op het droge bracht.' [Zie LV 8:2-3.] Als 
die Geest tot onze geest heeft getuigd, is dat een openbaring van 
de almachtige God.s 

[Toen Lazarus overleed, zei de Heiland tegen Marta]: 'lk ben de 
opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij 
gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwig
heid niet sterven.' Toen keek Hij Marta aan en zei: 'Gelooft gij 
dat?' En uit het diepst van deze nederige vrouw kwam iets tot 
leven, en ze zei met dezelfde overtuiging als Petrus: 'Ja, Here, ik 
heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de 
wereld komen zou' [Johannes 11:25-27]. 

Hoe wist ze dat? Niet door het lezen van boeken. Niet door 
theologie, wetenschap of filosofie te studeren. Ze had een getui
genis in haar hart ontvangen, net als Petrus. Als de Meester had 
gereageerd, had Hij gezegd: 'Zalig zijt gij, Marta, want vlees en 
bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de 
hemelen is.' ( ... ) Het kostbaarste van alles wat u kunt hebben, is 
het getuigenis in uw hart dat deze dingen waar zijn.6 

Niet veel mensen hebben hier op aarde de Heiland gezien, 
maar niemand van ons heeft na de doop de gave van de Heilige 
Geest ontvangen zonder de zekerheid van zijn bestaan, alsof we 
Hem hadden gezien. Als we in zijn bestaan geloven, hoewel we 
Hem niet hebben gezien, is, zoals de Meester in zijn verklaring 
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tegen Tomas zei, de zegen zelfs grater voor hen 'die niet gezien 
hebben en toch geloven' (Johannes 20:29), want 'wij wandelen in 
geloof, niet in aanschouwen' (2 Korintiers 5:7). Als wij niet zien en 
toch geloven, verheugen we ons met onuitsprekelijke vreugde in 
het einddoel van ons geloof, de zaligheid der zielen. (Zie 1 Petrus 
1:8-9.)7 

Kunnen we samenvattend zeggen dat iemand die een getui
genis heeft ontvangen, een openbaring van de levende God heeft 
ontvangen, omdat hij anders geen getuigenis zou hebben? 
Iedereen die een getuigenis heeft, heeft dus de gave van profetie 
ervaren, de geest van openbaring. Hij heeft de gave ontvangen 
waardoor de profeten in staat warden gesteld om over zaken te 
spreken die met hun roeping te maken hebben. ( ... ) 

Ik hoop dat de Heer ons allen zal helpen in ons streven om dat 
belangrijke getuigenis te ontvangen. Als we uiteindelijk die ene 
ingeving van God ontvangen dat Joseph Smith een profeet was en 
is, en dat het evangelie waar is, zullen alle andere moeilijkheden 
als sneeuw voor de zon verdwijnen.8 

Hoe kunnen wij ons voorbereiden om een 
getuigenis te ontvangen? 

[De Heiland] heeft gezegd: '( ... ) Het koninkrijk Gods is bij u' 
(Lucas 17:21). Een juistere vertaling was waarschijnlijk het vol
gende geweest: 'Het koninkrijk van God is onder u, of in uw 
midden'. Maar als ik over die andere uitspraak nadenk, 'Het 
koninkrijk van God is bij u', denk ik aan een ervaring met een 
groep studenten van de BYU ( ... ) in het Lion House, waar zestien 
studenten uit zestien verschillende landen opstonden en ver
telden hoe zij met het evangelie in aanraking waren gekomen en 
het aanvaard hadden, ( ... ) ook gaven zij hun getuigenis. Het was 
een uitermate interessante avond. We hoorden van jonge mannen 
en vrouwen uit Mexico, Argentinie, Brazilie, de Scandinavische 
landen, Frankrijk en Engeland. Het verhaal was hetzelfde. Toen zij 
begonnen te vertellen hoe ze met het evangelie in aanraking 
waren gekomen, luidde dat als volgt: Ze snakten naar de waar
heid. Ze waren op zoek naar licht. Ze waren niet tevreden en tij
dens hun zoektocht kwam iemand met de waarheden van het 
evangelie aanzetten. Ze gingen in gebed en riepen met heel hun 
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hart de Heer aan, waarna zij een getuigenis van God ontvingen 
dat dit het evangelie van Jezus Christus is. ( ... )Dus in het hart van 
iedereen die oprecht naar de waarheid streeft en een sterk ver
langen heeft, en het evangelie met eerlijke bedoeling en geloof in 
de Heer Jezus Christus bestudeert, kan in het koninkrijk van God 
komen, of met andere woorden, kan de macht krijgen om het te 
ontvangen.9 

De basis van een getuigenis moet een rechtschapen, zuiver 
leven zijn, anders kan de Geest niet getuigen van de goddelijke 
zending van de Heer of van dit werk in onze bedeling.10 

De eerste vereiste ( ... ) voor het verkrijgen van een getuigenis is 
de juiste geestelijke 'huishouding' van de betrokkene. Zijn ver
stand en lichaam moeten rein zijn, wil hij door de gave van de Hei
lige Geest warden bemvloed, waardoor hij met zekerheid 
bepaalde geestelijke zaken te weten kan komen.11 

Bekering moet meer betekenen dan slechts lid van de kerk zijn 
met een 'papiertje'; met een tiendekwitantie, een lidmaatschaps
kaart, een tempelaanbeveling enzovoort. Maar we moeten de nei
ging om kritiek te leveren overwinnen en er voortdurend naar 
streven om onze innerlijke zwakheden te overwinnen, niet alleen 
de uiterlijke.12 

Als onze zendelingen op pad gaan, zeggen ze tegen de mensen: 
'Wij vragen u niet om lid van de kerk te worden zodat we uw 
naam in de verslagen kunnen opnemen. Dat is onze taak niet. Wij 
bieden u de grootste gave in de wereld, de gave van het koninkrijk 
van God. En die hoeft u alleen maar te aanvaarden en te geloven.' 
Dat is nu onze opdracht aan de wereld. 'Wij kunnen u de leer van 
De kerk van Jezus Christus verkondigen en van zijn goddelijk 
werk getuigen, maar het getuigenis van de waarheid moet uit uw 
eigen onderzoek voortkomen.' 

We zeggen tegen de mensen die we onderrichten: 'Nu moet u 
het aan de Heer vragen. Studeren, werken en bidden.' Dat is de 
werkwijze waardoor mensen lid van de kerk worden, en dat is 
dezelfde manier waarop de reinen van hart vanaf het begin lid van 
de kerk zijn geworden.13 

Toen Jezus zijn ogen in gebed ten hemel opsloeg omdat zijn 'ure 
was gekomen' [zie Johannes 17:1] getuigde Hij van een diepzin-
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nige waarheid die belangrijk is voor iedere ziel: 'Dit nu is het eeu
wige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus 
Christus, die Gij gezonden hebt' (Johannes 17:3). Hoewel deze 
woorden nog diepere betekenis hebben dan ik nu zal bespreken, 
wil ik er graag een beginsel uitlichten. Hoe kunt u de Vader en de 
Zoon kennen? ( ... ) We beginnen die kennis door studie te ver
krijgen. De Heiland heeft ons aangeraden: 'Gij onderzoekt de 
Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze 
zijn het, welke van Mij getuigen' (Johannes 5:39). Daarin is de 
geschiedenis van Gods omgang met de mens in iedere bedeling te 
vinden, en de werken en woorden van de profeten en van de Hei
land zelf, door inspiratie van God gegeven. De apostel Paulus 
heeft gezegd: 'Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig 
om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden 
in gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed 
werk volkomen toegerust' (2 Timoteiis 3:16-17). De jeugd mag 
geen dag voorbij laten gaan zonder in deze heilige boeken te 
lezen. 

Maar het is niet voldoende om alleen door studie meer over zijn 
leven en werken te weten te komen. De Meester antwoordde het 
volgende op de vraag hoe iemand Hem en zijn leer kon leren 
kennen: 'Indien iemand <liens wil doen wil, zal hij van deze leer 
weten' (Johannes 7:17). Kunt u zich een natuurwetenschapper 
voorstellen die nog nooit een experiment in een laboratorium 
heeft verricht? Zou u gehoor geven aan de opmerkingen van een 
muziekcriticus die niets van muziek afweet, of een kunstcriticus 
die zelf niet schildert? En iemand als uzelf die 'God leert kennen' 
moet iemand zijn die zijn wil doet, zijn geboden onderhoudt en 
naar de eigenschappen streeft die Christus had.14 

Het verkrijgen van kennis door geloof is geen gemakkelijke 
leerschool. Er zijn zware inspanningen voor nodig en een voort
durend streven door geloof. ( ... ) 

Kortom, leren door geloof is geen opdracht voor een lui mens. 
Iemand heeft gezegd dat zo'n proces de onderwerping van de 
hele ziel vereist, de oproep uit het diepst van het verstand die 
met God wordt verbonden - de juiste verbinding moet tot stand 
worden gebracht. Alleen dan komt 'kennis door geloof' tot 
stand.15 
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Wat kunnen we doen om ons getuigenis 
te versterken? 

[De Meester zei tegen Petrus:] 'De satan heeft verlangd ulieden 
te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof 
niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen 
zijt, versterk dan uw broederen' (Lucas 22:31-32). Vergeet niet dat 
Hij dat tegen de hoofdapostel zei. Ik bid voor u; ga nu en bekeer 
u. En als u bent bekeerd, versterk dan uw broeders. Dat betekent 
dat [we ook] onbekeerd kunnen warden, net als bekeerd. Uw 
getuigenis is iets dat u vandaag hebt, maar dat u misschien niet 
altijd hebt.16 

Ons getuigenis is zo ongrijpbaar als de maneschijn; het is zo 
kwetsbaar als een orchidee; u moet het iedere morgen weer doen 
herleven. U moet door studie, geloof en gebed standhouden. Boos 
warden, met verkeerde mensen omgaan, naar verkeerde verhalen 
luisteren, verkeerde onderwerpen bestuderen, deelnemen aan 
zondige praktijken; dat zijn de beste manieren om de Geest van de 
Heer van u weg te jagen, totdat het erop lijkt dat we uit een ver
lichte kamer dit gebouw verlaten, en de duisternis betreden.17 

Uw getuigenis van vandaag zal er morgen niet meer zijn tenzij 
u er iets aan doet. Uw getuigenis neemt toe of af, dat ligt aan uzelf. 
Zal u dan uw verantwoordelijkheid niet vergeten? De Heer heeft 
gezegd: 'Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer 
weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek' (Johannes 
7:17).18 

Geen oprecht bekeerde heilige der laatste dagen kan onzedelijk 
zijn. Geen oprecht bekeerde heilige der laatste dagen kan oneerlijk 
zijn, liegen of stelen. Dat betekent dat iemand vandaag een getui
genis kan hebben, maar als hij zich overgeeft aan zaken die in 
strijd zijn met de wetten van God, komt dat omdat hij zijn getui
genis kwijt is. Dan moet hij ervoor vechten om het weer terug te 
krijgen. Een getuigenis is niet iets dat je vandaag hebt en dat je 
altijd zult behouden. Een getuigenis groeit steeds verder, tot een 
heldere zekerheid, of het neemt af, tot er niets van overblijft, dat 
hangt van onszelf af. Ik beweer dat het getuigenis waar we iedere 
dag aan werken datgene is wat ons behoedt voor de valkuilen van 
de tegenstander.19 
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In welke opzichten is een getuigenis een 
anker voor de ziel? 

Tijdens de zending van [Christus] had de hoofdapostel, Petrus, 
vurig zijn geloof en getuigenis van de goddelijke zending van de 
Meester geuit: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!' 
De Heer antwoordde Petrus met de volgende woorden: '( ... ) vlees 
en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de 
hemelen is' en 'op deze petra' [rots] - of met andere woorden, het 
geopenbaarde getuigenis van de Heilige Geest, de openbaring dat 
Jezus de Christus is - is zijn kerk gefundeerd, en 'de poorten van 
het dodenrijk zullen haar niet overweldigen' (Mattei.is 16:16-18).20 

De tijd komt en staat voor de deur ( ... ) dat als u geen zeker 
getuigenis van deze zaken hebt [het evangelie, de kerk enzo
voorts], u niet in staat zult zijn om de stormen te doorstaan die 
over u zullen komen en u van uw ankerplaats proberen te verwij
deren. Maar als u met uw hele ziel weet dat deze zaken waar zijn 
( ... ), zult u weten wie Jezus de Verlosser is en wie God de Vader 
is; dan zult u weten wat de invloed van de Heilige Geest is. Als u 
deze zaken weet, zult u een anker in de stormen zijn die tegen uw 
huis slaan, zoals de Meester in zijn gelijkenis heeft beschreven. Hij 
die naar zijn woorden luistert en zijn geboden onderhoudt, is als 
het huis dat op een rots was gebouwd, en toen de stormen en de 
stromen op het huis kwamen, bleef het overeind, omdat het op een 
rots was gebouwd. 'En een ieder, die deze mijn woorden hoort en 
ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde 
op het zand. 'En de regen viel neer en de stromen kwamen en de 
winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn 
val was groot' (Mattei.is 7:26-27). 

De Meester zei, en dat zeg ik vandaag tegen u, dat de regens van 
rampspoed en moeilijkheden, de stromen en winden van zware 
beproevingen zich op het huis van alle mensen zullen storten. Er 
zal verleiding zijn om te zondigen, er zullen moeilijkheden en pro
b lemen in uw leven zijn. De enige mensen die niet vallen als deze 
beproevingen komen, zijn de mensen die hun huis op de rots van 
een getuigenis hebben gebouwd. Wat er ook zal gebeuren, u zult 
niet op geleend licht kunnen standhouden. U kunt alleen stand
houden met het licht van het getuigenis van de Geest, dat u alle
maal kunt ontvangen.21 
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Het is voor ons als heiligen der laatste dagen niet voldoende om 
onze !eiders te volgen en hun raad te aanvaarden, we moeten zelf 
een onwrikbaar getuigenis van de goddelijke roeping van deze 
mensen ontvangen, en het getuigenis <lat zij de wil van onze 
hemelse Vader verwoorden.22 

Ik spreek tot u als bijzondere getuige met de taak om mijn getui
genis te geven. Er zijn persoonlijke momenten geweest <lat ik met 
zekerheid wist. Toen ik een keer om de Geest vroeg omdat ik een 
toespraak over Pasen en de opstanding van de Heer moest 
houden, zonderde ik mezelf af en las ik de vier evangelien, vooral 
de gedeelten over de kruisiging en de opstanding. En toen 
gebeurde er iets met me. Tijdens het lezen had ik het gevoel <lat ik 
de gebeurtenissen bijna zelf ervoer, en niet slechts een verhaal las. 
En toen hield ik mijn toespraak en gaf ik mijn getuigenis <lat ik nu, 
als minste van mijn broeders, ook een persoonlijk getuigenis van 
de dood en opstanding van onze Heiland en Meester had ont
vangen. Waarom? Omdat er iets in mijn ziel was gegrift, waardoor 
ik met een zekerheid kon spreken die alle twijfel te boven ging. En 
<lat kunt u ook. En het meest bevredigende in de wereld, het 
grootste anker voor uw ziel, in tijden van nood, in tijden van ver
leiding, in tijden van ziekte, in tijden van onzekerheid, in tijden 
van moeilijkheden en werk, [is <lat] u met absolute zekerheid kunt 
weten <lat God leeft.23 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Waarom is openbaring van de Heilige Geest 'het krachtigste 
getuigenis van het feit' <lat de Heiland leeft? 

• Wat voor raad gaf president Lee over het ontvangen van een 
getuigenis van het evangelie? Hoe hebt u uw getuigenis ont
vangen? 

• Hoe kunnen we onze hemelse Vader en Jezus Christus leren 
kennen? 

• Wat zou president Lee bedoeld hebben toen hij zei: 'Ons getui
genis is zo ongrijpbaar als de maneschijn ( ... ) u moet het iedere 
morgen weer doen herleven'? 
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• Waardoor kan ons getuigenis afnemen of verzwakken? Wat 
moeten wij doen om ervoor te zorgen dat het licht van ons 
getuigenis tot een 'heldere zekerheid' uitgroeit? 

• Als wij een getuigenis hebben ontvangen, hoe kunnen we dan 
anderen helpen bij het versterken van hun getuigenis? 

• Hoe is de kennis dat God leeft een anker voor onze ziel in tijden 
van nood? W anneer is uw getuigenis van de Heiland een bran 
van kracht voor u geweest? 
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De stem van de 
Heerhoren 

Hoe kunnen wij persoonlijke openbaring 
van de Heer ontvangen? 

Inleiding 

Resident Harold B. Lee heeft gezegd: 'Ik heb een gelovig hart, 
dat begon met een eenvoudig getuigenis dat ik als kind ontving -
ik denk dat ik ongeveer tien of elf jaar oud was. Ik was met mijn 
vader op een boerderij ver bij ons huis vandaan, en probeerde me 
bezig te houden totdat mijn vader klaar was om naar huis te gaan. 
Aan de andere kant van het hek stond een aantal bouwvallige 
schuren die veel aantrekkingskracht op een nieuwsgierige jongen 
hadden, en ik was nogal avontuurlijk ingesteld. Ik begon over het 
hek te klimmen en hoorde toen een stem, zo duidelijk als u nu 
mijn stem hoort, die mijn naam noemde en zei: "Ga daar niet 
heen!" Ik keek om om te zien of mijn vader dat had gezegd, maar 
hij was helemaal aan de andere kant van het veld. Er was verder 
niemand te zien. Ik besefte toen als kind dater personen zijn die 
ik niet kan zien, want ik had wel degelijk een stem gehoord. Toen 
ik sinds die tijd verhalen over de profeet Joseph Smith hoorde, 
wist ik wat het was om een stem te horen, want het was mij ook 
overkomen.'1 

De Heer spreekt misschien niet hoorbaar tot ons, maar als we 
met Hem leren praten en herkennen hoe Hij met ons communi
ceert, gaan we Hem leren kennen. President Lee heeft gezegd: 
'"God en Jezus Christus kennen, die Hij gezonden heeft" (zie 
Johannes 17:3), om met de woorden van de Meester te spreken, is 
het begin is van de zekere koers naar het eeuwige leven in de 
tegenwoordigheid van deze verheerlijkte wezens.'2 
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De profeet Enos riep de Heer in vurig gebed aan. 
We moeten er ook ijverig naar streven om 'met ( ... ) onze hemclse Vader, l te] 

communiceren, en antwoord op onze vragen en kracht [te] krijgen'. 
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Leringen van Harold B. Lee 

Op welke manieren communiceert onze hemelse 
Vader met zijn kinderen? 

Ik heb een gei:nspireerde toespraak van president [J. Reuben] 
Clark aan de Brigham Young University gehoord. ( ... ) Hij analy
seerde de verschillende soorten openbaringen. Eerst noemde hij 
godsverschijningen, die hij omschreef als een ervaring waarbij de 
Vader of de Zoon of beiden persoonlijk verschijnen of spreken. 
Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht met de Heer [zie 
Mozes 1:1-4]; Daniel ontving een persoonlijke godsverschijning 
[zie Daniel 10]. Toen de Meester bij Johannes de Doper kwam om 
Zich te laten dopen, kwam er, zoals u weet, een stem uit de hemel, 
die zei: 'Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen 
heb' [Matteiis 3:17]. Bij de bekering van Paulus, ( ... ) was er ook 
een persoonlijke verschijning en hij hoorde een stem [zie Hande
lingen 9:1-6]. Tijdens de verheerlijking, toen Petrus, Jakobus en 
Johannes met de Meester naar een hoge berg gingen, waar Mozes 
en Elia aan hen verschenen, was opnieuw een stem uit de hemel te 
horen, die zei: 'Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn wel
behagen heb' (Matteiis 17:5). 

De belangrijkste godsverschijning in onze bedeling was waar
schijnlijk de verschijning van de Vader en de Zoon aan de profeet 
Joseph Smith in het heilige bos. [Zie Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:14-17.] Daarna volgde nog een aantal verschijningen, 
waarvan er een in afdeling 110 van de Leer en Verbonden staat, 
toen de Heiland aan Joseph en Oliver verscheen. ( ... ) 

Een andere manier waarop we openbaring kunnen ontvangen, 
is door de profeet Enos uitgelegd. Hij heeft de volgende belang
rijke uitspraak in het Boek van Mormon opgenomen: 'En terwijl ik 
aldus in de geest streed, ziet, toen klonk de stem des Heren 
opnieuw in mijn gemoed ( ... )'[Enos 1:10]. 

Met andere woorden, soms horen we de stem van de Heer in 
onze gedachten, en als dat gebeurt zijn de indrukken net zo sterk 
als had hij vlakbij ons oor op een trompet geblazen. ( ... ) 

In een verhaal in het Boek van Mormon berispt Nephi zijn 
broers, roept hij hen tot bekering, en verwoordt hij dezelfde 
gedachte met de volgende woorden: '( ... ) Hij heeft met zachte 
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inspraak tot u gesproken, doch gij waart gevoelloos geworden, 
zodat gij zijn woorden niet hebt kunnen gevoelen ( ... )' (1 Nephi 
17:45). 

De Heer geeft ons dus openbaring door gedachten in ons ver
stand, alsof we een stem horen. Mag ik daar mijn nederig getui
genis van geven? Ik bevond me eens in een situatie waar ik hulp 
nodig had. De Heer wist dat ik hulp nodig had, omdat ik met een 
belangrijke opdracht bezig was. Ik werd vroeg in de ochtend 
wakker en werd op het rechte spoor gezet over iets dat ik op 
tegengestelde wijze wilde doen. De juiste wijze werd mij duidelijk 
gemaakt toen ik daar die ochtend lag, zo zeker alsof iemand naast 
mijn bed had gezeten en het me woordelijk had verteld. Ja, de 
stem van de Heer komt in ons verstand en we kunnen ons erdoor 
laten leiden. 

We ontvangen ook openbaring door de macht van de Heilige 
Geest. De Heer heeft in de begindagen van de kerk tegen de pro
feet Joseph Smith gezegd: 'Ik zal in uw verstand en in uw hart tot 
u spreken door de Heilige Geest, die( ... ) in uw hart [zal] wonen. 
Welnu, di tis de Geest van openbaring ( ... )' (LV 8:2-3). De Meester 
troostte zijn discipelen, zoals u weet, vlak voor zijn kruisiging. Hij 
zei: '( ... ) indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen. 
( ... ) Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de 
weg wijzen tot de volle waarheid; ( ... ) de toekomst zal Hij u ver
kondigen' (Johannes 16:7, 13), 'en u te binnen brengen al wat Ik u 
gezegd heb' (Johannes 14:26). Zo zien we dus de macht van de 
Heilige Geest. De profeet Joseph Smith heeft hierover gezegd: 
'Niemand ontvangt de Heilige Geest, zonder openbaringen te ont
vangen. De Heilige Geest is een openbaarder.' (Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, blz. 328.) 

Mag ik dat omdraaien ( ... ) en zeggen: Iedere heilige der laatste 
dagen die is gedoopt en wie de handen zijn opgelegd met de 
opdracht om de Heilige Geest te ontvangen, en die geen openba
ring van de Heilige Geest heeft gekregen, heeft de gave van de 
Heilige Geest niet ontvangen, waar hij recht op heeft. Dat is een 
belangrijke aangelegenheid. Ik wil graag voorlezen wat de profeet 
Joseph Smith over openbaring heeft gezegd: 

'Iemand kan profijt hebben van de eerste aanduiding van de 
geest van openbaring die hij gewaar wordt. Als u bijvoorbeeld 
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zuivere intelligentie toevloeit, kunt u plotseling goede ideeen 
krijgen, en als u daar gehoor aan geeft, kunnen die dezelfde dag of 
spoedig vervuld warden. De zaken die u door de Geest van God 
zijn ingefluisterd, zullen gerealiseerd warden; en zo kunt u door 
de Geest van God te leren kennen en begrijpen, in het beginsel 
openbaring groeien, totdat u volmaakt in Christus Jezus wordt.' 
[History of the Church, deel 3, blz. 381.] 

Waarover kunt u openbaring ontvangen? Verbaast het u dat u 
- alle leden van de kerk die de Heilige Geest hebben ontvangen -
openbaring kunt ontvangen? Niet voor de president van de kerk, 
niet voor de wijk, de ring of het zendingsgebied waar u deel van 
uitmaakt; maar iedereen kan op zijn eigen terrein openbaring van 
de Heilige Geest ontvangen. ( ... ) 

Iedere man heeft het voorrecht om deze gaven in zijn eigen 
leven te gebruiken; bij het opvoeden van zijn kinderen; bij het 
leiden van zijn bedrijf of ander werk. Het is zijn recht om de geest 
van openbaring en inspiratie te ontvangen - om het juiste te doen, 
om verstandig en tactvol te zijn, rechtschapen en goed, bij alles 
wat hij doet. Ik weet dat dit een waar beginsel is, en ik wil dat de 
heiligen der laatste dagen dat ook zullen weten. Daarom moeten 
we er allemaal naar streven om gehoor te geven aan die onver
wachte ideeen, en als we er gehoor aan geven, en ons voor deze 
influisteringen openstellen, kunnen wij - allemaal - in de geest 
van openbaring vooruitgang maken. 

Er is nog een manier waarop we openbaring kunnen ont
vangen: door middel van dromen. Ik ga u echt niet wijsmaken dat 
iedere droom een openbaring van God is.( ... ) Maar ik ben bang 
dater in dit moderne tijdperk mensen zijn die beweren dat alle 
dromen niets betekenen. En toch staan er in de Schriften talloze 
voorbeelden dat de Heer door middel van dromen zijn volk 
leidde. ( ... ) 

We moeten ervoor zorgen dat we de geboden zo goed moge
lijk naleven, zodat Hij onze gebeden, de gebeden van onze dier
baren en de gebeden van de algemene autoriteiten voor ons kan 
verhoren. We bidden altijd voor de leden van de kerk, en we 
danken God als we weten dat zij voor ons bidden. Als wij vol
gens de gedragsnormen door het leven gaan, zal de Heer ons 
leiden - door een persoonlijke verschijning, door zijn stem, door 
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een stem in onze gedachten, of door indrukken in ons hart en 
onze ziel. En wat moeten we dankbaar zijn als de Heer in een 
droom de schoonheid van de eeuwigheid aan ons openbaart, of 
ons een waarschuwing of advies voor ons welzijn geeft. Ja, als 
we zo leven, zal de Heer ons voor ons bestwil en ons eeuwig heil 
lei den. 

Als een van de minsten onder u, en in het ambt dat ik bekleed, 
wil ik mijn nederig getuigenis geven dat ik door de stem en de 
macht van openbaring de kennis en het begrip heb ontvangen dat 
God leeft. ( ... ) 

Ik geef u mijn plechtige getuigenis dat de kerk tegenwoordig 
door openbaring wordt geleid. Ieder lid dat de Heilige Geest heeft 
ontvangen, heeft de macht om openbaring te ontvangen. Ik hoop 
dat God u en mij zal helpen, dat wij altijd zo zullen leven dat de 
Heer de gebeden van de getrouwen door middel van ons kan ver
horen.3 

Hoe kunnen we onze hemelse Vader 
om leiding vragen? 

Er is veel verschil tussen het uitspreken van een gebed en praten 
met God. Er zijn een paar mensen die ik tijdens hun gebed daad
werkelijk met God heb horen praten, onder wie wijlen [ouderling] 
Charles A. Callis. Altijd als ik hem aan een heilig altaar in de 
tempel hoorde bidden, altijd als ik hem hoorde bidden wanneer 
we tijdens een moeilijke opdracht in gebed neerknielden, dan leek 
het wel of hij rechtstreeks de woonplaats van onze Vader bereikte 
en met goddelijke personen sprak. Zeg geen gebeden op, lees geen 
gebeden voor, maar leer praten met God, en dat gesprek met God 
is het soort gebed dat Moroni volgens mij bedoelde toen hij het 
volgende in het laatste hoofdstuk van het Baek van Mormon 
schreef: 

'Ik [zou] u willen vermanen, dat gij God, de eeuwige Vader, in 
de naam van Christus zoudt vragen, of deze dingen niet waar zijn; 
en indien gij zult vragen met een oprecht hart en met een eerlijke 
bedoeling, en geloof hebt in Christus, zal Hij door de kracht des 
Heiligen Geestes de waarheid er van aan u bekendmaken' 
[Moroni 10:4]. 
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( ... ) Dat is volgens mij een gelovig gebed, ( ... ) geloof in God en 
in zijn Zoon, Jezus Christus, zonder wie niemand met God kan 
praten.4 

Ik las een ervaring van onze dierbare Richard Evans [van het 
Quorum der Twaalf Apostelen] tijdens een van zijn reizen. ( ... ) Hij 
zat op een avond bij een man aan tafel, een vermaard industrieel, 
die hem in een paar zinnen eenvoudigweg vertelde hoe hij met 
ernstige problemen in zijn leven omging en hoe hij iedere dag 
beslissingen nam. 'Als ik 's morgens opsta,' zei hij, 'heb ik vaak 
een gevoel van onmacht, maar als ik neerkniel en eenvoudigweg 
zeg: "God, wilt U mij vandaag helpen bij wat ik moet doen", krijg 
ik kracht en voel ik dat ik alles aankan. Ik beschouw Hem eenvou
digweg als mijn Vader en ik spreek Hem eenvoudig en direct toe, 
also£ ik het tegen mijn aardse vader heb.' ( ... ) 

[Ouderling Evans zei verder:] 'Ik voelde me nederig door de 
directe en eenvoudige vriend met wie ik die avond aan tafel zat. 
Hij was geen lid van onze kerk, maar ik geloof oprecht dat hij 
nooit met zoveel tevredenheid en zekerheid met God gesproken 
kon hebben als hij Hem alleen maar als een natuurkracht had 
gezien, of als een onnoembaar wezen, van wie hij de aard en de 
doeleinden niet kende, of waarvan hij niets afwist dat hem het 
gevoel gaf dat hij in feite met zijn vader sprak.' ( ... ) 

Jakob zei tegen zijn familie: 'O, hoe groot is de heiligheid van 
onze God! Want Hij weet alle dingen en er is niets, dat Hij niet 
weet' (2 Nephi 9:20). Als u dat in gedachten houdt, weet u waar u 
moet beginnen om een relatie met Hem op te bouwen. Wij zijn zijn 
zoon of dochter. Hij kent ons. Hij weet alle van tevoren vastge
stelde zaken en tijden, de plaats waar wij zouden wonen, en de tijd 
waarin we zouden leven.5 

Een van de kostbaarste bezittingen of kennis die wij kunnen 
hebben, is dat de Heer onze gebeden hoort en verhoort - of, met 
andere woorden, dat we met Hem kunnen leren praten. Het gebed 
is niet slechts een opsomming van woorden, zoals sommige 
andere kerken beweren, maar de erkenning dat God, onze 
hemelse Vader, en zijn Zoon, Jezus Christus, levende persoonlijk
heden zijn, en dat wij door het werk van het andere lid van de 
Godheid, de Heilige Geest, met Hem, onze hemelse Vader, 
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kunnen communiceren, en antwoord op onze vragen en kracht 
kunnen krijgen.6 

Zorg ervoor <lat u net als Paulus nederig kunt zeggen: 'Heer, 
wat wilt U <lat ik doe?' (Zie Handelingen 9:6.) En <lat u net als de 
jonge Samuel moedig zult zeggen: 'Spreek Here, want uw knecht 
hoort' (1Samuel3:9). Wees nederig en heb een gebed in uw hart, 
dan zal de Heer u bij de hand nemen en uw gebeden verhoren. 
[Zie LV 112:10.]7 

President [David O.] McKay heeft ons eens het volgende in de 
tempel geleerd. ( ... ) 'Ik wil u graag het volgende vertellen: Als de 
Heer iets tegen u zegt, moet u ook demoed hebben om het te doen, 
anders kunt u het Hem beter niet meer vragen.' Die les heb ik ook 
geleerd. Soms ben ik midden in de nacht wakker en kan ik niet 
slapen totdat ik mijn bed uit ben gegaan en heb opgeschreven 
waar ik mee worstel. Er is veel moed voor nodig om gehoor te 
geven aan het antwoord op ons gebed.8 

Vast twee maaltijden op de eerste zondag van de maand en 
betaal de volledige waarde van die maaltijden die u hebt overge
slagen. ( ... )De Heer zei tegen Jesaja <lat de mensen die vasten en 
hun brood aan de armen geven, de Heer kunnen aanroepen en 

Net als de jonge Samuel moeten we gewillig zeggen: 'Spreek Herc, 
want uw knecht hoort' (1 Samuel 3:9) en vervolgens moedig met het 

antwoord op ons gebed aan het werk gaan. 
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antwoord zullen krijgen, om hulp kunnen smeken waarop de 
Heer zal zeggen 'Hier ben Ik'. [Zie J esaja 58:6-9.] Dat is een van de 
manieren om met de Heer te kunnen spreken. Probeer het dit jaar. 
Leef de wet van vasten volledig na.9 

Als we op een kruispunt staan waar we een beslissing moeten 
nemen, mogen we niet vergeten wat de Heer heeft gezegd: de 
zaak met ons verstand uitvorsen tot we een oplossing hebben; 
voordat we handelen aan de Heer vragen of het een juiste beslis
sing is; en ons openstellen voor zijn geestelijke antwoord - onze 
boezem zal in ons branden als de beslissing juist is, en we zullen 
een verdoving van gedachten hebben als die niet juist is. [Zie L V 
9:7-9.] De Heer heeft beloofd: 'En de Geest zal u door het gebed 
des geloofs warden gegeven' (LV 42:14). ( ... ) 

Als wij er oprecht naar streven, kunnen we in die geestelijke 
dimensie antwoorden vinden, waardoor wij niet alleen gezegend 
zullen warden, maar ook het getuigenis in ons hart ontvangen dat 
onze daden, ons leven en onze werken de goedkeuring weg
dragen van de Heer en Schepper van ons allen.10 

Wat kunnen wij doen om persoonlijke openbaring 
van de Heer te ontvangen? 

Het belangrijkste is dat we met God leren praten. Praat met 
Hem alsof u met uw vader praat, want Hij is uw Vader, en Hij wil 
dat u met Hem praat. Hij wil dat u uw oren op Hem afstemt, en 
luistert als Hij u de indrukken van de Geest geeft. Als u gehoor 
leert geven aan die plotselinge ingevingen, zult u merken dat u die 
juist in tijden van nood ontvangt. Als u uw oren op deze influiste
ringen afstemt, zult u leren om aan de hand van de geest van 
openbaring door het leven te gaan.11 

Hoe ontwikkelen we de geestelijke eigenschap die we nodig 
hebben om onze zending op aarde ten volle te vervullen, en ons 
daardoor op de oneindige macht [van God] af te stemmen ( ... )? 

Ammon heeft die vraag gedeeltelijk beantwoord: 'Hem, die 
zich bekeert en geloof oefent en goede werken voortbrengt en 
voortdurend bidt zonder ophouden, zal het warden gegeven, de 
verborgenheden van God te weten' (Alma 26:22). ( ... ) 
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David, de psalmist, had als jongeman al de bron van geestelijke 
kracht ontdekt. De Geest fluisterde: 'Laat af en weet, dat Ik God 
hen.( ... ) een burcht is ons de God van Jakob' (Psalmen 46:11-12). 

Profeten vanouds hebben geleerd, zoals iedereen moet weten, 
hoe ze met de Heer door middel van het gebed kunnen communi
ceren, en vervolgens antwoord op de manier van de Heer kunnen 
ontvangen. ( ... ) 

De Heer heeft tegen de profeet Elia gezegd: 'Treed naar buiten 
en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen 
de Here juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke 
wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de 
Here uitging. In de wind was de Here niet. En na de wind een 
aardbeving. In de aardbeving was de Here niet. 

'En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Here niet. En 
na het vuur het suizen van een zachte koelte. 

'Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, 
ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan' 
(1Koningen19:11-13). 

Maar al te vaak is de zachte, stille stem van God, net als voor 
Elia in de spelonk, niet met onze oren hoorbaar, omdat we, net als 
een defecte radio, misschien niet goed zijn afgestemd. 

( ... ) De mens leeft tegenwoordig zo ver weg van geestelijke 
zaken dat hij, als de Heer woordelijk tot hem spreekt, onhoorbaar 
tot zijn verstand, of door middel van zijn bevoegde dienst
knechten, die onder leiding van de Geest zijn stem vertegenwoor
digen, hij slechts een geluid hoort, net als de mensen in Jeruzalem. 
Daarom ontvangt men geen ge'inspireerde wijsheid, noch inner
lijke zekerheid, dat de Heer door middel van zijn profeten heeft 
gesproken. 

( ... ) Enos, de kleinzoon van Lehi, heeft uitgelegd waarom som
mige mensen kennis van God kunnen verkrijgen en anderen niet. 
Enos spreekt over zijn strijd om vergeving van zijn zonden te ont
vangen, zodat hij zijn roeping waardig zou zijn. 

Vervolgens zegt hij: 'En terwijl ik aldus in de geest streed, ziet, 
toen klonk de stem des Heren opnieuw in mijn gemoed, en zeide: 
Ik zal uw broederen genadig zijn, naarmate hun ijver in het onder
houden mijner geboden ( ... )'[Enos 1:10]. 
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Daar staat in eenvoudige bewoordingen een groot beginsel: het 
is niet de Heer die ver van ons blijft. Wij blijven ver van Hem 
doordat wij zijn geboden niet onderhouden.12 

Als we de Heer ergens om vragen, moeten we ervoor zorgen dat 
we aan de eisen voldoen om die zegen te kunnen ontvangen.13 

Zou u niet zo willen leven dat als God sprak, u in staat zou zijn 
om het te horen, of in staat zou zijn om bezoek van een hemelse 
boodschapper te ontvangen, of voorbereid om in de tegenwoor
digheid van de Heer te komen? De Heer heeft gezegd hoe we ons 
kunnen voorbereiden. Hier zegt Hij in een belangrijke openba
ring: 'Voorwaar, aldus zegt de Here: Het zal geschieden, dat een 
ieder, die zijn zonden verzaakt, en tot Mij komt, mijn naam aan
roept, mijn stem gehoorzaamt, en mijn geboden onderhoudt, mijn 
aangezicht zal zien, en weten, dat Ik ben' (LV 93:1). 

Toen de stem uit de hemel in het land Overvloed klonk, 
hoorden de mensen die niet. Het was voor hen een verwarrend 
geluid, en toen ze hun hart afstemden, hoorden ze woorden, maar 
konden ze die niet verstaan. Maar toen zij zich er met heel hun 
hart en verstand op concentreerden, konden ze de stem verstaan. 
(Zie 3 Nephi 11:3-5.)14 

Ik hoop dat God een ieder van ons de kans zal geven om zo te 
leven dat we door middel van de Heilige Geest met de Godheid 
kunnen communiceren, en zonder twijfel zullen weten dat Hij 
leeft, en dat we voorbereid zullen zijn om op een dag in zijn tegen
woordigheid te komen.15 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Waarover kunnen we openbaring ontvangen? Hoe kunnen we 
ons vermogen vergroten om de stem van de Heer te horen en 'in 
het beginsel van openbaring [te] groeien'? 

• Hoe kunnen we door middel van de stille, zachte stem van de 
Geest openbaring ontvangen? 

• Wat zijn de verschillen tussen het uitspreken van een gebed en 
communicatie met God? Wat betekent het om 'met een eerlijke 
bedoeling' te bidden? (Moroni 10:4.) 
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• Hoe bei:nvloedt de kennis <lat we een zoon of dochter van God 
zijn, de manier waarop wij Hem in gebed aanspreken? Hoe 
worden we door die kennis in staat gesteld om Hem te ver
trouwen? 

• Wat moeten we doen om leiding van de Heer te ontvangen als 
we belangrijke beslissingen moeten nemen? W aarom is er moed 
voor nodig om gehoor te geven aan de influisteringen van de 
Geest? 

• Hoe blijven we soms ver van onze hemelse Vader? Hoe kunnen 
we persoonlijk en als gezin steeds dichter bij Hem komen? 
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De Schriften, 
'grote reservoirs met 

geestelijk water' 

Hoe kunnen we door ijverige studie 
van de Schriften onze spiritualiteit vergroten en 

naar het eeuwige leven geleid warden? 

Inleiding 

Resident Harold B. Lee en zijn vrouw, Freda Joan Lee, reisden in 
1972 door Europa en het Heilige Land om de zendelingen en de 
leden in de leer van het evangelie te onderwijzen. Zij werden ver
gezeld door ouderling Gordon B. Hinckley en zijn vrouw Marjorie 
Pay Hinckley. Zuster Hinckley heeft daar het volgende over 
gezegd: 'Het was interessant om te zien hoe president Lee zich in 
een situatie beweegt. Als we met zendelingen bijeenkwamen, 
vond dat meestal in de ochtend plaats, in een kapel vol voltijdzen
delingen en plaatselijke deeltijdzendelingen. Als hij ging staan om 
te spreken, began hij zelden met een begroeting of inleidende 
woorden. Hij sloeg zijn Schriften open en began in de leer te 
onderwijzen. Hij vond zijn weg zo gemakkelijk in de Schriften dat 
het soms moeilijk was om te weten of hij uit de Schriften citeerde 
of zijn eigen woorden sprak. Na zo'n bijeenkomst vroeg ik hem 
hoe hij de Schriften zo goed uit zijn hoofd had geleerd. ( ... ) Hij 
dacht even na en zei toen: "Ik geloof niet dat ik ooit een tekst 
bewust uit het hoofd heb geleerd. Ik neem aan dat ik ze zoveel heb 
doorgenomen dat ze een onderdeel van mij en mijn woordenschat 
zijn geworden." '1 

59 



HOOFOSTUK 7 

President Harold B. Lee hield van de Schriften en gebruikte ze om de heiligen 
te onderwijzen. Hij heeft gezegd: 'Als we niet dagelijks de Schriften bestuderen, 

zal ons getuigenis verzwakken en zal onze spiritualiteit niet toenemen.' 
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Leringen van Harold B. Lee 

Waarom bestuderen wij de Schriften? 

Net als water essentieel voor het aardse leven was en is( ... ), is 
het evangelie van de Heer Jezus Christus essentieel voor het gees
telijk leven van Gods kinderen. Die gelijkenis wordt opgeraepen 
door de woorden van de Heiland tegen de vrauw bij de bran in 
Samaria. Hij zei: '( ... ) maar wie gedrankenheeftvanhetwater, dat 
Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het 
water, dat Ik hem zal geven, zal in hem warden tot een fontein van 
water, dat springt ten eeuwigen leven.' (Johannes 4:14.) 

We hebben in deze tijd grate reservoirs met geestelijk water, de 
Schriften, tot onze beschikking. Zij zijn veilig gesteld zodat 
iedereen eruit kan drinken en geestelijk gevoed kan worden, en 
dat niemand dorst hoeft te lijden. Dat deze Schriften als zeer 
belangrijk worden beschouwd, blijkt uit de woorden van de Hei
land: 'Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig 
leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen' 
(Johannes 5:39); maar ook uit de ervaring van de Nephieten die 
werden teruggestuurd om de koperen platen te bemachtigen, 
waarap de Schriften stonden die zo belangrijk waren voor het 
welzijn van het volk. Het gebruik van deze Schriften werd door 
Nephi aangeraden. Hij zei: '( ... )want ik maakte alle schriftuur op 
ons toepasselijk, opdat wij er nut en lering uit mochten trekken' 
(1 Nephi 19:23). ( ... ) Door de genera ties heen zijn de bood
schappen van onze Vader gewaarborgd en zorgvuldig 
beschermd gebleven. En in deze tijd zijn de Schriften het zuiverst 
bij de bran, net als het water het zuiverst bij de bran is. Het zui
verste woord van God, dat het minst aan verantreiniging onder
hevig is, is van de hedendaags prafeten afkomstig, die Israel in 
onze tijd leiden.2 

Onze Vader heeft ons, zijn kinderen, in iedere bedeling door 
inspiratie de heilige Schriften gegeven, zodat wij de wijsheid 
mogen ontvangen om door middel van geloof in Hem verlei
dingen te weerstaan. Deze Schriften zijn 'nuttig om te onder
richten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 
gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed 
werk volkomen toegerust' (2 Timoteiis 3:16-17). De Schriften zijn 
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zo belangrijk in het heilsplan van de Vader dater verslagen van 
gebeurtenissen zijn waarin God opdracht gaf om iemand van het 
leven te beroven om die kostbare geschriften in bezit te krijgen. 
Want zonder de Schriften zouden zijn kinderen door de duisternis 
van de wereld zijn verblind. [Zie 1Nephi4:13.]3 

We zijn de laatste tijd geneigd om steeds meer verhandelingen 
over de Schriften te lezen. Maar er is niets zo belangrijk clan die 
Schriften zelf ter hand te nemen en ze te lezen. ( ... ) Als ik in de 
Schriften zelf lees, ervaar ik iets dat prikkelender, geestelijker en 
nuttiger is. ( ... ) Er is tegenwoordig niets zo belangrijk, niets zo 
noodzakelijk, als de taak om onze kinderen lief de voor de 
Schriften bij te brengen.4 

De Meester heeft ons aangeraden om de Schriften te bestu
deren, want daarin staat de weg naar het eeuwige leven aange
geven, en zij getuigen van de weg die de mens moet afleggen om 
het eeuwige leven te bereiken met Hem en met de Vader 'die 
[Hem] gezonden heeft' (Johannes 5:30).5 

Hoe kunnen we door studie van het Boek van Mormon onze 
spiritualiteit ontwikkelen en op peil houden? 

Ik heb altijd gevonden dat de woorden die de profeet Joseph 
Smith over de waarde van het Boek van Mormon tot de algemene 
autoriteiten sprak, belangrijker zijn clan velen van ons denken. Hij 
zei: 'Ik zei tegen de broeders dat het Boek van Mormon het nauw
keurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, 
en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen erin 
te houden, clan door welk ander boek ook.' (History of the Church, 
deel 4, blz. 461.) 

Dat betekent voor mij dat in dit boek niet alleen de waarheden 
van het evangelie staan, maar ook dat we door deze getuige de 
leringen van de profeten vanouds beter zullen begrijpen en uiter
aard ook die van de Meester en zijn discipelen, die zij aan de 
mensen verkondigden.6 

Als iemand dichter bij God wil komen, kan hij dat doen door het 
Boek van Mormon te bestuderen.7 

Om uw geestelijke honger te stimuleren en uw geestelijke 
instelling te behouden kunt u niets beters doen clan de kostbare 
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leringen in het Boek van Mormon ieder jaar opnieuw te bestu
deren. Het boek, de volheid van het evangelie, is ons door 
middel van de engel Moroni gegeven. President German E. Ells
worth, die zijn getuigenis in de tempel aan alle andere zendings
presidenten heeft gegeven, heeft ons een verhaal verteld. Hij zei 
dat hij, toen hij president van het zendingsgebied Noordelijke 
Staten was, een droom of een visioen had gehad waarin hij de 
heuvel Cumorah bezocht en vervuld werd met gedachten over 
de gebeurtenissen die op die heilige plaats hadden plaatsge
vonden. Hij kreeg het onmiskenbare gevoel: 'Verkondig het Boek 
van Mormon aan de wereld. Het zal de wereld tot Christus 
leiden.'s 

Als u cursisten wilt beschermen tegen afvallige leerstellingen en 
zogenaamde critici die hun geloof in de Bijbel aanvechten, geef 
hun dan een fundamenteel begrip van de leringen in het Boek van 
Mormon. En herhaal die leringen keer op keer. 

Hoe lang is het geleden dat u het Boek van Mormon hebt 
gelezen? Ik werd enige tijd geleden opgeschrikt door interviews 
met twee mannen die jaren geleden het seminarie bezochten en 
die allebei na hun studie het onderwijs zijn ingegaan. Ze zijn van 
de waarheden van het evangelie afgedwaald en zetten nu vraag
tekens bij de leringen van de kerk en proberen ze te vernietigen en 
te bekritiseren. 

Ik heb met beide mannen gesproken en toen ik naar hun studie 
van het Boek van Mormon vroeg, zei de ene: 'Het is veertien jaar 
geleden dat ik voor het laatst in het Boek van Mormon heb 
gelezen.' 

De ander zei: 'Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor 
het laatst in het Boek van Mormon heb gelezen.' En zo zal het ons 
ook vergaan, als we ons niet doordringen met de leringen van dit 
kostbare boek dat de Heer ons met een bepaald doel heeft gegeven 
- namelijk, om al die onjuistheden en onenigheden in deze tijd te 
corrigeren, zoals Hij in andere tijden heeft beloofd.9 

Ik sprak met iemand die een belangrijke functie bekleedt aan de 
universiteit. ( ... ) Als lid van de kerk had hij de twijfels die bedoeld 
waren om het geloof van zijn studenten te verwoesten, op verra
derlijke wijze aangevuurd en vergroot. Hij zei: 'Dit afgelopen 
kwartaal heb ik dat niet meer gedaan, broeder Lee.' 
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Toen ik hem vroeg, 'waardoor ben je veranderd?' legde hij de 
volgende interessante bekentenis af: 

'Twintig jaar lang heb ik het Boek van Mormon niet ingekeken, 
maar toen kreeg ik een taak in de kerk. Daardoor moest ik het 
Boek van Mormon en het evangelie bestuderen, en ik ben de afge
lopen maanden opnieuw lid van kerk geworden. Als er nu stu
denten naar me toe komen die door filosofische denkbeelden in de 
war zijn, zeg ik onder vier ogen tegen hen: "Je hoeft niet in de war 
te raken. Jij en ik weten dat het evangelie en de kerk waar zijn." '10 

In welke opzichten zijn de Schriften een norm van waarheid? 

De afgelopen jaren zijn er educatieve theorieen en filosofieen 
aangevoerd waardoor vraagtekens bij alle oude normen van gods
dienst, deugdzaamheid en familiebanden zijn geplaatst. Heden
daagse beeldenstormers zijn aan het werk geweest ( ... ) om het 
geloof in de oude en vertrouwde, gezagdragende leringen in de 
Schriften te verwoesten, en het [te vervangen door] de ongei:nspi
reerde leringen van de mens die afhankelijk van tijd en plaats ver
schillen. 11 

Ik vind dat we onze mensen moeten leren hoe ze hun ant
woorden in de Schriften kunnen vinden. Als we toch eens zo ver
standig waren om te beweren dat we geen enkele vraag kunnen 
beantwoorden, tenzij we het leerstellige antwoord in de Schriften 
kunnen vinden! En als we iemand iets horen verkondigen dat in 
tegenstelling is met de Schriften, weten we eenvoudigweg dat die 
uitspraken onjuist zijn. Maar helaas bestuderen velen van ons de 
Schriften niet. We weten niet wat erin staat, en daarom speculeren 
we over de zaken die we zelf in de Schriften hadden moeten 
vinden. Ik denk dat daarin een van de grootste gevaren van onze 
tijd schuilt. 

Als ik met onze zendelingen spreek en zij vragen stellen over de 
tempel zeg ik tegen hen: 'Ik durf alleen die vragen te beant
woorden, waarop het antwoord in de standaardwerken is te 
vinden of in de officiele uitspraken van de presidenten van de 
kerk.' 

De Heer heeft ons in de standaardwerken de middelen gegeven 
waardoor wij waarheid en onwaarheid kunnen onderscheiden. 
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Magen wij allemaal aan zijn woord gehoor geven: 'Gij moet de 
dingen, die gij hebt ontvangen, en die u in mijn Schriften als wet 
zijn gegeven, als wet aannemen om mijn kerk te besturen' (L V 
42:59).12 

Er is altijd de verleiding om verder dan de openbaringen van de 
Heer te gaan, in sommige gevallen verbeeldingskracht te 
gebruiken of over deze leringen te speculeren. Ik hoop dat u dat 
zult onthouden. Ga niet verder dan wat de Heer heeft geopen
baard. Als u het niet weet, zeg dan dat u het niet weet; maar zeg 
niet dat u het niet weet als u het had moeten weten, want u dient 
de Schriften te bestuderen. Vragen over de leringen van het evan
gelie van Jezus Christus moeten zoveel mogelijk aan de hand van 
de Schriften beantwoord worden.13 

Wij hebben wat geen enkele andere kerk bezit: vier buitenge
wone boeken, waar de waarheid zo duidelijk in omschreven staat 
dat we ons niet hoeven te vergissen. Maar dan moeten we ze wel 
bestuderen. Als we bijvoorbeeld iets over de uitleg van de gelij
kenis van de tarwe en het onkruid willen weten, hoeven we alleen 
maar de uitleg van de Heer in afdeling 86 van de Leer en Ver
bonden te lezen. Daar staat de interpretatie van de Heer. Als we 
iets over de zaligsprekingen of de bergrede willen weten, kunnen 
we de juistere versie in 3 Nephi lezen. Veel beginselen die anders 
vreemd zouden klinken warden helder en duidelijk uitgelegd.14 

Waarom moeten we aan de hand van de Schriften 
over het evangelie praten? 

Het is de taak van hen die zijn kinderen onderwijzen om de 
beginselen van het evangelie te behandelen. Wij warden niet aan
gesteld om veranderstellingen en vermoedens over de waarheid 
te behandelen. Wij warden niet aangesteld om de filosofieen of 
leerstellingen van de wereld te behandelen. We warden aange
steld om de beginselen van het evangelie in de vier standaard
werken te behandelen - de Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer 
en Verbonden en de Parel van grate waarde. 

Als we dat als onze grens beschouwen, zullen we deze waar
heden kennen en zullen we de volledigste hoeveelheid Schriften 
in de wereld hebben. Alleen leden van de kerk hebben dat grate 
v oorrech t .15 
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We zijn ervan overtuigd dat onze leden naar het zuivere evan
gelie verlangen, met alle overvloedige waarheden en inzichten. 
( ... ) Laten we [onze leden] thuis of in de kerk niet vervelen met 
onzuivere ideeen als ze gretig van de bron van levend water 
willen drinken! ( ... ) Sommige mensen zijn vergeten dat de mach
tigste wapens van de Heer tegen al het kwaad, volgens Hemzelf, 
de duidelijke, eenvoudige leerstellingen van verlossing zijn die in 
de Schriften zijn opgenomen. We zijn geschokt als we horen dat 
sommige broeders in zogenaamde intellectuele gemeenschappen 
( ... ) de studieschema' s veronachtzamen om andere onderwerpen 
te bespreken die weinig met de fundamentele beginselen van het 
evangelie te maken hebben.16 

Alles wat we in deze kerk behandelen behoort op de Schriften 
te zijn gebaseerd. ( ... ) We moeten ons studiemateriaal uit de 
Schriften halen, en als er een voorbeeld in de Schriften of een 
openbaring in het Boek van Mormon staat, moeten we die 
gebruiken en geen andere hulpmiddelen. We noemen ze de stan
daardwerken van de kerk omdat ze de standaard, de norm, zijn. 
Als u waarheid wilt afmeten, doe dat clan aan de hand van de vier 
standaardwerken van de kerk. ( ... ) Als er niets over in de stan
daardwerken staat, kunt u ervan uitgaan dat het speculatief is. 
Dan is het de persoonlijke mening van een mens; en als het in 
tegenspraak is met de Schriften, zult u bovendien weten dat het 
niet waar is. Dit is de norm waaraan wij alle waarheid toetsen. 
Maar als u de normen niet kent, hebt u geen geschikte maatstaf.17 

Ik denk terug ( ... ) aan de tijd dat ik als kind in het jeugdwerk in 
de Schriften werd onderwezen. ( ... ) Vergeet niet dat geloof vol
gens Paulus wordt ontwikkeld door naar het woord van God te 
luisteren. [Zie Romeinen 10:17.] ( ... ) Ik had een geweldige leerk
acht in mijn jeugdwerkklas - niet in de zin dat ze gestudeerd had 
en diploma's had gehaald in onderwijs of pedagogie, maar ze was 
ervan overtuigd ( ... ) dat als ze ons geloof wilde opbouwen ze ons 
uit de Schriften moest onderwijzen.18 

Groeien ons getuigenis en onze spiritualiteit door ijverige 
studie van de Schriften? 

Werkt u ( ... ) voortdurend aan de groei van uw getuigenis door 
ijverige studie van de Schriften? Bestudeert u dagelijks de 
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Schriften? Als we niet dagelijks de Schriften bestuderen, zal ons 
getuigenis verzwakken en zal onze spiritualiteit niet toenemen.' 
Wij moeten zelf de Schriften bestuderen en daar een dagelijkse 
gewoonte van maken.19 

Als wij het evangelie bestuderen zullen we spiritualiteit ont
wikkelen.20 

Streef er thuis naar, en leer anderen, om iedere dag een rustig 
uur te hebben, van meditatie. Zorg ervoor dat u iedere dag mini
maal een half uur de Schriften bestudeert. 's Morgens vroeg, of 's 
avonds laat, wat u het beste uitkomt, behoort u een uur de tijd te 
nemen om met een gebed in uw hart te mediteren, dan kunt u met 
God de problemen doornemen die teveel voor uw menselijke 
kennis en kracht zijn.21 

Laat geen dag voorbijgaan zonder in deze heilige boeken te 
lezen. Maar het is niet voldoende om alleen door studie over zijn 
leven en werken te leren. De Meester antwoordde het volgende op 
de vraag hoe iemand Hem en zijn leer kon leren kennen: 'Indien 
iemand <liens wil doen wil, zal hij van deze leer weten' (Johannes 
7:17). Kunt u zich een natuurwetenschapper voorstellen die nog 
nooit een experiment in een laboratorium heeft verricht? Zou u 
gehoor geven aan de opmerkingen van een muziekcriticus die 
niets van muziek afweet ( ... )?En iemand als uzelf die 'God leert 
kennen' moet iemand zijn die zijn wil doet, zijn geboden onder
houd ten naar de eigenschappen streeft die Christus had.22 

Wij zijn in dienst van de Heer. Als we volgens de ge
dragsnormen leven, hebben we recht op geestelijke leiding. God 
geve dat wij zo leven en de Schriften bestuderen. Laat dit een 
dagelijkse studiegewoonte warden, zodat we zullen voldoen aan 
de grate taak waarvoor we in het koninkrijk van onze Vader zijn 
geroepen.23 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• In welke opzichten zijn de Schriften net zo belangrijk voor ons 
geestelijk leven als water voor ons aardse leven? Waarom 
kunnen we verleidingen beter weerstaan als we de Schriften 
bestuderen? 
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• In welke opzichten warden we door het Boek van Mormon tot 
Jezus Christus geleid? Hoe kunnen we aan de hand van het 
Boek van Mormon waarheid van dwaling onderscheiden? Wat 
voor invloed heeft de studie van het Boek van Mormon op uw 
leven gehad? 

• Wat voor antwoorden hebt u in de Schriften op uw vragen 
gevonden? 

• Waarom is het belangrijk om op de Schriften en de leringen van 
de profeten te vertrouwen als wij anderen onderwijzen? 

• Hoe hebt u van schriftstudie een prioriteit gemaakt? Hoe hebt u 
uw kinderen en andere familieleden aangemoedigd om de 
Schriften te bestuderen? 

• Waarom zijn we door studie van de Schriften beter in staat om 
te voldoen aan de 'grate taak waarvoor we in het koninkrijk van 
onze Vader zijn geroepen'? 
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Joseph Smith, profeet 
van de levende God 

Waarom is een getuigenis 
van de profetische zending van Joseph Smith 

zo belangrijk voor ons getuigenis van het 
evangelie van Jezus Christus? 

Inleiding 

President Harold B. Lee had een sterk getuigenis van de profeet 
Joseph Smith en gebruikte vaak citaten van de profeet als hij evan
geliebeginselen behandelde. Hij wist <lat een getuigenis van de 
zending van de profeet Joseph Smith belangrijk is voor een getui
genis van het evangelie van Jezus Christus. Hij kwam met veel 
mensen in aanraking die zijn getuigenis van de profeet niet 
deelden. Een van zijn vrienden had het Baek van Mormon gelezen 
en zijn 'ontzag voor de leringen erin' uitgesproken. President Lee 
had hem gevraagd: 'Waarom doe jeer niets mee? ( ... ) Waarom 
word je geen lid van de kerk?' De man antwoordde nadenkend: 
'Waarschijnlijk omdat Joseph Smith nog niet zo lang geleden 
leefde. Als hij tweeduizend jaar geleden had geleefd, had ik het 
waarschijnlijk wel geloofd. Maar omdat het zo kart geleden is, kan 
ik hem niet aanvaarden.' President Lee zei over de reactie van zijn 
vriend: 'Dit was een man die zei: "Ik geloof in de overleden pro
feten vanouds die meer dan duizend jaar geleden leefden, maar ik 
kan niet in een hedendaagse profeet geloven." ' 1 

Bij een andere gelegenheid zei een vrouw: 'W eet u, op een punt 
na kan ik alles in de kerk accepteren. ( ... ) Ik zal nooit accepteren 
<lat Joseph Smith een profeet van God was.' En president Lee zei 
daarover: 'Ik zal nooit begrijpen hoe iemand het evangelie kan 
aanvaarden zonder de persoon te accepteren die de herstelling tot 
stand heeft gebracht.'2 
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President Harold B. Lee heeft getuigd: 'Ik ( ... ) weet dat Joseph Smith 
een profeet van de levende God was. Ik weet dat hij heeft geleefd en is gestorven 

om deze generatie de weg naar het eeuwig heil te wijzen.' 
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President Lee heeft gezegd: 'We moeten met zekerheid in ons 
hart en verstand weten <lat Jezus de Christus is, de Heiland van de 
wereld. We moeten weten <lat <lit inderdaad De Kerk van Jezus 
Christus is, het koninkrijk van God op aarde in deze laatste dagen; 
en ten slotte moeten we een getuigenis hebben <lat Joseph Smith 
een profeet van God was.'3 

Leringen van Harold B. Lee 

Waarom moeten we een getuigenis hebben dat Joseph Smith 
een profeet van God was? 

Waardoor wordt een waar profeet van God gekenmerkt? Ten 
eerste is hij Gods spreekbuis in die tijd of voor <lat volk. Ten 
tweede herformuleert hij de oude waarheden en streeft hij ernaar 
om het volk aan de onveranderlijke wet te houden. Ten derde ont
vangt hij aanvullende openbaringen van de Heer om tegemoet te 
komen aan de problemen van het zich steeds verder ontplooiende 
plan. Dergelijke nieuwe waarheden van God warden alleen door 
middel van de hedendaagse profeet gegeven. Joseph Smith was 
zo'n man, in ieder opzicht een profeet van God. Ja, zoals de profeet 
Amos heeft gezegd: 'Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of 
Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten' [Amos 
3:7].4 

Vanuit het diepst van mijn ziel weet ik <lat de profeet Joseph 
Smith een profeet van de levende God was. Ik weet <lat hij heeft 
geleefd en is gestorven om deze generatie de weg naar het eeuwig 
heil te wijzen. Ik weet <lat hij zich op een hoge plaats bevindt en de 
sleutels van deze laatste bedeling beheert. Ik weet <lat de mensen 
die hem volgen, gehoor geven aan zijn leringen en hem aan
vaarden als waar profeet van God, en zijn openbaringen en 
leringen als het woord van God, niet door de poorten der hel over
weldigd zullen warden. [Zie LV 21:4-6.]5 

We moeten de goddelijke zending van de profeet Joseph Smith 
aanvaarden als het middel waardoor de herstelling van het evan
gelie en de organisatie van De Kerk van Jezus Christus mogelijk 
zijn gemaakt. Ieder lid van de kerk moet als voorbereiding op het 
millenniaanse bewind een eigen getuigenis ontvangen van het 
werk <lat door Joseph Smith is gevestigd. Dit werd na de komst 
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van de Heiland op aarde duidelijk door de heiligen verkondigd. 
En een van de leiders in onze tijd heeft dat herhaald, toen hij over 
de gelijkenis van de Meester over de vijf wijze en dwaze maagden 
[zie Mattei.is 25:1-13] het volgende zei: 'De tijd zal komen dat nie
mand op geleend licht tot het einde toe kan volharden. Een ieder 
zal door het licht in zichzelf moeten warden geleid.' [Orson F. 
Whitney, Life of Heber C. Kimball (1945), blz. 450.]6 

Als u de Schriften grondig hebt bestudeerd, en naar een godde
lijk getuigenis van de Heilige Geest hebt gestreefd - dat iedereen 
door middel van de Heilige Geest kan ontvangen - kunt u ( ... ) een 
van de aangrijpendste ervaringen van uw leven ontvangen, 
waarna u in uw hart kunt zeggen: 'Ik weet nu met heel mijn ziel, 
zoals ik nog nooit heb geweten, dat Jezus de Heer is, de Heiland 
van de wereld, en dat Joseph Smith, de martelaar, de profeet was 
die de Heer heeft gebruikt om zijn kerk in deze bedeling op aarde 
te brengen.'7 

Hoe werd Joseph Smith voorbereid op zijn roeping 
als profeet van de herstelling? 

Joseph Smith was de persoon die de Heer van kinds af aan had 
opgeleid en met goddelijk gezag begiftigd. Hij had hem geleerd 
wat hij moest weten en had hem het priesterschap verleend om de 
fundering van Gods koninkrijk in deze laatste dagen te leggen.8 

Historisch gezien waren profeten altijd van eenvoudige 
afkomst, niet opgeleid in theologie. Kijk maar naar veel van de 
profeten. Ik heb in de geschiedenis teruggekeken: Elisa was een 
welvarende boer; Amos was herder in Judea; de profeet Jesaja was 
burger in Jeruzalem; Micha was een dorpeling in Judea; Jeremia 
stamde van een oude priesterfamilie af; Ezechiel was priester in de 
tempel; Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes waren visser; Jezus 
en zijn vader Jozef waren timmerman. Daaruit blijkt waarschijn
lijk waarom de Heer [de profeet Joseph Smith] koos als de profe
tische leider van deze bedeling. ( ... ) Hij koos iemand die in de 
zaken Gods wijs gemaakt kon warden - zaken die waarschijnlijk 
dwaas leken in de ogen van hen die in wereldse zaken waren 
opgeleid.9 

In het leven van de jonge profeet Joseph Smith, voordat hij de 
twee grootste openbaringen ontving die een mens ooit heeft ont-
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vangen, gingen beide openbaringen vooraf door een demonstratie 
van de macht van het kwaad - in het heilige bos en op de heuvel 
Cumorah. Het was waarschijnlijk noodzakelijk dat de profeet de 
aard en de macht daarvan zou begrijpen, waardoor hij zich kon 
voorbereiden om op succesvolle wijze tegen het kwaad te 
strijden.10 

Een profeet wordt geen geestelijk leider door boeken over gods
dienst te bestuderen, ook wordt hij dat niet door een godsdien
stige opleiding te volgen. ( ... ) Iemand wordt door geestelijke 
contacten profeet of godsdienstig leider. De geestelijke deskun
dige krijgt zijn diploma dus rechtstreeks van God.11 

Wat voor belangrijke zaken heeft de Heer door middel 
van de profeet Joseph Smith gevestigd? 

De zending van de profeet Joseph Smith was al minimaal 2.400 
jaar voor zijn geboorte bekend. Zoals u zich zult herinneren 
stonden de profetieen ( ... ) over Mozes en Jozef op de koperen 
platen die door de zoons van Lehi bij Laban waren weggehaald. 
Daarop stond deze profetie die alleen maar op de profeet Joseph 
Smith betrekking kan hebben: 

'Ja, Jozef [ongetwijfeld de Jozef die als slaaf naar Egypte was 
weggevoerd] zeide inderdaad: Aldus spreekt de Here tot mij: Een 
uitverkoren ziener zal Ik uit de vrucht uwer lendenen verwekken, 
( ... ) aan hem zal Ik macht geven, mijn woord tot uw nageslacht te 
brengen - maar niet alleen mijn woord, zegt de Here, <loch ook de 
overtuiging van mijn woord, dat reeds onder hen zal zijn verkon
digd. ( ... ) Ziet, die ziener zal door de Here warden gezegend, en 
zij, die trachten hem om te brengen, zullen warden beschaamd 
gemaakt. ( ... ) En zijn naam zal naar de mijne warden genoemd, en 
deze zal als die van zijn vader zijn. En hij zal zijn als ik, want wat 
de Heer door zijn hand tot stand zal brengen, door des Heren 
macht, zal mijn volk redding brengen.' [Zie 2 Nephi 3:7, 11, 14-
15.]12 

Net als in alle voorgaande bedelingen van het evangelie op 
aarde, werd in deze bedeling, door middel van de hedendaagse 
profeet Joseph Smith, de ware kennis van God en zijn Zoon, onze 
Heiland geopenbaard. Als verheerlijkte personen, die door de 
mens konden warden gezien en gehoord, spraken Zij met hem, 
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Met het eerste visioen werd de bedeling van de volheid der tijdcn 
ingeluid, door middel van 'een openbaring van de persoonlijkheid van God de Vader 

en de Zoon' aan de door de Heer uitverkoren profeet. 

alsof zij hun tastbare bestaan wilden laten zien. Zo werd de bede
ling van de volheid der tijden ingeluid, als voorbereiding op de 
wederkomst van de Heer, die als Heer der heren en als Koning der 
koningen tijdens het millennium zal regeren.13 

Iedere keer dat de mens in geloof en kennis is afgedwaald, heeft 
de Heer in zijn genade de volledige kennis van God en zijn Zoon 
bekendgemaakt. En iedere keer dat de mens de goddelijke kennis 
van de Vader en de Zoon heeft ontvangen, is er een nieuwe bede
ling ingeluid. Dat was het geval in de tijd van Adam, in de tijd van 
Abraham, in de tijd van Mozes, toen Hij de Nephieten en het volk 
van Henoch bezocht; en daarom kwam de Heiland op aarde om 
de mens over God en de Zoon van God te vertellen. ( ... ) 

Let nu op: waardoor werd de bedeling van de volheid der tijden 
toen ingeluid? Door middel van een openbaring van de persoon-
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lijkheid van God de Vader en de Zoon aan de jonge pro feet Joseph 
Smith.14 

'Joseph Smith, de profeet en ziener des Heren, heeft, Jezus 
alleen uitgezonderd, meer voor de zaligheid des mensen in deze 
wereld gedaan clan enig ander persoon, die ooit op aarde heeft 
geleefd' (L V 135:3). Sommige mensen vinden dat misschien over
dreven, maar [dat is het niet] als we bedenken wat Hij ans door 
middel van die geweldige jongeman heeft gegeven, die in een 
korte periode van twee jaar een getuige van de zending van de 
Heer, het Baek van Mormon, heeft voortgebracht. ( ... ) Deze jon
geman, die geen hoge opleiding had genoten, maar door de macht 
van God werd gei:nspireerd, vertaalde dat verslag, waarin de vol
heid van het eeuwig evangelie was te vinden, vanuit een onbe
kende taal in het Engels.ls 

Joseph Smith, de jongeman die geen theologische of andere 
hoge opleiding had genoten ( ... ) [was] iemand die zich aan de 
leringen en influisteringen van de Geest kon onderwerpen. 
Joseph Smith had deze kerk niet kunnen vestigen. Hij had het 
werk van de Heer, het Baek van Mormon, niet voort kunnen 
brengen. Ze kunnen op de profeet Joseph Smith als mens afgeven. 
Ze mogen vraagtekens plaatsen bij de manier waarop de kerk is 
begonnen, maar een ding staat als een paal boven water - het 
Baek van Mormon. Joseph, de mens, had dit niet tot stand kunnen 
brengen, maar Joseph die door de macht van de almachtige God 
werd aangezet, kon de wonderbaarlijke werkzaamheden tot 
stand brengen waardoor het koninkrijk in de vorm van het her
stelde evangelie van Jezus Christus uit de onbekendheid voort
kwam.16 

[Moroni] zei tegen de profeet ( ... ) dat de tijd was aangebroken 
om de volheid van het evangelie krachtig in alle landen te verkon
digen. Dit was de vervulling van wat aan Johannes werd beloofd, 
die 'een andere engel [zag] vliegen in het midden des hemels' die 
[de volheid van] 'een eeuwig evangelie [had], om dat te verkon
digen aan hen, die op de aarde gezeten zijn' (Openbaring 14:6). De 
herstelling van die volheid van het evangelie werd bereikt toen 
het Baek van Mormon, een verslag met de volheid van het evan
gelie erin, door de profeet Joseph Smith aan de wereld werd terug
gegeven.17 
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Op 21september1823 [verscheen Moroni aan Joseph Smith en 
zei, onder andere,] 'dat het voorbereidende werk voor de weder
komst van de Messias snel moest plaatsvinden; dat de tijd was 
aangebroken dat het evangelie in al haar volheid in alle landen 
krachtig zou warden verkondigd ( ... ) zodat het volk op het mil
lenniaanse bewind kon warden voorbereid', waarmee de komst 
van de Heer wordt bedoeld. (Zie History of the Church, deel 4, 
blz. 537.) Met andere woorden, het belangrijkste doel van de her
stelling van het evangelie is de voorbereiding van een volk dat in 
de tegenwoordigheid van de Heer zal kunnen staan als Hij 
wederkomt; anders, ( ... ) kunnen we zijn aanwezigheid niet ver
dragen.18 

Momenteel is het werk van het koninkrijk van God op aarde een 
monument van de profeet Joseph Smith. Miljoenen zijn beinvloed 
door de heerlijkheid van zijn zending, die over de hele wereld 
wordt verkondigd. Wij zijn de erfgenamen van die kostbare parel 
van grate waarde, het evangelie van Jezus Christus, dat door hem, 
als werktuig van God, is hersteld om ons te helpen in dit leven en 
zonodig in de dood, zodat we op dat millenniaanse bewind 
mogen warden voorbereid. Dat mogen we nooit vergeten. Dit is 
onze tijd, zolang er nog tijd is, om ons voor te bereiden om God te 
ontmoeten.19 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Hoe kunnen we ons getuigenis van de zending van de profeet 
Joseph Smith versterken? Waardoor is uw getuigenis van de 
profeet versterkt? 

• Hoe kunnen we het voorbeeld van de profeet Joseph volgen, om 
onze wijsheid en spiritualiteit te vergroten'? Welke christelijke 
eigenschappen komen duidelijk in het leven van de profeet 
Joseph Smith tot uitdrukking? 

• Wat zijn enkele belangrijke waarheden van het evangelie die 
door middel van de profeet Joseph Smith zijn hersteld? 

• Wat heeft Joseph Smith voor het eeuwig heil van al Gods kin
deren gedaan? In welke opzichten is uw leven door de openba
ringen van de profeet Joseph Smith veranderd? 
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• Hoe kunt u anderen in uw getuigenis van de profeet Joseph 
Smith laten delen? 

Noten 
1. 'The Place of the Living Prophet, Seer, 

and Revelator', toespraak tot personeel 
van het seminarie en instituut op de 
Brigham Young University, 8 juli 1964, 
afdeling kerkgeschiedenis, onderafde
ling kerkelijke archieven, De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, biz. 2-3. 

2. 'He Lived Great, Died Great in Eyes of 
God and His People', Church News, 
10 december 1955, biz. 4. 

3. The Teachings of Harold B. Lee, onder 
redactie van Clyde J. Williams (1996), 
biz. 371. 

4. 'He Lived Great', biz. 13. 
5. The Teachings of Harold B. Lee, biz. 371. 
6. Conference Report, oktober 1956, 

blz.62. 
7. 'Two Great Commemorations', kerst

boodschap aan medewerkers in het kan
toorgebouw van de kerk, 14 december 
1972, afdeling kerkgeschiedenis, onder
afdeling kerkelijke archieven, De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, biz. 6. 
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biz. 18; of Ensign, januari 1973, biz. 23. 
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jaarlijkse herdenkingsdag van David 
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Op dcze foto verleent het Eerste Presidium steun aan president Harold B. Lee als 
president van de kcrk, tijdens een plechtigc vergadering op 6 oktober 1972. President 

N. Eldon Tanner staat op het podium, en president Marion C. Romney 
staat aan de rechterkant van de president. 
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----------'~:)) l (~-'--' -------
Acht slaan op de ware 

boodschapper van J ezus Christus 

Hoe kunnen wij de hedendaagse profeet 
getrouwer volgen? 

Inleiding 

ken president Joseph Fielding Smith in juli 1972 overleed, werd 
Harold B. Lee de elfde president van de kerk. Kort daarna was 
president Lee in de zaal in de Salt Lake-tempel waar portretten 
van zijn tien voorgangers hingen. Daar heeft hij over gezegd: 'Met 
een gebed in mijn hart keek ik naar de schilderijen van die mannen 
van God- trouwe, reine, edele mannen Gods - die mij in die roe
ping waren voorgegaan.' Hij dacht na over het karakter en de 
prestaties van die profeten in deze laatste dagen, en uiteindelijk 
stand hij bij het laatste portret. 'Daar was president Joseph Fiel
ding Smith, met een glimlach op zijn gezicht, mijn dierbare profeet 
die nooit water bij de wijn van de waarheid deed. ( ... ) Het leek op 
dat moment wel of hij mij als het ware een scepter van rechtvaar
digheid overhandigde en tegen me zei: "Ga heen, doe gij even
zo." ( ... ) 

'Ik weet, met een getuigenis dat krachtiger is dan wat het oog 
kan zien, dat de Heer heeft verklaard: "De sleutels van het konink
rijk Gods zijn overgedragen aan de mens op aarde [ vanaf de pro
feet Joseph Smith, via zijn opvolgers tot het heden], en van dit 
tijdstip af zal het evangelie voortgaan naar de einden der aarde" 
[LV 65:2]'1 

De president van de kerk is de enige man op aarde die de 
bevoegdheid heeft om alle sleutels van het priesterschap te 
gebruiken. Een hedendaagse profeet heeft gezegd: 'Als de presi
dent van de kerk ziek is of niet in staat alle plichten van zijn ambt 
volledig te vervullen, voeren zijn twee raadgevers, die met hem 
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het quorum van het Eerste Presidium vormen, het werk van het 
presidium uit. Alle belangrijke vragen, beleidsplannen, pro
gramma' s of leerstellingen word en in raadsvergadering onder 
gebed overwogen door de raadgevers in het Eerste Presidium en 
door het Quorum der Twaalf Apostelen. Er wordt niet een beslis
sing genomen door het Eerste Presidium en het Quorum der 
Twaalf als die niet door alle betrokkenen gesteund wordt. Deze 
gemspireerde handelwijze zorgt ervoor dat de kerk zonder onder
breking voorwaarts gaat.'2 

Als leden van de kerk van de Heer kunnen we volledig ver
trouwen op de leiding van de hedendaagse profeet, die president 
Lee de 'ware boodschapper' van de Heer noemde. President Lee 
heeft gezegd: 'Als de kinderen van de Heer, waaronder alle 
mensen die op aarde zijn, ongeacht hun nationaliteit, huidskleur 
of geloofsovertuiging, gehoor geven aan de oproep van de ware 
boodschapper van het evangelie van Jezus Christus, ( ... ) kan 
iedereen op zeker moment de Heer zien en weten wie Hij is.3 

Als we de profeet van de Heer volgen, kunnen we veilig op 
onze uiteindelijke bestemming aankomen - in de tegenwoordig
heid van onze Vader in de hemel. 

Leringen van Harold B. Lee 

In welke opzichten is de president van de kerk de 
bewaarder van het koninkrijk van de Heer? 

Vergeet niet dat het hoofd van de kerk niet de president van de 
kerk is. Aan het hoofd van de kerk staat de Heer en Meester, Jezus 
Christus, die bestuurt en regeert. ( ... )We mogen niet vergeten dat 
Hij ons in al deze onrust leidt.4 

'[Jezus] is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het 
begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de 
eerste geworden is' (Kolossenzen 1:18). Het is echter zo dat de 
Heer het gezag in iedere bedeling van zijn evangelie en kerk op 
aarde op een man heeft bevestigd, die de titel president van de 
kerk, of profeet, ziener en openbaarder van de kerk heeft. Door 
dergelijke titels, of de bevestiging van die bevoegdheid, wordt 
iemand nog niet 'het hoofd van de kerk', want die titel behoort 
Jezus Christus toe. Hij wordt echter wel de woordvoerder van 
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God, de persoon die in Gods plaats handelt, en door wie Hij tot 
zijn volk spreekt en instructies geeft, om bepaalde beginselen, ver
ordeningen, waarschuwingen of oordelen door te geven. ( ... ) 

( ... )De president van de kerk is de bewaarder van het konink
rijk of het huis van de Heer. Hij heeft de sleutels van ieder onder
deel ontvangen. In opdracht van de Heer delegeert hij bepaalde 
sleutels aan andere leden van de kerk, om te dopen, het evangelie 
te prediken, zieken de handen op te leggen en andere taken te ver
richten. Aan een beperkt aantal leden geeft hij de bevoegdheid om 
verordeningen of huwelijken in de tempel te verrichten, 'om op 
aarde en in de hemel te binden' .5 

Een profeet is een gei:nspireerde en door God aangewezen 
openbaarder en vertolker van de wil van God. Hij bezit de sleutels 
van het koninkrijk van God in onze tijd, zoals Petrus die als hoofd 
van de kerk in zijn tijd had.6 

Ik wil graag iets voorlezen wat [president J. Reuben Clark jr] 
voor een andere gelegenheid heeft geschreven: 'We moeten in 
gedachten houden ( ... ) dat alleen de president van de kerk, de pre
siderende hogepriester, ( ... ) het recht heeft om openbaringen voor 
de kerk te ontvangen, nieuwe of aanvullingen, of om uitleggingen 
van de Schriften te geven die voor de hele kerk bindend zijn. ( ... ) 
Hij is Gods enige woordvoerder op aarde van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, de enige ware kerk. 
Alleen hij kan de wil van God aan zijn volk bekendmaken. Geen 
enkele functionaris van enige kerk in de wereld heeft dit verheven 
recht.' [Church News, 31juli1954, blz. 10.]7 

De enige persoon die nieuwe leer mag openbaren is de presi
dent van de kerk, die, als hij dat doet, zal verklaren dat het een 
openbaring van God is, en die zal dan door de Raad der Twaalf en 
de leden van de kerk warden ondersteund.s 

Hoe wordt de president van de 
kerk gekozen? 

Tot de mensen die de vraag stellen: Hoe wordt de president van 
de kerk gekozen? kan gezegd warden dat het juiste en eenvoudige 
antwoord in het vijfde geloofsartikel is te vinden: 'Wij geloven dat 
men om het evangelie te prediken en de verordeningen ervan te 
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bedienen, van Godswege moet warden geroepen, door profetie en 
door op legging der handen van hen die daartoe het gezag bezitten.' 

Het begin van de roeping om president van de kerk te warden, 
begint eigenlijk al als de persoon wordt geroepen, geordend en 
aangesteld als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na zo'n 
roeping door profetie, of met andere woorden, door de inspiratie 
van de Heer tot de persoon die de sleutels van het presidentschap 
bezit, en de daaropvolgende ordening en aanstelling door hand
oplegging met het juiste gezag, wordt iedere apostel in een pries
terschapsquorum van twaalf mannen geplaatst die tot het ambt 
van apostel zijn geordend. 

Iedere apostel die is geordend door de president van de kerk, 
die samen met de andere geordende apostelen de sleutels van het 
koninkrijk van God bezit, ontvangt het priesterschapsgezag dat 
hij nodig heeft om iedere taak in de kerk te kunnen vervullen, zelfs 
de taak van president van de kerk als hij door de presiderende 
autoriteit wordt geroepen en als de leden van de kerk hem steun 
verlenen. 

( ... ) Onmiddellijk na de dood van een president wordt het vol
gende quorum, het Quorum der Twaalf Apostelen, de preside
rende autoriteit, waarbij de president van het Quorum der Twaalf 
Apostelen als waarnemend president van de kerk fungeert, totdat 
de nieuwe president van de kerk officieel tot zijn ambt is geordend 
en is gesteund. ( ... ) 

Alle leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf 
wordt geregeld steun verleend als 'profeet, ziener en open
baarder'. ( ... ) Dit betekent dat iedere apostel, gekozen en geor
dend, de kerk kan presideren als hij is 'gekozen door de groep [het 
gehele Quorum der Twaalf Apostelen], en tot dat ambt aangesteld 
en geordend, en door het vertrouwen, het geloof en het gebed der 
kerk ondersteund'. Dit citaat uit een openbaring over dit onder
werp geldt onder een voorwaarde, dat die persoon het senior-lid, 
ofwel de president, van dat quorum is. [Zie LV 107:22].9 

De eerste reorganisatie van de kerk waaraan ik als jong lid van 
de Raad der Twaalf deelnam, vond plaats toen president [Heber 
J.] Grant was overleden. ( ... ) Toen de [nieuwe] president zijn raad
gevers voorstelde en zij aan het hoofd van de zaal plaatsnamen, 
kreeg ik een getuigenis dat dit de mannen waren die van de Heer 
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het presidium van de kerk moesten vormen. Die overtuiging 
kwam zo sterk tot me alsof die waarheid met een trompet in mijn 
oor werd geblazen. 

( ... ) Totdat de leden van deze kerk ervan overtuigd zijn dat ze 
op de juiste weg warden geleid, en dat deze mannen van God 
ge1nspireerd zijn en door de hand van God zijn geroepen, zijn ze 
niet daadwerkelijk bekeerd.10 

[De Heer] openbaart de wet en Hij kiest zijn functionarissen. 
Ook heeft Hij het recht om iemand af te wijzen, te corrigeren en 
zelfs te verwijderen als Hij dat nodig acht. Vandaar de noodzake
lijke [communicatie] door rechtstreekse openbaring tussen Hem 
en zijn kerk. Als bewijs van de voorgaande feiten, noemen we de 
voorbeelden uit alle bedelingen die in de Schriften staan. Deze 
orde van bestuur began in Eden. God wees Adam aan om de 
aarde te besturen en gaf hem wetten. Dat duurde voort van Adam 
tot Noach en van Noach tot Melchizedek, Abraham, Isaak, Jakob, 
Jozef, Mozes, de profeet Samuel, Johannes, Jezus en zijn apos
telen. Zij werden allemaal door de Heer gekozen, niet door de 
mens. 

Het is inderdaad zo dat de leden een stem in het bestuur van het 
koninkrijk Gods hebben, maar zij verlenen geen bevoegdheid en 
zij kunnen die niet wegnemen. Bijvoorbeeld: De mensen kozen de 
twaalf apostelen van Jezus Christus niet, en zij konden het apos
telschap van die mannen ook niet wegstemmen. Zoals het bestuur 
van het koninkrijk vroeger bestond, zo is het tegenwoordig her
steld. Niet de mens, maar God heeft de grate hedendaagse profeet 
en apostel Joseph Smith gekozen, op de gebruikelijke wijze 
waarop Hij ook anderen heeft gekozen - namelijk door visioenen 
en door zijn eigen stem uit de hemel.11 

Ik besef, nu ik over de taak [van profeet] heb nagedacht en in de 
loop der jaren met de algemene autoriteiten heb opgetrokken, dat 
iemand in deze positie voortdurend in de gaten wordt gehouden 
door Hem voor wie wij werkzaam zijn. Hij zal nooit iemand in 
deze positie toestaan om zijn kerk op een dwaalspoor te brengen. 
Daar kunt u zeker van zijn. Als ik nadenk over het proces waar
door een man president van de kerk wordt, denk ik aan mijn eigen 
ervaring van ruim 31 jaar, en aan alle omstandigheden in mijn 
eigen leven - wat een overweldigend opleidingsprogramma! 
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Toen de verandering in het Eerste Presidium kwam, vergeleek ik 
dat met de manier waarop politieke partijen aan de macht komen 
en waarop een koning wordt gekozen. In het plan van de Heer 
worden deze veranderingen zonder wrok en ruzie aangebracht. 
Het plan staat vast en de Heer begaat geen vergissingen, dat heeft 
Hij gezegd.12 

W aarom moeten we de profeet volgen? 

Ik hoop dat dit de dag is waarop we ernstig zullen nadenken, en 
niet vergeten wat de Heer ons al heeft verteld. Zijn profeet is op 
aarde, en als u wilt weten wat de laatste openbaringen zijn, dan 
neemt u het laatste conferentieverslag en leest u aandachtig wat 
het Eerste Presidium heeft gezegd. ( ... ) Dan hebt u de beste en 
laatste woorden die onze hemelse Vader heeft gesproken. We 
hoeven ons niet alleen op de standaardwerken te verlaten. Naast 
de woorden in de Schriften hebben we ook de woorden van de 
hedendaagse profeten, en als we in moeilijke tijden op de berg 
Zion verlost willen worden, moeten we luisteren en gehoorzaam 
zijn. 13 

Als de algemene autoriteiten met gezag spreken, zijn er vaak 
mensen die in opstand komen en zeggen: 'En waar kan ik het 
bewijs vinden van wat u zegt?' Dan zijn we geneigd om te zeggen: 
'Leest u de toespraak van de huidige !eider van de kerk maar over 
dit onderwerp, dan hebt u voldoende bewijs, want dit is de werk
wijze van de Heer. Zijn profeet is op aarde, en openbaring is nu 
net zo nodig en is nu net zo'n duidelijk bewijs als in iedere andere 
bedeling van het evangelie op aarde.' 14 

Alleen als wij als lid van de kerk precies doen wat de Heer tegen 
de kerk heeft gezegd in de tijd dat de kerk werd georganiseerd, 
zijn wij veilig. We moeten gehoor geven aan de woorden en 
geboden die de Heer door middel van zijn profeet aan ems geeft: 
'zoals hij ze ontvangt, en in alle heiligheid voor Mij wandelen; ( ... ) 
in alle geduld en geloof, also£ het uit mijn eigen mond kwam' (LV 
21:4-5). Er zijn een aantal zaken die geduld en geloof vereisen. 
Misschien bent u het niet eens met iets wat van de hoofdzetel van 
de kerk afkomstig is. Misschien is het wel in strijd met uw poli
tieke opvattingen. Misschien is het in strijd met uw maatschappe
lijke opvattingen. Het kan uw sociale leven belemmeren. Maar als 
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u er geduldig en gelovig naar luistert, also£ het uit de mond van 
de Heer zelf komt, 'zullen de poorten der hel u niet overweldigen; 
ja, de Here God zal de machten der duisternis voor u verspreiden 
en de hemelen voor uw welzijn en voor de heerlijkheid zijns 
naams doen schudden' (LV 21:6).15 

Heiligen der laatste dagen, waar ook ter wereld, die belofte [in 
LV 21:4-6] geldt voor u als u de leiders van de Heer in de kerk 
volgt, en geduldig en gelovig hun raad opvolgt.16 

Luister naar de instructies van de president van de kerk. Als er 
zich ooit een conflict voordoet, houd uw ogen clan op de president 
gericht, zodat u in het licht zult blijven wandelen.17 

Als onze led en in deze [ moeilijke] tijden van misleiding en valse 
geruchten veilig geleid willen warden, moeten ze hun leiders 
volgen en naar de leiding van de Geest van de Heer streven. Dan 
vallen ze niet ten prooi aan de geslepen manipulators, die op 
slinkse wijze om hun aandacht vragen en volgelingen krijgen die 
hun eigen bedoelingen en soms kwaadaardige motieven dienen.18 

Er waren veel mensen in de tijd van de Meester die Hem niet als 
de Zoon van God accepteerden. Sommigen zeiden: 'O, Hij is 
gewoon de zoon van de timmerman Jozef.' Anderen zeiden: 'Hij 
is de prins van Beelzebul, de overste der kwade geesten.' Als Hij 
een wonder had verricht, zeiden ze: 'Hij is een wijndrinker', 
waarmee ze bedoelden dat Hij dronken was. Er waren slechts 
weinig mensen die zeiden: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de 
levende God!' (Mattel.is 16:16.) Waarom kon niet iedereen Hem als 
de Zoon van God zien? 

We zingen: 'Ik had ook zo graag bij die kind'ren gehoord, toen 
in liefde om Jezus geschaard.' [Zie 'Ik lees graag dat mooie ver
haal' (Kinderliedjes, 35).] Veel vanonze mensen hadden Hem toen 
evenmin aanvaard als ze nu de leerstellingen van de leerkrachten 
en rechtschapen !eiders van diezelfde Heiland aanvaarden. Als 
we de mensen die Hem hier vertegenwoordigen niet aanvaarden, 
kunnen we Hem ook zelf niet aanvaarden als Hij op aarde 
komt. ( ... ) 

Toen ik op zending was, gingen we op zekere dag met een 
groep zendelingen en onze zendingspresident naar Carthage Jail. 
Onder de indruk van de sfeer op de plaats waar de profeet en zijn 
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broer Hyrum de martelaarsdood waren gestorven, vroegen we 
hem om iets over de gebeurtenissen rond zijn dood te vertellen. Ik 
was diep onder de indruk toen de zendingspresident het vol
gende zei: 'Toen de profeet Joseph Smith overleed, waren er velen 
die geestelijk met hem stierven. Dat is het geval geweest bij alle 
veranderingen van bestuur in het koninkrijk van God. Toen 
Brigham Young overleed, waren er velen die geestelijk met hem 
stierven, en ook toen John Taylor overleed, en alle presidenten van 
de kerk.' ( ... ) 

Sams sterven we geestelijk en zonderen we ons af van het zui
vere, geestelijke licht. Dan vergeten we dat we tegenwoordig, hier 
en nu, een profeet hebben.19 

De plaats van deze in de hemel begiftigde boodschappers, die 
de Heer in iedere bedeling van het evangelie op aarde vertegen
woordigen, kan gekenschetst warden door de ervaring van een 
reiziger in Noord-Europa. Onze reiziger vertrok per boot uit 
Stockholm en de boot voer de Baltische Zee op. De boot moest 
tussen duizenden eilanden door. Onze reiziger stand op het 
voordek en werd ongeduldig omdat hij vond dater een achteloze 
koers werd gevaren. Waarom niet wat dichter langs het ene of het 
andere eiland, interessanter dan de koers van de stuurman? Bijna 
boos zei hij tegen zichzelf: 'Wat mankeert die oude stuurman? Is 
hij zijn richtingsgevoel kwijt?' Plotseling zag hij de boeien langs de 
koers die als bezemstelen uit het water staken. Iemand had <lit 
vaarwater zorgvuldig verkend en had de veiligste koers voor 
schepen uitgezet. En dat geldt ook voor de koers naar de onsterfe
lijkheid en het eeuwige leven: de ingenieurs van God hebben aan 
de hand van een blauwdruk uit de hemel een veilige en gelukkige 
koers uitgezet, en hebben ons voor de gevaren gewaarschuwd.20 

De Heer zal zijn dienstknechten inspireren om zijn kerk goed te 
leiden. Zijn profeten zullen de inspiratie van de Heer ontvangen 
om tegen de leden van de kerk te zeggen: 'Dit is de weg, wandelt 
daarop' (Jesaja 30:21). Zelfs in moeilijke tijden, die in deze bede
ling zeker zullen voorkomen, zoals in hedendaagse openbaringen 
voorspeld, wil de Heer dat wij stabiliteit en solidariteit zien. U 
weet nog wel wat Hij tegen zijn discipelen zei: 'Maar mijn disci
pelen zullen in heilige plaatsen staan en niet warden bewogen' 
(LV 45:32).21 
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Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Wie is het ware hoofd van de kerk? Door middel van wie geeft 
de Heer leiding en instructies aan zijn kerk? 

• Hoe warden nieuwe leerstellingen aan de kerk gegeven? 

• Hoe wordt de president van de kerk op zijn belangrijke taak 
voorbereid? Hoe regelt de Heer de keuze van de president van 
zijn kerk? 

• Welke raad van de hedendaagse profeet is een bijzondere zegen 
in uw leven? 

• Waarom zouden sommige mensen de profeten vanouds eren, 
maar de hedendaagse profeten negeren? Wat zijn de gevolgen 
als we niet naar de woorden van de hedendaagse profeet luis
teren of tegen zijn gezag in opstand komen? 

• Wat wordt de mensen beloofd die gehoor geven aan de 
woorden en geboden van de hedendaagse profeet? 

Noten 
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blz. 18-20; of Ensign, januari 1973, 
blz. 23-25. 
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1995, blz. 6-7. 

3. Tlze Teaclzings of Harold B. Lee, onder 
redactie van Clyde J. Williams (1996), 
blz. 522. 

4. Tlzc Teachings of Harold B. Lee, blz. 527. 
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President Harold B. Lee hccft de priesterschapsleiders als volgt aangcmocdigd: 
'Bereid uzelf voor om rcine en zuivcrc middelen te worden waardoor de kracht van 

de almachtige God tot uitdrukking komt als u in de heilige vcrordeningen 
van het priesterschap officiccrt.' 
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Lief devol en getrouw 
dienstbetoon van de 

priesterschap 

Hoe kan liefdevol en getrouw dienstbetoon van de 
priesterschap een zegen voor alle leden zijn? 

Inleiding 

President Harold B. Lee heeft het volgende verhaal over de Salt 
Lake-tempel verteld: 'Toen de grate Salt Lake-tempel werd ont
worpen, werd Truman 0. Angell, de architect, gevraagd een 
artikel te schrijven ( ... )om de leden van de kerk een idee te geven 
hoe de tempel er uit zou komen te zien ( ... ) Hij schreef onder 
andere iets over de westelijke kant van de tempel. ( ... ) Onder de 
middelste torenspits aan de westelijke kant, vlakbij de Tabernakel, 
ziet u een voorstelling van de Grote Beer in de sterrenhemel. U 
zult zien dat de twee Grote Beersterren naar boven wijzen, naar 
een heldere ster die we meestal de Noordster of Poolster noemen. 
Toen Truman 0. Angell beschreef wat daar te vinden zou zijn, zei 
hij: "Dit is om aan te geven dat de verdwaalden door het priester
schap hun weg kunnen terugvinden."' 

President Lee zei toen met nadruk: 'Uitsluitend door middel 
van het priesterschap kunnen wij, als zoons en dochters van God, 
onze weg terugvinden.'1 

Leringen van Harold B. Lee 

Wat is het priesterschap? 

Er zijn twee denkbeelden die in de loop der jaren zijn gebruikt 
om de betekenis van het priesterschap te definieren. Het ene luidt 
dat het priesterschap de bevoegdheid van onze hemelse Vader is 
om te officieren in alle zaken die op het eeuwig heil van de mens 
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betrekking hebben. Het andere denkbeeld komt uit een andere 
nuttige gedachte voort, namelijk dat het priesterschap de macht is 
waarmee God door middel van de mens werkzaam is.2 

Het priesterschap van God is op aarde en is tijdens de herstel
ling van de kerk teruggebracht door boodschappers die dat gezag 
moesten herstellen, zodat de verordeningen van het eeuwig heil 
voor alle getrouwe mensen op aarde konden warden verricht. Het 
priesterschap van God omvat de sleutels van het eeuwig heil.3 

De Meester sprak tegen Petrus en de andere apostelen over een 
macht die grater is clan die van de mens en die hij 'de sleutels [ ... ] 
van het koninkrijk der hemelen' noemde. Hij zei dat door die 
macht 'wat gij op aarde binden zult, gebonden [zal] zijn in de 
hemelen' (Mattel.is 16:19). Die macht en bevoegdheid, waardoor 
de heilige verordeningen warden verricht, staat bekend als het 
heilig priesterschap en is in iedere bedeling van het evangelie op 
aarde in De kerk van Jezus Christus te vinden geweest.4 

[Het priesterschap] is het gezag om volgens de richtlijnen die 
[de Heer] heeft geopenbaard verordeningen te verrichten. Deze 
macht ( ... ) is het recht van de mens om in zijn naam te handelen 
voor het eeuwig heil van de ziel van de mens.( ... ) 

Een van de doelen van [het] hoge priesterschap was het ver
richten van verordeningen, om de mens de kennis van God te 
geven die volgens de Meester nodig was, en waarvan de apostel 
Paulus met betrekking tot de organisatie van de kerk heeft gezegd 
dat die nodig was totdat we de 'volle kennis van de Zoon Gods 
bereikt hebben' [Efeziers 4:13]. En opnieuw is daar die macht van 
het lage priesterschap om andere verordeningen te verrichten, 
zoals deze jongemannen, die het avondmaal vandaag zo prachtig 
hebben gezegend en rondgediend. Het Aaronisch priesterschap is 
volgens de Heer het priesterschap 'dat de sleutels om vat van de 
bediening van engelen en van het evangelie der bekering, en van 
<loop door onderdompeling voor de vergeving van zonden' [L V 
13:1] en de wet van de aardse geboden. En daarom ( ... ) is het 
priesterschap noodzakelijk, met het uitdrukkelijke doel om macht 
te geven aan hen die zijn geroepen om de verordeningen te ver
richten die nodig zijn voor het eeuwig heil.5 

De Heer regeert te midden van zijn heiligen door het priester
schap dat Hij aan de mens heeft gedelegeerd.6 
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Hoe moet het priesterschap worden gebruikt? 

In een grate openbaring, die wij kennen als Leer en Verbonden 
121, heeft de Heer, door middel van de profeet Joseph Smith, een 
aantal belangrijke dingen gezegd. Hij zei <lat het priesterschap 
alleen volgens de beginselen van gerechtigheid gebruikt mag 
worden, en als we ons priesterschap onjuist gebruiken om 'onze 
zonden te bedekken, of onze hoogmoed, onze ijdele eerzucht te 
bevredigen, of in enige mate van ongerechtigheid bestuur, heer
schappij ( ... ) uit te oefenen, ( ... )de Geest des Heren bedroefd is.' 
(Zie LV 121:37.) ( ... ) 

Als we ons priesterschap onrechtvaardig gebruiken, zullen de 
hemelen zich als straf onttrekken en is de Geest van de Heer 
bedroefd. Als we de Geest kwijtraken, wordt het gezag van het 
priesterschap ons ontnomen en worden we aan onszelf overge
laten 'om de verzenen tegen de prikkelen te slaan', als we ons aan 
de aanmoedigingen en instructies van onze leiders ergeren. Dan 
gaan we de heiligen vervolgen, ofwel bekritiseren, en uiteindelijk 
tegen God strijden. En als we ons niet bekeren, zullen de machten 
der duisternis ons overweldigen. [Zie LV 121:37-38.] 

De kenmerken van aanvaardbaar leiderschap door de priester
schap worden in deze openbaring duidelijk weergegeven. Iemand 
presideert in de kerk met geduld en lankmoedigheid, met zacht
moedigheid en ootmoed, en door ongeveinsde lief de. Als iemand 
met scherpe woorden moet bestraffen, doet hij <lat onder leiding 
van de Heilige Geest, waarna hij een toename van liefde toont, 
opdat de persoon die is bestraft hem niet als vijand zal 
beschouwen. [Zie LV 121:41-43.] In al onze priesterschapstaken 
mogen we nooit vergeten <lat het de zaak van de kerk en het 
koninkrijk van God is om zielen te redden, en <lat de mensen die 
wij presideren kinderen van onze Vader zijn. Hij zal ons sterken in 
onze pogingen om iedereen te redden. 

Er is een klassiek voorbeeld van de manier waarop de Heer 
wil <lat wij voor de behoeftigen zorgen. Toen Petrus en Johannes 
volgens het verslag in het boek Handelingen een man aan
spraken die nog nooit had gelopen en die bij de poort van de 
tempel zat te bedelen, gaven ze hem geen geld, maar zei de 
apostel Petrus: 'Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef 

91 



1-IOOFDSTUK 10 

ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer: Wandel!' 
(Handelingen 3:6.) 

Toen volgde een belangrijke uitspraak in het verslag. Petrus 
nam hem bij de hand en richtte hem op. [Zie Handelingen 3:7.] Het 
was niet voldoende dat Petrus hem gebood op te staan. Hij nam 
hem bij de hand en richtte hem op. 

En zo moeten wij in de omgang van onze wankelende heiligen 
niet alleen priesterschapsdragers zijn die kritiek leveren, berispen 
en veroordelen. Wij moeten hen net als de apostel Petrus bij de 
hand nemen, hen aanmoedigen en hun een gevoel van veiligheid 
en zelfrespect geven, totdat zij hun moeilijkheden kunnen over
winnen en op eigen benen kunnen staan. 

Dat is de manier waarop het priesterschap van God redding en 
vriendschap aan de zwakkeren kan verlenen, zodat zij sterker 
kunnen worden.7 

Ons succes ( ... ) zal gedeeltelijk afhangen van onze vaardigheid 
om de mensen die we willen leiden en helpen lief te hebben. Als 
we anderen oprecht liefhebben kunnen we de verkeerde motieven 
verdrijven die zo vaak in menselijke relaties voorkomen. Als we 
anderen oprecht liefhebben, zullen we voor hun eeuwig belang 
werkzaam zijn en niet om aan onze eigen behoeften tegemoet te 
komen.8 

Hoe kunnen priesterschapsdragers 'met de dingen [huns] 
Vaders' bezig zijn? 

Als twaalfjarige jongen stelde Jezus een belangrijke vraag toen 
Jozef en Maria Hem in de tempel hadden gevonden: 'Wist gij niet, 
dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?' (Lucas 2:49.) 
Wat bedoelde hij met de dingen mijns Vaders? 

In een andere openbaring heeft de Heer de betekenis van die 
vraag uitgelegd. Daarin heeft Hij de ouderlingen van de kerk in 
Kirtland (Ohio), gewezen op hun belangrijke taken als ouderling 
in het heilig priesterschap. Hij zei: 'Daarom, aangezien gij zaak
waarnemers zijt, hebt gij opdracht van de Heer; en wat gij ook 
doet volgens de wil des Heren, is de zaak des Heren' (LV 64:29). 

Als iemand het priesterschap ontvangt, wordt hij een zaak
waarnemer van de Heer. Hij moet zijn roeping beschouwen alsof 
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Iedere priesterschapsdrager moet 'zijn roeping 
beschouwen alsof hij cen boodschapper van de Heer is. Dat houdt 

het grootmaken van het priesterschap in.' 

hij een boodschapper van de Heer is. Oat houdt het grootmaken 
van het priesterschap in. Denk aan de Meester die een ieder van u 
vraagt, net als Hij Jozef en Maria vroeg, 'Wist gij niet, dat Ik bezig 
moet zijn met de dingen mijns Vaders?' Wat u ook in overeen
stemming met de wil van de Heer doet is de zaak van de Heer .9 

Als we als priesterschapsdrager in de naam van de Heer offi
cieren, doen we dat in de naam en als plaatsvervanger van onze 
hemelse Vader. Het priesterschap is de macht waarmee onze 
hemelse Vader door middel van de mens werkt. ( ... ) 

( ... ) Ik ben bang dat sommige ouderlingen niet begrijpen dat 
het, wanneer ze als ouderling of hogepriester van de kerk offi
cieren, is alsof de Heer door middel van hen de verordening op 
het hoofd van de betrokkene verricht. Ik denk dat een van de 
redenen dat we ons priesterschap niet grootmaken in het feit ligt 
dat wij, als priesterschapsdragers, niet begrijpen dat de Heer door 
middel van ons de macht van het heilig priesterschap gebruikt. Ik 
zou willen dat we allemaal dat gevoel hebben, zodat we onze 
jonge mensen kunnen leren wat het betekent om het priesterschap 
te dragen en groot te maken. 10 
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Wat betekent het als iemand ons de handen op het hoofd legt? 
Ik wil graag afdeling 36 van de Leer en Verbonden opslaan en u 
een tekst voorlezen die u misschien wel hebt gelezen, maar het 
belang niet van hebt onderkend. Het is een openbaring die door 
middel van Joseph Smith aan Edward Partridge, de eerste presi
derende bisschop, werd gegeven. De Heer zei het volgende: 'En Ik 
zal mijn hand op u [Edward Partridge] leggen door het opleggen 
der handen van mijn dienstknecht Sidney Rigdon, en gij zult mijn 
Geest, de Heilige Geest, namelijk de Trooster, ontvangen, die u de 
vreedzame dingen van het koninkrijk zal leren' (LV 36:2). 

Hoort u wat Hij zegt- dat als u door het gezag van het priester
schap een dienst verricht, het is alsof de Heer zelf, door middel 
van u, zijn handen op het hoofd van die persoon legt, zodat u de 
zegeningen van het leven, van gezondheid, van het priesterschap 
of wat dan ook kunt verlenen. En als we ons priesterschap 
gebruiken, doen we dat alsof de Heer naast ons staat en door 
middel van ons aan de verrichting van die verordening bij
draagt.11 

Tot de mannelijke leden van de kerk wil ik zeggen: u hebt het 
recht om het priesterschap van God te dragen. ( ... ) Sommigen 
hebben door handoplegging deze macht en dit gezag gekregen, 
maar hebben het nooit daadwerkelijk in ontvangst genomen. 
Waarom niet? De Heer geeft ons twee redenen: ten eerste, omdat 
hun hart zozeer op de dingen dezer wereld is gezet, en ten tweede, 
omdat zij sterk naar de eer der mensen streven. (Zie LY 121:35.) 
Als u terugdenkt aan die mensen in uw kennissenkring en over
weegt waarom zij op geestelijk gebied zijn afgedwaald, zult u het 
antwoord in een van die twee oorzaken vinden. Of hun hart was 
te zeer op wereldse zaken gericht - was het geld? Was het status? 
Waren het zaken in de educatieve wereld? - of streefden zij te 
sterk naar de eer der mensen waardoor ze geen interesse in kerke
lijke zaken hadden. Ja, als u een leider in de kerk wilt zijn en dit 
bijzondere voorrecht wilt bezitten, moet u wel de bijbehorende 
prijs betalen.12 

Broeders, u hebt de heilige verantwoordelijkheid ontvangen om 
niet alleen in de naam van de Heer te handelen, maar om uzelf 
voor te bereiden om reine en zuivere middelen te worden waar
door de kracht van de almachtige God tot uitdrukking komt als u 
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in de heilige verordeningen van het priesterschap officieert. Ga 
nooit met uw priesterschap naar plaatsen waar u zich zou 
schamen als de president van de kerk u zou zien.13 

We moeten zeggen: 'Omdat ik een priesterschapsdrager van de 
levende God ben, ben ik een vertegenwoordiger van onze hemelse 
Vader en draag ik het priesterschap waardoor Hij door middel 
van mij kan werken. Ik kan het me niet veroorloven om dingen te 
doen die ik als priesterschapsdrager van God anders had moeten 
doen.' ( ... ) 

Broeders, u hebt de taak om de banier van het heilig priester
schap van God te dragen. ( ... ) La ten we onze ogen gericht houden 
op de eeuwige waarden, met ons oog alleen op de eer van God 
gericht, en tot onszelf zeggen: 'Van nu af aan zal ik met de hulp 
van God alleen aan activiteiten deelnemen waardoor ik vooruit
gang kan maken naar het doel van het eeuwige leven, om uitein
delijk in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader terug te 
keren.'14 

U, broeders van de priesterschap die voor een taak warden 
geroepen, en u, vaders, hebt het recht op de zegeningen van het 
priesterschap, u hebt het recht op de openbaringen van de Geest, 
als leidraad in uw leven; maar dan moet u zo leven dat de Heer de 
vensters van de hemel kan openzetten en u kan leiden in de speci
fieke taak waarvoor u bent geroepen. Broeders, om dat te kunnen 
ontvangen moet u aan de vereisten voldoen. U moet ervoor in 
aanmerking komen.1s 

Vergeet de prachtige beloften van de Heer niet die u ontvangt 
als u vervuld bent van liefde voor alle mensen: 'Laat deugd uw 
gedachten zonder ophouden versieren; dan zal uw vertrouwen in 
het nabij-zijn van God sterk warden, en de leer van het priester
schap zal als de dauw des hemels in uw ziel nederdalen. 

'De Heilige Geest zal voortdurend uw metgezel zijn, en uw 
scepter een onveranderlijke scepter van gerechtigheid en waar
heid; en uw heerschappij zal een eeuwige heerschappij zijn, en 
zonder dwangmiddelen zal deze u voor eeuwig toevloeien' (L V 
121:45-46). 

Deze gei:nspireerde woorden waren van de Heer afkomstig, en 
ik herhaal ze om een ieder van u te herinneren aan uw taken als 
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priesterschapsdrager en aan de grote zegeningen die u zult ont
vangen als u uw roeping als dienstknecht van de allerhoogste God 
grootmaakt.16 

Hoe worden alle leden van de kerk 
gezegend als de priesterschapsdragers in 

rechtschapenheid werkzaam zijn? 

De priesterschapsdragers zijn in feite de wachters op de torens 
van Zion. U kunt een gemeente van de kerk presideren en u kunt 
bedacht zijn op de zichtbare en onzichtbare gevaren in de wereld. 
U bent een aantal van de priesterschapsdragers die een herder 
voor de kudden zijn, kudden leden van de kerk waar ook ter 
wereld. U hebt veel taken. U moet nieuwe leden die zich hebben 
laten dopen, begeleiden; zoek naar mensen die oprecht op zoek 
zijn naar de waarheid en zorg ervoor dat de zendelingen contact 
met hen opnemen; sta voortdurend open voor de behoeften van 
de weduwen en wezen. Oat werk verrichten en onszelf onbesmet 
van de wereld bewaren, noemt de apostel Jakobus 'zuivere en 
onbevlekte godsdienst' (Jakobus 1:27). U moet erop toezien dater 
geen goddeloosheid is en dat alle leden zijn gemotiveerd om actief 
in de kerk te zijn. Verkondig de juiste beginselen, zodat de leden, 
leiders en leerkrachten zullen weten hoe ze zichzelf kunnen 
besturen. ( ... ) 

Als presiderende autoriteit bent u verantwoordelijkheid voor 
de kudde, ofwel de gemeente, het district, de wijk of de ring. U 
moet als een vader zijn, en de vaders voortdurend en zorgvuldig 
onderrichten in hun taken om voor hun gezin te zorgen, hun taken 
in de kerk te verrichten en hun geloof te verdedigen.17 

De ware kracht van deze kerk schuilt in de macht en het gezag 
van het heilig priesterschap, dat onze hemelse Vader ons in deze 
tijd heeft gegeven. Als we die macht op de juiste wijze gebruiken 
en onze roeping in het priesterschap grootmaken, zorgen we 
ervoor dat er zendingswerk wordt verricht, dat er tiende wordt 
betaald, dat de welzijnszorg is georganiseerd, dat het bij ons thuis 
veilig is, en dater kuisheid onder de jongeren in Israel is.18 

Een aantal jaren geleden ging ik naar een ringconferentie in het 
zuiden van Utah, bij de Manti-tempel. Het was een donkere, 
stormachtige avond en het sneeuwde. Toen we uit het kerkge-
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bouw kwamen en naar het huis van de ringpresident reden, 
stopten we even om naar die tempel op de heuvel te kijken. Toen 
we onder de indruk naar die prachtig verlichte tempel in de don
kere, sneeuwwitte avond zaten te kijken, zei de ringpresident iets 
heel belangrijks tegen me. Hij zei: 'Deze verlichte tempel is het 
mooist in een storm of in dichte mist.' Om het belang daarvan dui
delijk te maken wil ik zeggen dat het evangelie van Jezus Christus 
nooit belangrijker is clan in een storm of als we veel moeilijkheden 
hebben. Nooit is de macht van het priesterschap belangrijker clan 
als er thuis een crisis of een ernstige ziekte is, als er een belangrijke 
beslissing moet warden genomen of als er een overstroming, 
brand of hongersnood is. In de macht van het priesterschap, de 
bevoegdheid van de almachtige God, schuilt de macht om in over
eenstemming met de wil van de Heer wonderen te verrichten. 
Maar als we dat priesterschap willen gebruiken, moeten we de 
gedragsnarmen naleven. Als we dit beginsel niet goed begrijpen 
zullen we de zegeningen van dat geweldige priesterschap niet 
ontvangen.19 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Hoe kunnen we door het priesterschap 'de weg terug naar onze 
hemelse Vader' vinden? 

• Waarom is het belangrijk dat priesterschapsdragers zich reali
seren dat het priesterschap gebruikt moet warden om zielen te 
redden en behoeftigen te help en? Hoe geven Petrus en Johannes 
in Handelingen 3:1-9 een voarbeeld van rechtschapen gebruik 
van het priesterschap? 

• Wat kunnen we uit Leer en Verbonden 121:41-44 te weten 
komen over de manier waarop priesterschapsdragers hun 
priesterschap moeten uitoefenen? 

• W aarom moeten priesterschapsdragers rechtschapen zijn als zij 
getrouw in het priesterschap willen zijn? Wat is volgens presi
dent Lee de straf als wij het priesterschap niet rechtschapen 
gebruiken? 

• Hoe kan de kennis dat we als priesterschapsdrager in opdracht 
van de Heer handelen nuttig zijn als we onze roeping groot 
will en maken? 

97 



HOOFDSTUK 10 

• Hoe kunnen zusters priesterschapsdragers helpen bij het groot
maken van hun roeping? 

• Kunt u een aantal specifieke manieren noemen waarop u in uw 
leven door de macht van het priesterschap bent gezegend? 
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Onscha t bare rijkdommen 
van de heilige tempel 

Hoe kunnen we ans beter voorbereiden 
op de zegeningen van de tempel en hoe kunnen we 

anderen van die zegeningen voorzien? 

Inleiding 

In maart 1956, tijdens de inwijding van de Los Angeles-tempel, 
herhaalde president Lee het verhaal van een vader over zijn zoon 
die tijdens een oorlog gevaarlijke vluchten moest maken. 

'[De] vader zei tegen hem: "Zoon, hoe heb je het voor elkaar 
gekregen om veilig naar de thuisbasis te vliegen ( ... )?"De jongen 
zei: "Dat was gemakkelijk. Ik vloog gewoon op de instrumenten." 
Maar de vader vroeg verder: "Maar als de instrumenten niet 
hadden gewerkt, en als er iets met de radioverbinding mis was 
gegaan, hoe was je dan thuisgekomen?" "O", zei hij, "dan had ik 
het kompas gebruikt." "Maar als het kompas door een kogel was 
vernield, wat dan?" 

'De jongen [dacht] diep na en zei toen: "Pa, dan zou ik steeds 
hoger gaan vliegen, boven de rook, de mist en het stof van de 
aarde, totdat ik de sterren kon zien, en als ik zo hoog zou vliegen, 
zou ik aan de hand van de sterren vliegen. Dat is tot nu toe altijd 
gelukt en ik heb mijn weg altijd terug kunnen vinden."' 

President Lee ging verder: 'Hier beneden op aarde, buiten zijn 
heilige aanwezigheid, kunnen we van alles met geld kopen, er zijn 
van die dingen die we de eer van de mens noemen en de dingen 
waar we naar streven en die ons belangrijk lijken. Maar [de 
tempel] is de plaats waar we hoog boven de rook en de mist van 
deze aarde uitstijgen en aan de hand van Gods eeuwige sterren 
onze koers uitstippelen om veilig thuis te komen."1 
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Leringen van Harold B. Lee 

Wat voor zegeningen kunnen we in het huis 
van de Heer ontvangen? 

We komen, volgens mij, [naar de tempel] om de volheid van de 
zegeningen van het priesterschap in ontvangst te nemen. ( ... ) 

We komen naar zijn heilig huis om kennis op te doen, om God 
te leren kennen zoals Hij werkelijk is, zodat een ieder van ons de 
verhoging in zijn tegenwoordigheid kan bereiken. ( ... ) 

Hier leggen we de fundering van een eeuwig huis in de hemel, 
want in deze kerk is de macht aanwezig om hier op aarde verze
gelingen te verrichten die in de hemel geldig zijn.2 

Op de een of andere manier moeten we al onze leden, jong en 
oud, duidelijk maken dat de begiftiging in onze heilige tempels 
een zekere gids is om geluk in dit leven en eeuwig leven in de 
komende wereld te ontvangen.:i 

Als u een heilige tempel ingaat, krijgt u begeleiding van de hei
ligen in Gods eeuwige koninkrijk, waar geen tijd meer is. In de 
tempel van God wordt u niet begiftigd met een rijk erfgoed aan 
wereldse schatten, maar met eeuwige rijkdommen die onbetaal
baar zijn. 

De ceremonien in de tempel zijn door een wijze hemelse Vader 
ontworpen, die ze in deze laatste dagen heeft geopenbaard als 
gids en bescherming in ons leven, zodat u en ik de verhoging in 
het celestiale koninkrijk kunnen bereiken, waar God en Christus 
wonen. 

Ik hoop dat u ijverig zult werken en geleid zult warden om 
uzelf voor te bereiden om deze kostbare rijkdommen in het huis 
van de Heer te ontvangen.4 

Er zijn twee soorten openbaringen: openbaringen die open 
openbaringen kunnen warden genoemd, zoals in de Leer en Ver
bonden en elders, die aan de wereld kunnen warden gegeven. En 
er zijn gesloten openbaringen. Deze warden uitsluitend bekend
gemaakt en gegeven op heilige plaatsen die voor de openbaring 
van de hoogste verordeningen zijn toebereid, en tot het Aaronisch 
en Melchizedeks priesterschap behoren. Die verordeningen zijn in 
het huis des Heren te vinden.5 
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Als we ons voorbereiden om naar de tempel te gaan, mogen we de 
volgende raad van president Harold B. Lee niet vergeten: 'Ik hoop dat de mensen 

hier met een geheiligd hart naartoe komen, met hun ogen, verstand en hart 
alleen op God gericht, zodat ze zijn aanwezigheid zullen voclen.' 
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Al in 1841 openbaarde de Heer het volgende aan Joseph Smith: 
'Er wordt op aarde geen plaats gevonden, waarheen Hij kan gaan 
en wederom datgene herstellen, dat voor u is verloren gegaan, of 
dat Hij heeft weggenomen, namelijk de volheid van het priester
schap. ( ... ) 

'Want het behaagt Mij mijn kerk dingen te openbaren, die van 
voor de grondlegging der wereld verborgen zijn gehouden, 
dingen, die tot de bedeling van de volheid der tijden behoren' (L V 
124:28, 41). 

Deze openbaringen, die voor de getrouwe leden van de kerk 
zijn gereserveerd, vormen de zogenoemde 'geheimenissen der 
godsvrucht'. De Heer zei dat Hij Joseph 'de sleutels der verbor
genheden [had] gegeven, ender openbaringen, die verzegeld zijn 
( ... )' (LV 28:7). Aan de getrouwen heeft de Heer beloofd: 'En aan 
hen zal Ik alle verborgenheden openbaren, ja, alle verborgen 
geheimen van mijn koninkrijk van dagen vanouds ( ... )' (LV 76:7). 

In de geschriften van de profeet Joseph Smith staat een uitleg 
van deze zogenoemde verborgenheden die omvat zijn in wat de 
profeet een heilige begiftiging noemt. Hij zei onder andere: 

'Ik bracht de dag in mijn eigen kantoor op de bovenverdieping 
van de winkel door,( ... ) in raadsvergadering met [en dan noemt 
hij verscheidene leiders]. Ik onderrichtte hen in de beginselen en 
orde van het priesterschap met betrekking tot wassingen, zal
vingen, begiftigingen en de overdracht van de sleutels van het 
Aaronisch priesterschap en zo voortgaande tot de hoogste orde 
van het Melchizedeks priesterschap. Ik zette de orde uiteen betref
fende de Oude van dagen en alle plannen en beginselen waardoor 
men de volheid van de zegeningen kan ontvangen, die voor de 
kerk van de Eerstgeborene zijn bereid, en waardoor wij in het bij
zijn van Elohim in de eeuwige werelden kunnen komen en ver
blijven.' (Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 237.) 

President Brigham Young heeft tijdens het plaatsen van de 
hoeksteen van de Salt Lake-tempel het volgende toegevoegd aan 
de betekenis van de begiftiging en het doel van de bijbehorende 
tempelbouw: 

'U w begiftiging betekent dat u alle verordeningen in het huis 
van de Heer ontvangt die u na dit leven nodig hebt om in de tegen-
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woordigheid van de Vader terug te kunnen keren, waarbij u de 
engelen passeert die daar als wachter staan, ( ... ) en om uw eeu
wige verhoging te verkrijgen, in weerwil van aarde en hel.' [Dis
courses of Brigham Young, verz. John A. Widtsoe (1954), blz. 416.]6 

Wat kunnen wij als 'heiland op de berg Zion' voor de 
overledenen betekenen? 

Als de aanvaarding van het evangelie zo belangrijk is voor het 
welzijn van de eeuwige ziel van de mens, kunt u zich afvragen wat 
er met de miljoenen mensen zal gebeuren die zijn overleden 
zonder de kennis van het evangelie of het plan van God, waardoor 
de volledige uitwerking van zijn verzoening gerealiseerd kan 
warden. Als het zendingswerk tot het sterfelijk leven beperkt zou 
blijven, zouden veel zielen zonder hoorzitting warden veroor
deeld. Iedereen, goed of slecht, zal door de verzoening herrijzen, 
want 'evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus 
allen levend gemaakt worden' (1Korintiers15:22). Maar alleen zij 
die zich bekeren en zich voor de vergeving van hun zonden laten 
dopen, kunnen aanspraak maken op het verlossende bloed van 
zijn verzoening. ( ... ) Doop door onderdompeling ter vergeving 
van zonden, de enige manier waarop de mens het evangelie kan 
aanvaarden, is een aardse verordening. Daarom heeft onze Vader, 
die rekening houdt met al zijn kinderen, in het heilsplan voorzie
ningen getroffen, zodat alle leden van zijn kerk en koninkrijk op 
aarde een 'heiland op de berg Zion' kunnen worden door plaats
vervangend werk te verrichten voor de mensen in de geestenwe
reld, 'de gevangenis', die zij niet voor zichzelf konden verrichten. 

Door dit werk voor de doden, dat door de leden van de kerk in 
de heilige tempel wordt verricht, worden deze mensen 'een hei
land' voor hen die zonder kennis van het evangelie zijn gestorven, 
want daardoor krijgen zij recht op de volledige gave van de Rei
land, die Hij door zijn verzoening aan de hele mensheid heeft 
beloofd. Het werk dat voor de mensen in de geestenwereld kan 
worden verricht, en ongetwijfeld werd verricht door de heiligen in 
de tijd van Paulus en dat we nu voor onze eigen voorouders 
kunnen verrichten, werd door hem als bewijs van de opstanding 
gebruikt. Hij heeft gezegd: 'Wat zullen anders zij doen, die zich 
voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden 

103 



HOOFDSTUK 11 

opgewekt warden, waarom laten zij zich nog voar hen dopen?' 
(1Korintiers15:29.) De tempels warden in deze tijd gebouwd om 
het essentiele verlossingswerk opnieuw te verrichten.7 

[De Heer] heeft gezegd dat de poarten der hel de kerk van 
Christus niet zouden overweldigen. (Zie Mattei.is 16:18.) Maar het 
werk van de Heer zou door de poarten der hel zijn overweldigd 
als er geen verordeningen voor de overledenen konden warden 
verricht. In de tijdperken dat het priesterschap niet op aarde was 
om de verlossende verordeningen van het evangelie te verrichten, 
leefden er miljoenen mensen, waarvan velen getrouwe zielen 
waren. Als er geen manier was geweest om de verlossende verar
deningen van het evangelie voar de overledenen te verrichten, 
zouden de poarten der hel het heilsplan van onze hemelse Vader 
hebben overweldigd.s 

[In ons genealogisch onderzoek] opent de Heer geen deuren 
totdat wij ons uiterste best hebben gedaan. We moeten naar die 
blinde muur lopen en voldoende geloof hebben om de Heer te 
vragen een opening te maken zodat we zullen weten wat de vol
gende stap is. En dan kunt u informatie ontvangen uit bronnen die 
het feit openbaren dat de hemel en de aarde niet ver bij elkaar van
daan liggen. 

Velen van u hebben dierbaren dit leven zien verlaten. Volgens 
mij hebt u hun nabijheid soms gevoeld als zij dichtbij u kwamen. 
En soms hebben ze u informatie gegeven die u op geen enkele 
andere wijze had kunnen ontvangen.9 

Uit ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt, en geef ik mijn 
getuigenis, dater krachten met ons aan het werk zijn die dit aardse 
leven te boven gaan. ( ... ) 

Ik heb het eenvoudige geloof dat, als we alles doen wat we 
kunnen, en tot het uiterste op zoek gaan, de Heer ons zal helpen 
met onze genealogie. De hemel en vele deuren zullen voor ons 
warden geopend, dat weet ik zeker. 10 

Als we eensgezind zouden zijn in ons tempelwerk en genealo
gisch onderzoek, zouden we geen genoegen nemen met de hui
dige tempels, maar zouden we voldoende werk voar toekomstige 
tempels hebben. Dan zouden er zelfs deuren warden geopend 
voar mensen die geen familie zijn, en zouden we een heiland op 
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de berg Zion warden. Als wij niet eensgezind zijn, zullen we niet 
in staat zijn om ons eeuwig thuis te vereeuwigen.11 

Hoe kunnen we onszelf beter op de 
tempelzegens voorbereiden? 

De Heer wil dat dit plaatsvervangend werk voor de doden, 
door ons als heiland op de berg Zion, zoveel mogelijk wordt ver
richt door mensen die smetteloos zijn. Net als Hij wilde dat die
renoffers gebracht werden met smetteloze dieren, wil Hij dat wij 
zuiver, rein en getrouw het plaatsvervangende werk als heiland 
op de berg Zion verrichten. 

En daarom hebben we onze bisschoppen en ringpresidenten 
aangeraden om hun leden zorgvuldig op een tempelaanbeveling 
voor te bereiden, en geen mensen naar de tempel te laten gaan die 
zich niet van hun zonden hebben bekeerd, die fouten hebben 
begaan, en zonder berouw dit heilig huis ontheiligen. Ik denk dat 
er voor niemand een ergere hel op aarde is dan voor iemand die 
hier met een gevoel van schuld en onreinheid in de nabijheid van 
onze Vader komt. Dat zou een afgrijselijke en schokkende erva
ring zijn.12 

De heiligste plaats op aarde is waarschijnlijk onze tempel; zo 
heilig dat we er onbesmet heen gaan; zo heilig dat onze bisschop 
en ringpresident zo goed mogelijk uitzoekt of iedereen die een 
aanbeveling aanvraagt de vastgestelde normen naleeft, [ zodat nie
mand] er onrein naartoe gaat waardoor de geest die we daar 
willen hebben wordt geschonden. 

Vergeet dat niet. Vergeet onze heilige verantwoordelijkheid en 
onze hoop niet, dat wij ervoor zorgen dat we altijd met schone 
handen en een zuiver hart naar de tempel gaan en dat aan anderen 
ook duidelijk maken. [Zie Psalmen 24:3-4.]13 

Er is altijd een aantal mensen die zo snel mogelijk na hun <loop 
naar de tempel willen. Het is al lang de regel ( ... ) dat iemand mini
maal een jaar moet wachten. ( ... ) We zeggen minimaal een jaar 
omdat we hopen dat de bisschoppen en ringpresidenten een diep
gaand gesprek met die mensen hebben om ervoor te zorgen dat ze 
lang genoeg lid van de kerk zijn om met beide benen op de grand 
te staan en de fundamentele leerstellingen van de kerk te 
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begrijpen, voordat we van ze verwachten dat ze de hogere veror
deningen, de tempelverordeningen, begrijpen. De vragen die 
gesteld warden aan de mensen die naar de tempel gaan, zijn dan 
ook niet alleen op hun naleving van de gedragsnormen gericht, 
maar ook op hun gereedheid om de tempelverordeningen te ont
vangen.14 

Tijdens de begiftiging nemen we door middel van een verbond 
bepaalde verplichtingen op ons die in feite slechts een verwezen
lijking zijn van de verbonden die we bij de <loop hebben gesloten 
en waarvan de profeet Alma heeft uitgelegd dat 'gij verlangend 
zijt om in de kudde van God te komen en zijn volk te warden 
genoemd, en gewillig zijt elkanders lasten te dragen, zodat ze licht 
mogen zijn; ja, en gewillig zijt met de treurenden te treuren; ja, en 
hen te vertroosten, die vertroosting nodig hebben, en om te allen 
tijde als getuigen van God te staan, in alle dingen en in alle 
plaatsen, waar gij u ook moogt bevinden, zelfs tot in de dood' 
(Mosiah 18:8-9). Alle [mensen] die bereid [zijn] om de verplich
tingen op zich te nemen die Alma genoemd heeft, 'zich voor God 
verootmoedigen ( ... ) en met gebroken hart en verslagen geest 
komen ( ... ) en gewillig zijn de naam van Jezus Christus op zich te 
nemen, en vastbesloten zijn om Hem tot het einde toe te dienen' 
(LV 20:37), hoeven niet te aarzelen om naar de heilige tempel te 
gaan en, naast de gesloten verbonden, de beloften van grate zege
ningen te ontvangen die op gehoorzaamheid daaraan zijn geba
seerd.15 

Hoe moeten we ons voorbereiden [om naar de tempel te gaan]? 
Een beeldhouwer heeft bij de poort van de Cardston-tempel 
(Alberta) de volgende woorden van wijlen ouderling Orson F. 
Whitney geschreven die we allemaal moeten onthouden. Die 
woorden luiden als volgt: 

'Het hart moet rein zijn om binnen de muren te komen van dit 
huis, 
Waar een feest wordt gevierd dat onbekend is aan werelds 
feestgedruis. 
Neem vrijelijk deel, want God heeft vrijelijk gegeven 
En proef de heilige vreugde van het hemelse leven. 
Korn hier meer te weten over Hem die de dood slechtte in het 
graf 
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En aan de mens de sleutels van het koninkrijk gaf; 
Verenigd door de machten die verleden en heden verbinden, 
waardoor levenden en doden volmaking vinden.' 

President Joseph F. Smith heeft het geheim van die volmaking 
als volgt omschreven: 'Het is niet gemakkelijk voor de mens om 
zijn ijdelheden op te geven, om zijn vooropgezette meningen te 
veranderen en zich met hart en ziel aan de wil van God over te 
geven, die altijd hoger dan zijn eigen wil is. ( ... ) Als mensen 
beseffen dat ze zich zonder steun in diep water bevinden, moeten 
ze zich terugtrekken, want dan kunnen ze er zeker van zijn dat 
hun koers steeds verder afwijkt van hun steunpunten, die niet 
altijd gemakkelijk zijn terug te vinden. De godsdienst van het hart, 
de oprechte en eenvoudige verbondenheid met God, is de 
grootste bescherming van de heiligen der laatste dagen.' (Gospel 
Doctrine, blz. 9.) ( ... ) 

Met dat in gedachten ( ... ), wil ik graag door middel van een per
soonlijke ervaring mijn getuigenis geven. Slechts vier weken 
geleden had ik vroeg in de morgen een prachtige droom. In die 
droom leek het erop dat ik met andere broeders door de president 
van de kerk werd onderricht, en hoewel er anderen aanwezig 
waren, leek het wel of alles wat hij zei alleen voor mij bestemd 
was. ( ... ) Die droom had ik vandaag weer - de boodschap was 
overweldigend en duidelijk: 'Als je God wilt leren liefhebben, 
moet je zijn kinderen leren liefhebben en dienen. Niemand heeft 
God lief tenzij hij overvloedig gedienstig is en de kinderen van 
onze hemelse Vader liefheeft.' 

En nadat de president deze les had behandeld, die zo'n krach
tige indruk op mij maakte, zei hij: 'Broeders, laten we in gebed 
neerknielen.' En na zijn gebed werd ik wakker, met de meest 
hemelse gevoelens die ik ooit heb gehad, en ik vroeg me af of ik 
die hoge norm van een voorliefde voor hulpvaardigheid en lief de 
voor de kinderen van God in die droom daadwerkelijk kon 
bereiken.16 

God zij dank voor de openbaringen door de macht van de Hei
lige Geest, die tot mijn ziel getuigen dat ik met heel mijn ziel weet 
dat [de Heer] leeft, dat Hij de Heiland van de wereld is. Ik weet 
dat [de tempel] een heilige plaats is waar Hij zijn hoofd vanwege 
de zondeloosheid kan neerleggen. Ik hoop dat de mensen hier 
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met een geheiligd hart naartoe komen, met hun ogen, verstand en 
hart alleen op God gericht, zodat ze zijn aanwezigheid zullen 
voelen.17 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• In welke opzichten is de tempel een 'gids en bescherming' in 
ans dagelijks leven? 

• Hoe zou u de wereldse schatten vergelijken met de rijkdom aan 
eeuwige schatten die in de tempel zijn te verkrijgen? 

• Waarom is het belangrijk dat we zo vaak mogelijk naar de 
tempel gaan? 

• Wat voor zegeningen hebt u door tempelwerk en familiege
schiedenis ontvangen? 

• Waarom moeten we met schone handen en een zuiver hart naar 
het huis van de Heer komen? We moeten uiteraard de 
gedragsnormen naleven. Maar hoe kunnen we ans nag meer 
voorbereiden? 

• W aarom is het belangrijk om als voorbereiding op de tempelze
geningen anderen te leren liefhebben en dienen? 
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_______ ____..,~' l (c~~) --------

Het goddelijke doel 
van het huwelijk 

Wat kunnen we doen om het 
eeuwig huwelijk van de leden te versterken en jonge 

mensen op het tempelhuwelijk voor te bereiden? 

Inleiding 

Besident Harold B. Lee heeft gezegd hoe belangrijk het is dat 
mensen een tempelhuwelijk sluiten en hun hele leven samen
werken om dat huwelijk te versterken: 

'Het huwelijk is een deelgenootschap. Iemand heeft opgemerkt 
dat de vrouw in het verslag van de schepping in de Bijbel niet van 
een deel van het hoofd van de man is gevormd, zodat zij over hem 
zou kunnen heersen, maar ook niet van de voet van de man, zodat 
ze door hem vertrapt zou kunnen warden. De vrouw is uit de 
zijde van de man gevormd, om nadruk te leggen op het feit dat ze 
zich altijd als partner en collega aan zijn zijde zal bevinden. Aan 
het altaar wordt u aan elkaar verbonden en vanaf dat moment zult 
u alle lasten samen moeten dragen. De apostel Paulus heeft met 
betrekking tot het huwelijk het volgende gezegd: 'V ormt geen on
gelijk span' (2 Korintiers 6:14). Hoewel deze raad voornamelijk 
betrekking heeft op godsdienstige belangen en geestelijke verlan
gens, mogen we de indruk die zijn uitspraak opwekt niet over het 
hoofd zien. Net als een span ossen, dat een last over de weg ver
voert. Als een os wankelt, lui en traag wordt, of gemeen en 
koppig, wordt de lading verwoest. Sommige huwelijken stranden 
om dezelfde redenen, als een van de partners of (allebei) zijn of 
haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander niet na
komt. ( ... ) 

'Maar nog belangrijker dan het gezamenlijke 'juk' in aardse 
zaken, is de gezamenlijke last in geestelijke zaken. ( ... ) Het is zeker 
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dat ieder gezin dat gesticht is met een eeuwig doel, en waar kin
deren als 'een erfdeel des Heren' (Psalmen 127:3) warden verwel
komd, een veel grotere overlevingskans heeft door de heiligheid 
die daardoor in het gezin tot stand komt.'1 

Leringen van Harold B. Lee 

Waarom is het eeuwig huwelijk zo belangrijk 
voor onze verhoging? 

Laten we het eerste huwelijk overwegen dat na de schepping 
van de aarde werd voltrokken. Adam, de eerste man, was 
geschapen, net als alle beesten en vogels en alle levende schep
selen op aarde. Vervolgens staa t er in het verslag: 'En de Here God 
zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp 
maken, die bij hem past.' Toen de Heer Eva had gevormd, 'bracht 
[Hij] haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been 
van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal "mannin" 
heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn 
vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij 
zullen tot een vlees zijn' (Genesis 2:18, 22-24). ( ... )Na de voltrek
king van dat huwelijk gebood de Heer hen: 'Weest vruchtbaar en 
wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar' (Genesis 1:28). 

Dit was een huwelijk dat de Heer tussen twee onsterfelijken 
afsloot, want totdat zij zondigden waren zij niet aan de dood 
onderhevig. Hij maakte van hen een twee-eenheid, niet alleen 
voor dit aardse leven, maar voor onbepaalde tijd; zij zouden voor 
eeuwig een zijn. ( ... ) De dood was voor hen geen echtscheiding; 
het was slechts een tijdelijke scheiding. De opstanding tot onster
felijkheid betekende voor hen een rei.inie en een eeuwige band die 
nooit meer verbroken zou warden. 'Want evenals in Adam allen 
sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt warden' 
(1 Korintiers 15:22). 

Als u zorgvuldig de uitleg van dit eerste huwelijk hebt gevolgd, 
bent u in staat om de openbaring te begrijpen die in onze tijd met 
de volgende woorden aan de kerk is gegeven: 

'Indien een man een vrouw huwt door mijn woord, dat mijn 
wet is, en door het nieuw en eeuwig verbond, en dit op hen is ver
zegeld door de Heilige Geest der belofte, door hem, die is gezalfd, 
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aan wie Ik deze macht en de sleutels van dit priesterschap heb 
overgedragen ( ... ), zal het hun in alle dingen in tijd en door alle 
eeuwigheid geschieden, zoals mijn dienstknecht het op hen heeft 
bevestigd; en dit zal ten volle van kracht zijn, wanneer zij uit de 
wereld zijn; en zij zullen de engelen en de goden, die daar zijn 
geplaatst, voorbijgaan naar hun verhoging en heerlijkheid in alle 
dingen, zoals op hun hoofd is verzegeld' (LV 132:19). ( ... ) 

Het huwelijk voor tijd en eeuwigheid is het enge en nauwe pad 
(dat in de Schriften wordt genoemd) 'dat tot verhoging leidt en tot 
voortzetting der levens, en weinigen zijn er, die dit vinden', maar 
'wijd is de poort en breed is de weg, die tot de dood leidt; en velen 
zijn er, die door deze ingaan' (L V 132:22, 25). Als Satan en zijn vol
gelingen u kunnen overhalen om de brede weg van het wereldse 
huwelijk te nemen die bij de dood eindigt, ontneemt hij u de kans 
op de hoogste graad van eeuwig geluk door middel van het huwe
lijk en nakomelingen in de eeuwigheid. Het moet u nu duidelijk 
zijn waarom de Heer heeft gezegd dat iemand het nieuw en 
eeuwig verbond van het huwelijk moet sluiten om de hoogste 
graad in de celestiale heerlijkheid te bereiken. En als hij dat niet 
doet, kan hij die niet verwerven. (Zie LV 131:1-3.)2 

Zij die ervoor zorgen dat ze aan de vereisten voldoen om het 
nieuw en eeuwig verbond van het huwelijk voor tijd en alle eeu
wigheid in de tempel te sluiten, leggen de eerste hoeksteen van het 
eeuwig gezin in het celestiale koninkrijk dat voor eeuwig zal 
voortduren. Hun beloning is 'eeuwig[e] heerlijkheid' (Abraham 
3:26).3 

Wat kunnen huwelijkspartners doen om hun 
tempelhuwelijk te versterken? 

Als [jonge mensen] zich vanaf de huwelijksvoltrekking voor
nemen om hun uiterste best te doen de ander in goede dingen te 
behagen, en zelfs hun eigen pleziertjes, behoeften en verlangens 
opofferen, zal het probleem van aanpassing in het huwelijk van
zelf worden opgelost, en werken ze thuis aan een gelukkig gezin. 
Uit grote offers komt veel liefde voort, en het gezin waar de 
beginselen van offerbereidheid voor het welzijn van de ander 
dagelijks tot uitdrukking komen is het gezin waar veel liefde 
heerst.4 
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Er zal meer vreugde en verlangen zijn clan ooit tevoren, want 
vergeet niet dat liefde op offerbereidheid is gebaseerd en dat een 
dagelijkse vastbeslotenheid om elkaar in goede dingen te behagen 
een stevige fundering voor een gelukkig gezin is. De zorg voor 
elkaars welzijn moet wederzijds zijn en niet eenzijdig of zelf
zuchtig. Man en vrouw moeten de verantwoordelijkheid op zich 
nemen en zich verplichten om elkaar te onderrichten. Twee zaken 
die tegenwoordig de veiligheid van het hedendaagse gezin 
bedreigen is het feit dat jonge echtgenoten nooit de verplichting 
hebben gevoeld om een gezin te onderhouden, en dat jonge echt
genotes de verantwoordelijkheid ontwijken om zich te concen
treren op het grootbrengen van kinderen en het creeren van een 
huiselijke sfeer.s 

Het huwelijk is de grootste vreugde, maar gaat ook gepaard 
met de zwaarste verantwoordelijkheid die in dit leven op de 
schouders van man en vrouw kunnen rusten. De goddelijke 
impuls in iedere man en vrouw die door omgang met het andere 
geslacht wordt opgewekt, is door onze Schepper gegeven als hei
lige impuls met een heilig doel - niet als biologische prikkel of als 
vleselijke lust in willekeurige seksuele relaties, maar als uitdruk
king van ware liefde in het heilig huwelijk.6 

Ik heb vele malen tegen jonge echtparen aan het altaar gezegd: 
Laat de tedere intimiteiten van het huwelijk nooit onbeteugeld 
warden. Laat jullie gedachten stralen als het zonlicht. Als jullie de 
sfeer van romantiek in jullie huwelijk in leven willen houden, laat 
jullie woorden clan heilzaam zijn en jullie omgang inspirerend en 
opbouwend.7 

Soms, als we voor de kerk op reis zijn, warden we benaderd 
door huwelijkspartners die vragen of het niet beter is om uit elkaar 
te gaan en geschiktere partners te zoeken, omdat ze- ondanks hun 
tempelhuwelijk - niet voldoende bij elkaar passen. Tegen al die 
mensen zeggen we dat als een in de tempel verzegeld echtpaar 
elkaar beu wordt, dat een bewijs is dat een of beide partners zich 
niet aan de tempelverbonden houdt. Ieder in de tempel verzegeld 
echtpaar dat trouw is aan de gesloten verbonden, zal dichter tot 
elkaar groeien. Hun lief de zal op hun gouden bruiloft een diepere 
betekenis hebben dan op de dag dat ze in het huis van de Heer ver
zegeld werden. Laat daar geen twijfel over bestaan.8 
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President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Uit grote offers komt veel liefde voort, 
en het gezin waar de beginselen van offerbereidheid voor het welzijn van de ander 

dagclijks tot uitdrukking komen is het gezin waar veel liefde heerst.' 
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Tegen hen die met een liefdevol hart aan het altaar plaats
nemen, kunnen we met recht zeggen dat als ze trouw blijven aan 
de tempelverbonden die ze in de tempel sluiten, ze vijftig jaar 
later het volgende tegen elkaar kunnen zeggen: 'Toen we pas 
getrouwd waren wisten we niet wat ware liefde was, omdat we 
nu een veel hogere dunk van elkaar hebben!' En dat zal het geval 
zijn als ze de raad van hun leiders volgen en gehoorzaam zijn 
aan de heilige instructies die ze tijdens de ceremonie in de 
tempel hebben ontvangen. Dan zullen ze elkaar volmaakter lief
hebben, tot een volheid van liefde in de tegenwoordigheid van 
de Heer.9 

Fouten, tekortkomingen en de oppervlakkigheid van lichame
lijke aantrekkingskracht zijn niets vergeleken met de echtheid van 
een goed karakter, dat volhardt en in de loop der jaren steeds 
mooier wordt. Ook u kunt, lang nadat de bloei van de jeugd is ver
vaagd, in de bekoring van uw gelukkige gezin leven. Maar dan 
dient u wel de kwaliteit van de ruwe diamant in elkaar te vinden, 
die door succes en mislukking, tegenspoed en geluk, geslepen 
moet warden, om de glans en de schittering voort te brengen die 
zelfs in de donkerste nacht te zien zal zijn.10 

Wat voor raad krijgen de mensen die nu geen 
eeuwig huwelijk hebben? 

Sommigen van u hebben nu geen partner thuis. Sommigen van 
u zijn weduwe of weduwnaar, of misschien hebt u nog geen 
partner gevonden. Onder u bevindt zich een aantal van de edelste 
leden van de kerk - getrouwe, moedige leden die ernaar streven 
om de geboden van de Heer te onderhouden, het koninkrijk op 
aarde op te bouwen en hun naasten te dienen. 

Het leven heeft zoveel te bieden. Put kracht uit het overwinnen 
van uw moeilijkheden. Er zijn zoveel manieren om voldoening te 
vinden, door dierbaren te helpen en onze taken op ons werk en 
thuis te verrichten. De kerk biedt zoveel mogelijkheden om zielen, 
te beginnen met onze eigen, de vreugde van het eeuwige leven te 
helpen vinden. 

Laat u niet door zelfmedelijden of wanhoop van de juiste koers 
afbrengen. Vestig uw aandacht op het helpen van anderen. Voor 
u betekenen de woorden van de Meester iets bijzonders: 'Wie zijn 
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leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om mij
nentwil, zal het vinden' (Matteus 10:39).11 

De Heer oordeelt ons niet alleen naar onze <laden maar ook naar 
de verlangens van ons hart. ( ... ) Daarom zullen [vrouwen] die 
geen kans hebben gehad om te trouwen of kinderen te krijgen -
die in hun hart zeggen <lat ze alles hadden gedaan en gegeven als 
ze de kans hadden gehad - door de Heer warden gezegend alsof 
ze <lat allemaal tot stand hebben gebracht; en in de komende 
wereld zullen zij genoegdoening ontvangen voor hun verlangen 
naar die rechtschapen zegeningen die ze buiten hun schuld om 
niet hebben ontvangen.12 

Zusters, als u wilt <lat uw man actief in de kerk is, en zou willen 
<lat hij hier aanwezig was, in plaats van de verbittering in zijn hart, 
en u afvraagt water gedaan kan warden( ... ) zodat u eens met 
hem in de tempel van God kunt zijn. En broeders die willen <lat ze 
daar met hun vrouw kunnen zijn. Wij zeggen tot u <lat als u 
getrouw bent, als u van uw man of vrouw houdt, en iedere avond, 
ochtend, <lag en nacht voor hem of haar bidt, u als lid van de kerk 
door de macht van de Heilige Geest de kracht zult krijgen waar u 
als gedoopt en getrouw lid recht op hebt. Door het gebruik van die 
kracht kunt u in staat warden gesteld om de tegenstand van uw 
huwelijkspartner te doorbreken en hem of haar dichter tot het 
geloof te brengen.13 

Sommigen van u beslissen misschien om met iemand te 
trouwen die geen lid van de kerk is, in de hoop <lat die persoon 
wel tot bekering zal komen. Uw kansen op geluk in het huwelijk 
zijn veel grater als die bekering voor het huwelijk plaatsvindt.14 

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat 
jonge mensen de zegeningen van het tempelhuwelijk 

begrijpen en zich daarop voorbereiden? 

De effectiviteit van het mormoonse gezin rust uiteraard op de 
wijze waarop het huwelijk is gesloten. Een huwelijk alleen voor 
<lit leven zal natuurlijk voornamelijk op wereldse zaken zijn 
gericht. Het perspectief en de fundering van een eeuwig huwelijk 
zijn geheel anders. ( ... ) 

115 



HOOFOSTUK 12 

( ... ) Uiteraard beseffen we dat we de gezochte zegeningen niet 
ontvangen als we zonder de juiste voorbereiding naar de tempel 
gaan. Het eeuwig huwelijk rust op volwassenheid en toewijding 
waardoor - met de begiftiging en de verordeningen - de poorten 
van de hemel kunnen warden geopend om zegeningen over ons 
uit te storten. 

( ... ) Het tempelhuwelijk is meer dan een ceremonie; het is een 
hele gerichtheid op het leven, het huwelijk en het gezin. Het is het 
hoogtepunt van de opbouw van onze houding ten opzichte van de 
kerk, kuisheid en onze persoonlijke relatie met God - en vele 
andere zaken. Daarom is alleen het prediken van het tempelhuwe
lijk niet voldoende. De gezinsavond, het seminarie, het instituut 
en de hulporganisaties moeten naar dat doel streven - niet alleen 
door vermaning-maar door te laten zien dat we aan de hand van 
de overtuigingen en opvattingen ten opzichte van het tempelhu
welijk het soort leven hier en in de eeuwigheid kunnen leiden 
waar de meeste mensen naar verlangen. Als we dat op de juiste 
wijze doen, kunnen we het verschil la ten zien tussen 'heilig en niet 
heilig' [zie Ezechiel 44:23] zodat de krachtige, natuurlijke 
instincten van het moederschap doorslaggevend zullen zijn als 
een jonge vrouw twijfelt tussen die heilige instincten en de zucht 
naar genot. Met oprechte oordeelskracht en gezamenlijke inspan
ning kunnen we de jongeman laten zien dat de weg van de wereld 
- hoe die ook wordt gei'dealiseerd en hoe prettig de casanova' s 
ook overkomen - de weg van verdriet is; het is de weg die uitein
delijk die diepe, innerlijke verlangens naar huis en haard en de 
vreugde van het vaderschap in de weg staat.15 

Hoewel niet alle problemen van het leven door het tempelhu
welijk warden opgelost, wordt het voor iedereen die het sluit wel 
een veilige haven en een anker voor de ziel als de stormen hevig 
woeden. ( ... ) 

Al bijna twintig jaar lang breng ik bijna ieder weekeinde door in 
een aantal van de meest succesvolle gezinnen in de kerk. Daaren
tegen kan ik ook bijna wekelijks een blik werpen in een aantal van 
de ongelukkige gezinnen. Aan de hand van deze ervaringen heb 
ik voor mijzelf een aantal duidelijke conclusies getrokken: Ten 
eerste, in de gelukkigste gezinnen zijn de ouders in de tempel 
getrouwd. Ten tweede, een tempelhuwelijk is het meest succesvol 
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als zowel man en vrouw de heilige verordeningen in de tempel 
rein en zuiver van lichaam, verstand en hart hebben gesloten. Ten 
derde, een tempelhuwelijk is het heiligst als beide partners op de 
juiste wijze zijn onderricht in het doel van de heilige begiftiging en 
in de verplichting van man en vrouw om in overeenstemming met 
de instructies te leven die in de tempel zijn ontvangen. Ten vierde, 
ouders die hun tempelverbonden te licht hebben opgevat, kunnen 
door hun slechte voorbeeld niets beters van hun kinderen ver
wachten. 

In deze tijd hebben de modeverschijnselen, het bedrog, het 
uiterlijke vertoon en de schijn van de wereld de heilige beginselen 
van het gezin, het huwelijk en zelfs de huwelijksvoltrekking ern
stig vervormd. Gezegend is de wijze moeder die haar dochter een 
plaatje schildert van de heilige huwelijksvoltrekking in een prach
tige, hemelse verzegelkamer, waar -ver weg van de wereld en in 
de tegenwoordigheid van ouders en familieleden - een prachtige, 
jonge bruid en bruidegom aan het heilige altaar elkaar de hand 
geven. Ik dank God voor die moeder, die haar dochter laat zien 
dat hier, het dichtst bij de hemel, van hart tot hart wordt gecom
municeerd, in gemeenschappelijke liefde, waardoor een eenheid 
ontstaat die de vernietigende werking van moeilijkheden, hart
zeer of teleurstellingen kan weerstaan en die de grootste stimu
lans is om de hoogste doelen in het leven te bereiken!16 

Ik hoop dat de mormoonse gezinnen gezegend zullen worden 
en zich hier gelukkig zullen voelen, en de fundering zullen leggen 
voor de verhoging in het celestiale koninkrijk.17 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Hoe kunnen echtparen ervoor zorgen dat hun eeuwig huwe
lijksverbond een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven 
blijft? Wat voor invloed behoort het eeuwig huwelijk te hebben 
op de manier waarop de huwelijkspartners elkaar en de kin
deren behandelen? 

• Hoe kunnen we onze kinderen het belang van het eeuwig 
huwelijk bijbrengen? 

• Waarom is 'lief de op offerbereidheid ( ... ) gebaseerd'? Hoe 
wordt het huwelijk door onbaatzuchtigheid versterkt? 
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• Hoe kunnen mensen waarvan de huwelijkspartner geen lid van 
de kerk is hun huwelijk versterken? Hoe kunnen de mensen die 
momenteel niet gehuwd zijn hun leven vervullen met uitdruk
kingen van goddelijke liefde en opoffering? 

• Wat betekent het om 'de gezamenlijke last' in het huwelijk te 
dragen? 

• Hoe kunnen huwelijkspartners 'elkaar volmaakter liefhebben, 
tot een volheid van liefde in de tegenwoordigheid van de 
Heer'? 
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Thuis in het evangelie onderrichten 

Hoe kunnen ouders van hun huis een heiligdom maken, een 
plek waar zij hun kinderen voorbereiden op het eeuwige Leven? 

Inleiding 

President Harold B. Lee heeft het volgende over het belang van 
evangelieonderwijs thuis gezegd: 

'Als we de woorden van de profeten vanouds lezen, mer ken we 
wat het onderliggende kwaad was waardoor de goddeloosheid 
werd veroorzaakt die God, als Schepper van de mens, deed 
huilen. In een openbaring aan zijn getrouwe profeet Henoch ver
klaarde God dat het overblijfsel van zijn kinderen geen innerlijke 
liefde had, en zelfs hun eigen bloed haatte, waarmee waarschijn
lijk hun kinderen werden bedoeld. 

'In antwoord op de vraag van Henoch waarom Hij huilde, ant
woordde God: "( ... ) onder al het werk mijner handen is er niet 
zulk een grote goddeloosheid geweest, als er onder uw broederen 
heerst." 

'Daar voegde Hij aan toe: /1 
( ••• ) zie, hun zonden zullen op het 

hoofd hunner vaderen komen ( ... )"(Mozes 7:36-37). Klaarblijke
lijk hadden de ouders van die genera tie de grote zonde begaan om 
niet het gebod te onderhouden dat vanaf de tijd van Adam van 
kracht was. Zij hadden hun kinderen niet in de leerstellingen van 
het evangelie onderricht. 

'De Heer heeft ons gewaarschuwd dat het bij de wederkomst 
van de Zoon des Mensen hetzelfde zal zijn als in de tijd van 
Noach. God geve dat zijn kinderen naar de raad van de profeten 
zullen luisteren en hun kinderen zullen onderrichten, zoals de 
Heer heeft geboden, en aan de straf van de almachtige God zullen 
ontkomen.'1 

In dit hoofdstuk worden de belangrijke taak van de ouders 
besproken om hun kinderen in het evangelie te onderrichten en 
hen op een rechtschapen leven voor te bereiden. 
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Leringen van Harold B. Lee 

Waarom is het gezin de belangrijkste plek om het 
evangelie te bespreken? 

Ons gezin behoort niet alleen een heilige plek te zijn, maar ook 
een plek van waaruit onze kinderen vol vertrouwen de onrustige 
wereld in kunnen gaan. We weten allemaal dat wat thuis wordt 
geleerd, een enorme nawerking heeft; water thuis wordt gezien 
en ervaren, helpt of kwelt onze kinderen jarenlang. Het gezin kan 
een voorbeeld voor de hele mensheid zijn, maar we moeten de 
raad van de kerkleiders op dit gebied serieuzer nemen clan ooit 
tevoren. Dit is altijd een moeilijke taak geweest, maar is nu moei
lijker vanwege het algemene verval van het gezin in deze tijd. Kin
deren kunnen het evangelie thuis in de praktijk 'voelen en zien'. 
Zij kunnen de juistheid en de kracht ervan ervaren; ze kunnen 
zien hoe het aan de behoeften van het individu tegemoet komt.2 

Keer op keer is de uitspraak herhaald dat het gezin de basis van 
een rechtschapen leven is. ( ... ) Zowel uit de openbaringen van 
God als uit de leer van de mens blijkt hoe belangrijk het gezin is in 
de vorming van de volledige levenservaring.3 

Het wordt steeds duidelijker dat het gezin de sleutel tot de toe
komst van de kerk is. Een ongeliefd kind dat geen discipline, werk 
of verantwoordelijkheid heeft geleerd, zal vaak aan satanische 
vervangmiddelen van geluk toegeven - drugs, seksuele experi
menten en opstandigheid, intellectueel of gedragswetenschappe
lijk. ( ... ) 

Er is geen betere plek clan thuis om over het huwelijk, liefde en 
seks te praten, want deze kunnen op de juiste manier in een heilig 
tempelhuwelijk gecombineerd worden. Er is geen betere plek om 
over de twijfels van onze kinderen te praten clan op een plek waar 
liefde heerst - thuis. Door liefde kunnen onze kinderen onbe
vangen worden, zodat ze luisteren naar de mensen die ze kunnen 
vertrouwen. ( ... ) 

Kan een kind zijn naaste liefhebben als hij zichzelf niet liefheeft? 
Kan een kind dat nooit vertrouwd is, anderen vertrouwen? Kan 
een jongen die nooit gewerkt heeft of verantwoordelijkheid heeft 
gedragen, inzien hoe die essentiele eigenschappen van belang zijn 
voor onze hele samenleving? Kan een meisjes dat thuis nooit aan 
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President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Ondcrricht uw gezinsleden 
tijdens de gezinsavond, onderwijs hen in bet onderhouden van de geboden, 

want allcen daarin is onze vciligheid te vindcn.' 

eerlijke, oprechte besprekingen van evangeliebeginselen heeft 
deelgenomen, omgaan met de critici in de wereld en de intellec
tuele aanvallen op haar godsdienst? ( ... ) Zonder evangeliebegin
selen in de praktijk te ervaren, is het veel moeilijker om in dat 
beginsel te geloven. ( ... ) 

In deze tijd, waarvan gezegd is dat die op de tijd van Noach zou 
lijken, moeten wij onze jongeren leren goede beslissingen te nemen 
en leren zelfvertrouwen te ontwikkelen, vooral als zij nog thuis
wonen, waar de liefde in het gezin bekering zowel mogelijk als 
waardevol maakt. De omgeving van onze jongeren buiten het gezin 
en de kerk is vaak leeg wat de normen betreft, of vol ideeen die niet 
in overeenstemming zijn met de beginselen van het evangelie.4 

De ouders en de kerk hebben de belangrijke verantwoordelijk
heid om in de waarheden van het evangelie te onderwijzen, die 
een anker voor iedere ziel kunnen zijn. Zonder zo'n anker zou de 
mens als 'een golf der zee' zijn 'die door de wind aangedreven en 
opgejaagd wordt', voortgedreven door iedere onzekere leer die 
zijn gedachten verwart met betrekking tot wat verkeerd is in de 
ogen van God. [Zie Efeziers 4:14; Jakobus 1:6.] Wij behoren de best 
opgeleide mensen op aarde te zijn als wij gehoor geven aan de ver
maningen van de Heer. 
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Als onze jongeren op die manier warden versterkt, zullen ze 
niet in hun godsdienstige overtuiging warden verstoord als ze in 
contact komen met valse educatieve ideeen die in tegenspraak zijn 
met de waarheden van het evangelie. Dan zijn ze gewapend tegen 
de giftige pijlen van kwaadsprekerij en huichelarij. 

Jongemannen ( ... )die zich in hun denkwijze door de rotsvaste 
waarheid laten leiden, zullen niet in een onbedachtzaam moment 
van zwakheid toegeven aan een verleiding die in de rest van hun 
leven een verwoestende invloed zal zijn. ( ... ) 

Jonge stellen die op het punt staan te trouwen en zich laten 
leiden door gedachten die op evangeliewaarheid zijn gebaseerd, 
heiligen zich als zij de wet van het celestiale huwelijk naleven om 
eeuwige vreugde te verkrijgen.5 

De Heer heeft gezegd dat Satan niet de macht heeft om kleine 
kinderen te verleiden, 'voordat zij verantwoordelijk jegens Mij 
warden' (L V 29:47). Daarop volgt de volgende belangrijke uit
spraak: 'Opdat grote dingen van hun vaderen mogen warden ver
langd' (LV 29:48). En daar warden ouders mee bedoeld. Waarom 
zou de Heer Satan niet toestaan om kleine kinderen te verleiden 
voordat ze de jaren van verantwoordelijkheid hebben bereikt? 
Voornamelijk om ouders een gouden kans te geven om in het hart 
van hun kleine kinderen die belangrijke zaadjes te planten die zij 
zo hard nodig hebben als zij de jaren van verantwoordelijkheid 
bereiken.6 

Wij hebben als vader, moeder en leerkracht de belangrijke taak 
om de menselijke ziel te versterken. Satan kan kleine kinderen 
inderdaad niet verleiden voordat ze de jaren van verantwoorde
lijkheid hebben bereikt, maar hij probeert ons, die verantwoorde
lijk voor hun zorg en opvoeding zijn, zorgeloos en onachtzaam te 
maken, waardoor zij die kleine neigingen ontwikkelen om meege
sleept te warden en waardoor ze ongeschikt zijn voor hun taak om 
tegen Satan te strijden, en niet de wapenrusting aantrekken als ze 
de jaren van verantwoordelijkheid bereiken.7 

We moeten iedere vader duidelijk maken dat hij verantwoorde
lijk is voor het eeuwig welzijn van zijn gezin: dat betekent dat hij 
met zijn gezin naar de kerk gaat, met zijn gezin de avondmaals
dienst bijwoont, en gezinsavond houdt om zijn gezin bij elkaar te 
houden; het betekent dat hij zich voorbereidt om met zijn gezin 
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naar de tempel te gaan, zodat zij eraan kunnen werken om een 
eeuwig gezin te worden.s 

Moeders en vaders, mijn smeekbede is dat wij een volledig 
besef van de verantwoordelijkheid voor deze kostbare zielen 
mogen hebben. Als u hen niet op die dag voorbereidt, wie moet 
het dan doen? Bereidt u hen voor op de dag dat [de Heer] als een 
<lief in de nacht zal verschijnen, zodat ze in zijn tegenwoordigheid 
kunnen verkeren? Als zij zich op het slagveld bevinden, als zij met 
gevaar en verleiding geconfronteerd warden, reikt uw moeder
liefde dan ver genoeg om die zoon of dochter, die misschien ver 
weg woont, op het rechte spoor te houden?9 

In welke evangeliebeginselen moeten wij onze 
kinderen onderrichten? 

De profeet Enos heeft iets over de leringen van zijn vader opge
schreven. Hij zei: 'Ik, Enos, wist dat mijn vader een rechtvaardig 
man was, want hij onderwees mij ( ... ) tevens in de lering en ver
maning van de Heer. Gezegend zij de naam mijns Gods daarvoor!' 
(Enos 1:1.) Ik heb over die woorden nagedacht: 'Mijn vader heeft 
mij in de lering onderwezen.' Wat betekent dat? Lering houdt het 
proces van morele instructies en discipline in. 'Mijn vader heeft 
mij door middel van morele instructies onderwezen en leren 
gehoorzamen.' Wat betekent vermaning? Het betekent zachtaar
dige of vriendelijke terechtwijzingen, waarschuwingen of herin
neringen. Gezegend is de naam van God voor de vader en moeder 
die in de lering en vermaning van de Heer onderwijzen!10 

De Heer heeft duidelijk gesproken over deze voorbereiding op 
de bescherming van de jeugd tegen de gevaarlijke valstrikken die 
hen kunnen vernietigen. Hij heeft een ernstige waarschuwing uit
gesproken. Hier volgen zijn woorden: 

'En verder, voor zoverre er in Zion ( ... ) ouders zijn, die kin
deren hebben, en deze niet onderwijzen in de leer van bekering, 
geloof in Christus, de Zoon van de levende God, en van <loop, en 
de gave des Heiligen Geestes door het opleggen van handen, wan
neer zij acht jaar oud zijn, dan zij de zonde op het hoofd der 
ouders. ( ... ) 

'En zij moeten hun kinderen eveneens leren [ ... ] bidden en 
oprecht voor de Here [leren] wandelen.' [LV 68:25, 28.]11 
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Het krachtigste wapen dat we tegen al het huidige kwaad in de 
wereld kunnen gebruiken, is een onwankelbaar getuigenis van de 
Heer en Heiland, Jezus Christus. Onderwijs uw kleine kinderen 
als ze bij u op schoot zitten, clan zullen ze standvastig opgroeien. 
En als ze toch afdwalen, kunt u hen door uw liefde en geloof 
terugbrengen .12 

Ouders moeten hun werk in getrouwheid indachtig zijn, ervoor 
zorgen dat er geen leeglopers onder hen zijn en hun kinderen niet 
in goddeloosheid la ten opgroeien, maar zorgen dat ze ernstig naar 
de rijkdommen der eeuwigheid zoeken en geen hebzucht uit hun 
ogen laten spreken. (Zie L V 68:30-31.) Dat is de taak van de 
ouders. De Heer heeft de belangrijkste taak in het onderwijzen van 
het gezin aan de ouders gegeven. 11 

Ieder kind moet onderwezen warden in het feit dat het een 
afstammeling van goddelijke ouders is, en ieder kind moet zich als 
zoon of dochter van God leren gedragen, zodat het in tijden van 
nood in gebed zal gaan en in aanmerking zal komen voor de steun 
waar een getrouw kind recht op heeft. 

Ieder kind moet geleerd warden dat het lichaam een tempel van 
God is. Wie zijn tempel van God schendt, zal door God worden 
geschonden. [Zie 1 Korintiers 3:16-17.] 

Ieder kind moet leren dat voldoende geloof tot volmaking alleen 
ontwikkeld kan warden door offers te brengen, en alleen als hij zijn 
begeerten en vleselijke verlangens leert opofferen om de wetten van 
het evangelie na te leven, kan hij geheiligd worden voor de Heer. 

Teder kind moet bijgebracht warden dat hij of zij eerbied moet 
hebben voor de symbolen van heilige zaken en respect voor het 
gezag thuis, in de kerk en in de samenleving. 

leder kind moet zijn handen en hersenen leren gebruiken en 
begrijpen dat we al onze verlangens van God hebben gekregen en 
dat die een bepaald goddelijk doel hebben. Maar dan moeten we 
ze wel blijven beheersen. 

Teder kind moet zijn of haar vrije tijd nuttig leren gebruiken en 
moet begrijpen dat spelen op zich geen doel is. Het is slechts een 
oefening voor de rol die hij of zij later als volwassene zal spelen. 

Teder kind moet voldoende ervaring opdoen om te begrijpen 
dat onzelfzuchtig dienstbetoon vreugde voortbrengt en dat het 
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werk dat iemand voor niets verricht, iets is dat de meeste vreugde 
voortbrengt.14 

Onze kinderen moeten thuis het getuigenis van hun ouders 
horen. Hoe wijs is de vader of de grootvader die de tijd neemt om 
zijn getuigenis aan zijn kinderen of kleinkinderen te gevenP5 

Hoe kan de gezinsavond een middel zijn waarmee ouders 
hun onderwijstaken kunnen volbrengen? 

Er is meer nadruk op het onderwijzen van de kinderen thuis 
gelegd toen de gezinsavond werd ingesteld. Dat was geen nieuw 
programma. ( ... ) In het laatste epistel van president Brigham 
Young en zijn raadgevers aan de kerk werden ouders aangemoe
digd om geregeld met hun kinderen bij elkaar te komen om hen in 
het evangelie te onderwijzen. De gezinsavond werd dus al vanaf 
het begin van de kerk in deze bedeling aangemoedigd.16 

Als we geen gezinsavond houden en onze taak hier veronacht
zamen, hoe zou de hemel er dan uitzien als we door onze nalatig
heid een aantal van hen zouden verliezen? De hemel zou de hemel 
niet zijn zolang we niet alles hebben gedaan wat in ons vermogen 
ligt om hen te redden die door de Heer in onze afstammingslijn 
zijn geplaatst. Als u de ware geest van Elia hebt, moet uw hart als 
vader en moeder dus nu tot uw kinderen warden gericht, en mag 
u er niet vanuit gaan dat die geest alleen van toepassing is op 
mensen achter de sluier. Richt uw hart tot uw kinderen, en onder
wijs hen; maar doe dat als ze nog jong genoeg zijn om onderricht 
te warden. En wanneer u de gezinsavond veronachtzaamt, veron
achtzaamt u de zending van Elia, net zo zeer als wanneer u uw 
genealogisch onderzoek veronachtzaamt.17 

Werken we in onze familiekring voortdurend met de kinderen 
en kleinkinderen? Gaan we op zoek naar onze eigen schapen die 
het gevaar lopen af te dwalen van de herder of de kudde? Houden 
we gezinsavond om ons gezin te onderrichten? Houden we zelf 
gezinsavond, of zeggen we: 'Nou, deze lessen zijn niet op ons van 
toepassing, want mijn vrouw en ik zijn toch alleen, en dit geldt 
voor mensen met kleine kinderen?'18 

Nu wil ik u graag een vraag stellen. Als u wist dat u een onge
neeslijke ziekte had en dat uw resterende tijd op aarde beperkt 
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was, hoe zou u clan uw gezin met jonge kinderen, dat van uw raad 
en leiding afhankelijk was, voorbereiden op uw vertrek? Hebt u 
zichzelf ooit een soortgelijke serieuze vraag gesteld? 

Ik wil graag een brief van [een moeder] voorlezen: 'Toen ik lid 
van de kerk werd, stelde ik me voor wat voor gezin ik later zou 
hebben. Ik probeerde me in gedachten de mooiste situatie voor te 
stellen. Mijn man en ik geven nu vorm aan die voorstelling als we 
onze kinderen om ons heen verzamelen en hen in het evangelie 
onderrichten. ( ... ) We zijn allebei verrast en opgetogen over het 
feit dat onze kinderen, zonder uitzondering, van de gezinsavond 
zijn gaan houden. ( ... ) Ik ben steeds meer gaan beseffen hoe snel 
onze kinderen opgroeien en hoe weinig tijd we als ouders hebben 
om hen te onderrichten. ( ... ) 

'Het afgelopen najaar was ik ernstig ziek. Ik hoop dat het niet 
verwaand klinkt, maar voor het eerst besefte ik toen hoe belang
rijk ik voor mijn kinderen was.( ... ) Toen ik daar hulpeloos lag en 
niet voor hen kon zorgen, en wist dat zonder de hulp van mijn 
hemelse Vader mijn invloed op hen snel afgelopen zou zijn, leken 
de uren in de komende weken, maanden en jaren bijzonder 
begeerlijk en kostbaar. 

'Ik besloot toen hoe ik de tijd zou gebruiken die mij gegeven zou 
worden. Ik zou onder andere proberen een stukje hemel op aarde te 
creeren en's avonds met mijn kinderen te lezen en praten. ( ... ) Naast 
de andere onderwerpen die ze interessant vonden, heb ik voorna
melijk verhalen uit het Boek van Mormon voor kinderen voorge
lezen. ( ... ) Ik weet zeker dat het zinvol is als mijn achtjarige zoon in 
zijn gebed dankt voor de profeten die de verslagen hebben bijge
houden, of als mijn vijfjarige zoon dankbaar is dat Nephi in de wil
dernis veilig kon ontsnappen toen Laman en Lemuel hem wilden 
doden. Wij hebben gemerkt dat als we onze kinderen helpen bij het 
ontwikkelen van liefde en begrip voor het evangelie en de Vader die 
hen heeft geschapen, onze liefde voor elkaar ook toeneemt en onze 
eensgezindheid op bijzondere wijze wordt bei'nvloed. Daarom is de 
wekelijkse gezinsavond zo belangrijk voor ons.'19 

Ik vraag u om thuis net als Jozua te zeggen: 'Maar ik en mijn 
huis, wij zullen de Here dienen!' (Jozua 24:15.) Onderricht uw 
gezinsleden tijdens de gezinsavond, onderwijs hen in het onder
houden van de geboden, want alleen daarin is onze veiligheid te 
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vinden. Als wij dat doen, zal de kracht van de Almachtige als de 
dauw des hemels op hen nederdalen, en zal de Heilige Geest bij 
hen zijn.20 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Waarom is het gezin zo belangrijk in de ontwikkeling van de 
'volledige levenservaring' van onze kinderen? Waarom moeten 
we evangelieonderwijs aan onze kinderen een hoge prioriteit 
geven vanaf de tijd dat de kinderen nog klein zijn? 

• Hoe kunnen we van ons thuis een heilige plaats maken in deze 
onrechtschapen en goddeloze wereld? 

• Hoe kunnen ouders hun kinderen de beginselen in Leer en Ver
bonden 68:25-28 bijbrengen? Hoe kunnen ouders ervoor 
zorgen dat hun kinderen 'begrijpen dat onzelfzuchtig dienstbe
toon vreugde voortbrengt'? 

• Waarom is het belangrijk dat kinderen het getuigenis van hun 
ouders met betrekking tot de evangeliebeginselen horen? 

• In welke opzichten is de zending van Elia van toepassing op 
ouders die hun kinderen opvoeden? 

• Waarom is het belangrijk om geregeld gezinsavond te houden? 
Wat hebt u gedaan om van uw gezinsavond een succcs te maken? 
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President Harold B. Lee staat bekend om zijn 
raad aan ouders: 'Het belangrijkste werk van de Heer wordt binnen 

de muren van ons eigen huis verricht.' 
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Lief de thuis 

Hoe kunnen ouders de band van liefde tussen 
elkaar en hun kinderen aanhalen? 

Inleiding 

1 
Het gezin is uitermate belangrijk in ons streven naar de verho

ging in het koninkrijk van onze hemelse Vader', heeft president 
Harold B. Lee gezegd.1 Met dit doel voor ogen heeft hij vaak 
gesproken over het belang van liefde bij het versterken van de 
gezinsbanden. Hij heeft ouders en kinderen aangemoedigd om de 
geest van Elia op hun levende familieleden toe te passen en hun 
hart in lief de tot elkaar te wenden. Hij heeft gezegd: 

'U bent ergens aan herinnerd dat u uitsluitend in verband 
brengt met tempelwerk - namelijk wat Maleachi over de zending 
van de profeet Elia heeft gezegd, en wat in hedendaagse openba
ring is herhaald: "Zie, Ik zal door de profeet Elia het priesterschap 
aan u openbaren, eer dat de grate en vreselijke dag des Heren zal 
komen. En hij zal de aan de vaderen gemaakte beloften in het hart 
der kinderen planten, en het hart der kinderen zal zich tot hun 
vaderen wenden. Indien het niet zo ware, zou de ganse aarde bij 
zijn komst volslagen warden verwoest" (LV 2:1-3). 

'Tegenwoordig betekenen die teksten ongetwijfeld nog meer. 
Tenzij het hart van de kinderen tot hun vaderen wordt gewend en 
het hart van de vaderen tot de kinderen zal de aarde bij zijn komst 
volledig warden verwoest. Er zijn in het gezin van de heiligen der 
laatste dagen en in de wereld nog nooit zulke dringende 
behoeften als tegenwoordig. Tegenwoordig warden de meeste 
problemen van de jongeren door mislukking in het gezin veroor
zaakt. Als deze wereld moet warden gered en de mens op de 
komst van de Heer voorbereid, client het hart van de vaderen tot 
de kinderen te warden gewend en het hart van de kinderen tot de 
vaderen.'2 
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Leringen van Harold B. Lee 

Hoe kunnen we thuis meer liefde en 
geluk bevorderen? 

Ik ben, net als de andere algemene autoriteiten, geregeld bij 
goede leden thuis, en tijdens die bezoeken heb ik een aantal ideeen 
verzameld om kracht en geluk in het gezin te bevorderen. ( ... ) 

Ik zie dat er in deze gezinnen respect en genegenheid voor 
elkaar is; vader ten opzichte van moeder, en moeder ten opzichte 
van vader; geen ruzie, in ieder geval geen gekibbel waar de kin
deren bij zijn; meningsverschillen worden rustig uitgesproken - ik 
was in een gezin met negen lieve kinderen die getuigden van het 
feit dat zij hun ouders nog nooit ruzie hadden horen maken. Nu 
deze kinderen zelf een gezin hebben, zijn er, door de instructies en 
het voorbeeld van hun ouders, nog negen liefdevolle en veilige 
gezinnen die gelukkig zijn. ( ... ) 

De handhaving van geestelijke contacten, het gezinsgebed en 
de voortdurende aandacht aan roepingen in de kerk zijn allemaal 
zaken die tot het succes van die gezinnen hebben bijgedragen.3 

Een aantal jaren geleden kwam er een vader bij me die klaagde 
over het feit dat al zijn kinderen, nu ze getrouwd waren, pro
blemen in hun eigen gezin hadden. Hij zei verdrietig tegen me: 
'Wat is er toch in vredesnaam aan de hand dat al mijn kinderen 
problemen hebben? Geen van hen heeft een gelukkig, aangenaam 
gezin.' Ik zei het niet, maar ik was vroeger bij die man thuis 
geweest, toen zijn kinderen nog ongehuwd aan tafel zaten. Toen 
had ik zelfzucht gezien, onwil om offers voor elkaars welzijn te 
brengen. Ik had hen zien graaien, schreeuwen, schelden, vechten 
en ruziemaken. Ik wist hoe ze zich in hun jeugd hadden ontwik
keld. Ik was niet verbaasd dat ze geen gelukkig gezin hadden.4 

Geluk komt uit onzelfzuchtig dienstbetoon voort. En een gezin 
is alleen gelukkig als er dagelijks offers worden gebracht om 
elkaar gelukkig te maken.s 

De liefde van God is niet iets waar je alleen maar om hoeft te 
vragen. Johannes heeft gezegd: 'Indien iemand zegt: Ik heb God 
lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn 
broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij 
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niet gezien heeft, niet liefhebben' (1 Johannes 4:20). U kunt niet 
God liefhebben en uw broer, met wie u omgaat, ha ten. Iedere man 
die vindt dat hij een geestelijke reus is, maar waar thuis wanorde 
heerst door zijn nalatigheid om voor zijn vrouw en kinderen te 
zorgen, is niet op weg om lief de voor God te ontwikkelen.6 

Laten we de wijze woorden van Paulus niet vergeten toen hij zei 
dat wij lief de voor onze naasten moeten 'betonen', vooral voor hen 
die door overmatige droevenis overstelpt warden. (zie 2 Korin
tiers 2:7-8.) Petrus heeft in 1 Petrus 1 ongeveer hetzelfde gezegd, 
toen hij de led en aanmoedigde om niet alleen 'ongeveinsde broe
der lief de' te tonen maar elkaar 'van harte en bestendig' lief te 
hebben (1 Petrus 1:22). In het koninkrijk is ons vermogen om lief 
te hebben belangrijk omdat we in een tijd leven dat 'de liefde der 
mensen zal verkoelen' (L V 45:27).7 

Versterk uw gezinsbanden en denk aan uw kinderen. ( ... ) Zorg 
ervoor dat het gezin de plaats is waar de kinderen het anker 
kunnen vinden dat ze in deze moeilijke tijd nodig hebben. Dan zal 
er overvloedige liefde heersen en uw vreugde zal toenemen.8 

Hoe kunnen ouders me er lief de voor 
hun kinderen tonen? 

Ik heb als grootvader het volgende geleerd. Er zou een dansfes
tival van de kerk in het stadion warden gehouden, en de twee 
oudste kinderen van mijn dochter ( ... ) waren onhandelbaar, zoals 
zij het noemde. Dus zei ik: 'Zal ik de twee jongens dan mee naar 
het dansfestival nemen?' 

Ze zei: 'O papa, dat zou ik bijzonder op prijs stellen.' 

Maar ik wist niet waar ik aan begon. ( ... ) Toen het festival 
begon, wist ik niet dater zoveel verschil tussen een zevenjarige en 
een vijfjarige was. De zevenjarige was onder de indruk van het 
spektakel op het voetbalveld. Maar de vijfjarige kon zijn aandacht 
er niet lang bijhouden. Hij zat maar te draaien, en dan wilde hij 
weer een hotdog halen, en dan wat te drinken en dan moest hij 
weer naar de we. Hij zat geen moment stil. En daar zat ik, vooraan 
bij de andere algemene autoriteiten, die glimlachend zaten te 
kijken naar mijn pogingen om mijn kleinzoon in bedwang te 
houden. Plotseling draaide de vijfjarige zich naar mij toe en met 
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zijn vuistje sloeg hij me in het gezicht en zei: 'Laat me los, opa!' En 
dat deed zeer. In de schemering dacht ik de algemene autoriteiten 
te zien grinniken, en mijn eerste gedachte was om hem beet te 
pakken en hem een pak voor zijn broek te geven. Dat had hij wel 
verdiend. Maar ik had zijn jonge moeder iets zien doen. Toen hij 
een keer een driftaanval had, had zij gezegd: 'Je moet van je kin
deren houden als zij het minst lief zijn.' En dat wilde ik weleens 
proberen. Al het andere had niets uitgehaald. 

Dus nam ik hem in mijn armen en zei: 'Lieve jongen, opa houdt 
van je. Ik wil graag dat je een grate, lieve jongen zal warden. Je 
moet weten dat ik van je houd, lieve jongen.' Zijn kleine lichaam 
began te [ ontspannen], en hij sloeg zijn armen om mijn nek en gaf 
me een kus op de wang. Hij hield van me. Ik had hem door liefde 
gewonnen. En hij had mij met liefde gewonnen.9 

Een succesvol moeder kan u vertellen dat tieners liefde nodig 
hebben, en dat ze de meeste liefde nodig hebben als ze het minst 
lief zijn. Denk daaraan, ouders.10 

Ik kan me in mijn eigen familie nog herinneren dat een van mijn 
kleindochters aanmerkingen van haar vader kreeg omdat haar 
kamer niet netjes was opgeruimd, haar bed niet was opgemaakt 
enzovoorts. En toen zei ze met veel gevoel: 'Papa, waarom ziet u 
altijd alleen maar wat ik verkeerd doe en nooit wat ik goed doe?' 
Daar moest de vader even goed over nadenken, en die avond 
legde hij een liefdevolle en begripvolle brief onder haar kussen 
waarin hij haar vertelde waarvoor hij haar bewonderde. Daardoor 
werd de kloof overbrugd die door zijn voortdurende kritiek was 
ontstaan.11 

Ik kan me nog een voorval uit mijn eigen jeugd herinneren. Wij 
hadden varkens die de tuin vernielden, waardoor er nogal wat 
schade op de boerderij werd aangericht. Vader stuurde me naar 
de winkel drie kilometer verderop om een apparaat te kopen 
waarmee we de neus van de varkens konden ringen. We hadden 
veel moeite om alle varkens bij elkaar in de kooi te krijgen, en ter
wijl ik met het apparaat zat te spelen dat ik net had gekocht, kneep 
ik te hard en ging het stuk. Mijn vader had het recht om me te 
straffen, na alle verloren inspanningen en middelen. Maar hij keek 
me aan, glimlachte en zei: 'Nou jongen, ik denk niet dat we van
daag de var kens zullen ringen. Laat de var kens maar weer los, clan 
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proberen we het morgen opnieuw.' Wat hield ik van mijn vader. 
Hij strafte me niet voor een onschuldige vergissing waardoor een 
kloof tussen ons had kunnen ontstaan.12 

Een vader moet een kind misschien disciplineren, maar dat mag 
hij nooit uit kwaadheid doen. En daarna moet hij een toename van 
liefde tonen, opdat het kind hem niet als vijand beschouwt. (Zie 
LV 121:43.) De Heer verhoede dat een kind zijn vader of moeder 
als de vijand beschouwt.11 

Ouders, vergeet niet dat u nu nog de kans hebt. U voelt zich 
misschien gekweld als u dagenlang met een onhandelbaar kind te 
maken hebt, maar dit zijn de gelukkigste jaren van uw leven. Als 
u hen's avonds instopt, wees dan vriendelijk. Laat hen een vrien
delijke stem horen tussen alle boze en gemene stemmen die ze hun 
hele leven nog zullen horen. Laat er een anker zijn waaraan deze 
kinderen zich kunnen vasthouden. Ik bid dat de Heer ons daarbij 
zal helpen.14 

Er kwam een arts bij me, een hersenchirurg. ( ... ) [Zijn] kind had 
met de kerst een slee gekregen en er was geen sneeuw. De eerste 
sneeuw viel die winter pas eind januari. Toen [de arts] snel naar 
het ziekenhuis moest, zei hij: 'Als ik thuiskom, gaan we sleeen.' 
Het jongetje antwoordde: 'Dat denk ik niet, papa, u hebt toch nooit 
tijd voor me.' De hele dag klonken die woorden na in zijn 
gedachten, en hij realiseerde zich dat hij zoveel tijd met zijn werk 
bezig was geweest dat hij niet voldoende tijd aan zijn kinderen 
had besteed. Zijn verontruste vraag aan mij was: 'Kunt u mij wat 
ideeen geven om meer evenwicht in mijn leven te brengen? In de 
hersenchirurgie wordt momenteel zoveel vooruitgang geboekt 
dat ik mezelf in mijn werk kan verdrinken en aan niets anders kan 
denken om van alle ontwikkelingen op de hoogte blijven.' Tijdens 
ons gesprek kwamen we tot de conclusie dat een man verant
woordelijk is voor zichzelf, zijn gezin, zijn taken in de kerk en zijn 
beroep; en om een evenwichtig leven te leiden moet hij manieren 
bedenken om op al die gebieden actief te zijn.1" 

Als de lief de van een vader voor zijn zoon sterk is, en als hij hem 
vanaf zijn geboorte liefdevol in zijn armen heeft genomen en hem 
de warmte van zijn genegenheid heeft laten voelen, geloof ik dat 
zo'n vriendschap in de loop der jaren alleen maar sterker wordt. 
En die band zal blijven bestaan als door een crisis in het leven van 
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de jongen de corrigerende hand van zijn begripvolle vader nodig 
is. De moeder die vol verwachting op haar dochter zit te wachten, 
die naar een dansavond is, en haar welterusten wil zeggen en even 
haar opwindende meisjesverhalen wil aanhoren, zal rijkelijk geze
gend warden met de onvergankelijke liefde van haar dochter die 
een eeuwig bolwerk tegen zonde is, omdat haar moeder haar ver
trouwt. 

Ouders die het te druk hebben of te moe zijn om aandacht te 
besteden aan de onschuldige verstoringen van kinderen en hen 
aan de kant of buiten de deur zetten omdat ze het huis netjes 
willen houden, drijven ze misschien door eenzaamheid een 
samenleving in waar zonde, misdaad en ontrouw hoogtij vieren. 
Wat heeft een vader eraan, die in andere opzichten waardig is om 
het celestiale koninkrijk te beerven, als hij door zijn eigen veron
achtzaming zijn zoon of dochter aan zonde is kwijtgeraakt? Alle 
aangename, opbouwende organisaties in de wereld, maatschap
pelijk of godsdienstig, kunnen een moeder geen compensatie ver
schaffen voor een verloren ziel bij haar thuis, wat zij dan ook doet 
om de mensheid te redden of een goed doel buitenshuis na te 
streven.16 

Ik heb al vaak gezegd en ik herhaal opnieuw: 'Het belangrijkste 
werk van de Heer wordt binnen de muren van ans eigen huis verricht.' 
Dat mogen we nooit vergeten.17 

Wat voor invloed kunnen ouderlijke 
liefde en evangelieonderwijs op afgedwaalde 

kinderen hebben? 

Onlangs kwam er een heel bezorgd echtpaar bij me binnen. 
Hun oudste dochter is zestien en ze veroorzaakt een hoop pro
blemen. Ze stonden op het punt om de moed op te geven. Ik 
citeerde de woorden van broeder Marvin J. Ashton dat het gezin 
geen mislukking is zolang we de moed niet opgeven. (Zie Confe
rence Report, april 1971, blz. 15.) En dat is waar. Er moet thuis 
voortdurend liefde en samenwerking zijn, totdat we de jongeren 
voorbij die gevaarlijke leeftijd hebben begeleid. Geen enkel gezin 
is een mislukking, tenzij we de moed opgeven.18 

De grootste machtsvertoning van de Almachtige zien we tegen
woordig in de verlossing van de menselijke ziel, die zich uit gees-
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telijke duisternis naar het geestelijke licht begeeft. Ik heb zo'n 
wonder zien en horen gebeuren toen een man, die het grootste 
deel van zijn leven onverbeterlijk was geweest, en nu de middel
bare leeftijd had bereikt, op eigen verzoek tijdens de begrafenis 
van zijn moeder sprak. Zijn ouders, die gehoorzaam aan de 
instructies van de Heer waren geweest, hadden hun kinderen 
voortdurend onderricht, inclusief deze zoon, die zich krachtig en 
grof tegen hun inspanningen had verzet. Ondanks zijn verzet had 
de vader altijd zijn taak als getrouwe vader vervuld; en hij had 
niet alleen onderwezen, hij had ook iedere zondag gevast en 
gebeden, vooral voor zijn opstandige zoon. Als een soort gerust
stelling zag de vader in een droom zijn opstandige zoon in de 
dichte mist lopen. In de droom zag hij zijn zoon uit de mist in het 
heldere zonlicht komen, gereinigd door oprechte bekering. We 
hebben deze jongeman nu als veranderd man gezien, die een 
aantal van de uitverkoren zegeningen van de Heer in de kerk heeft 
ontvangen, omdat zijn getrouwe ouders de hoop niet opgaven.19 

Ik wil graag het volgende tegen de moeders zeggen: U mag een 
[opstandige] zoon of dochter niet opgeven. Op een dag zal hij, net 
als de verloren zoon, misschien naar huis terugkeren, als een schip 
dat uit de storm de veilige haven binnenvaart.20 

Een tiener kan zich aan de invloed van een goed gezin ont
trekken en hij kan zorgeloos en opstandig warden, maar als de 
goede leringen van zijn moeder in zijn hart zijn gegrift, zal hij daar 
voor zijn veiligheid naar terugkeren, net als een schip dat in de 
storm een veilige ankerplaats zoekt.21 

Geef de jongen of het meisje niet op in de onuitstaanbare toe
stand van [zelfzucht] waar sommige tieners doorheen gaan. Dat 
smeek ik u in het belang van deze jongens en meisjes. Geef de 
jongen of het meisje niet op in die onmogelijke toestand van onaf
hankelijkheid en onverschilligheid ten opzichte van regels in het 
gezin. Geef hem of haar niet op als zij zich bijzonder onverant
woord gedragen. De alwetende, onafhankelijke persoon wil geen 
raad aanvaarden, die volgens hem slechts een preek van een 
ouderwets iemand is die de jeugd niet begrijpt. ( ... ) 

Een van onze kleinzoons was op zending in het noorden van 
Engeland. Hij was daar nog niet zo lang toen hij mij een interes
sante brief schreef waarin hij zei dat de raad van zijn ouders nu 
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krachtig tot hem begon door te dringen. Het is als een boek op de 
plank dat daar al negentien jaar staat en waarin hij nu pas begint 
te lezen. Dat is uw zoon of uw dochter. U denkt dat ze niet luis
teren. Zij denken misschien dat ze niet luisteren, maar eens zullen 
ze uw boek van de plank nemen en het opnieuw lezen, als ze het 
't hardst nodig hebben. 

Er zijn krachten die geactiveerd warden als ouders hun uiter
ste best hebben gedaan om hun kinderen te onderwijzen. De 
jonge Alma werd door zo'n kracht be"invloed, toen hij met de 
zoons van Mosiah op pad ging om het werk van hun geweldige 
voorvaders te vernietigen. Zoals u weet, werd er een engel 
gestuurd, door wie Alma ter aarde viel. Het leek wel of Alma 
dood was, en hij verkeerde drie dagen en nachten in die toestand. 
De engel zei: 

'Zie, de Here heeft de gebeden van zijn volk gehoord, en even
eens de gebeden van zijn dienstknecht Alma, die uw vader is; 
want hij heeft met veel geloof voor u gebeden, dat gij tot een 
kennis der waarheid zoudt mogen warden gebracht; daarom ben 
ik gekomen met het doel u te overtuigen van de macht en het 
gezag van God, opdat de gebeden zijner dienstknechten volgens 
hun geloof zouden warden verhoord' (Mosiah 27:14).22 

Er is misschien geen enkele moeder of vader die de volgende 
woorden niet heeft gesproken: 'Moge de Heer mij zegenen om 
"25" uur per dag mijn leven aan het moederschap en vaderschap 
te wijden, zodat geen van mijn kinderen ooit zal kunnen zeggen 
dat ik niet alles heb gedaan om hem ervan te overtuigen dat hij 
moest ophouden.' Sommige kinderen blijven standvastig en 
trouw, maar andere dwalen af, en soms begrijpen we niet 
waarom. Ik hoop dat wij ons als ouders nu allemaal voornemen 
om een goede band met onze kinderen te hebben, hen te adviseren 
en hun de fundering te verschaffen van de rotsvaste beginselen 
van goddelijke waarheid.23 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Waardoor hebt u de liefde tussen u en uw kinderen versterkt? 
Hoe kunnen ouders aandacht aan de bijzondere behoeften van 
ieder kind bested en? 
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• Waarom moeten ouders in het openbaar en thuis altijd respect 
voor elkaar hebben? 

• Hoe kunnen ouders onzelfzuchtigheid en offerbereidheid 
bevorderen voor het welzijn van de anderen thuis? 

• Waarom is het belangrijk dat ouders hun kinderen liefhebben, 
ook als zij niet erg lief zijn? Hoe kunnen ouders hun goedkeu
ring la ten blijken voor al het goede dat de kinderen doen? 

• Hoe kunnen ouders een balans vinden tussen de vereisten van 
het gezin, de kerk en hun werk? 

• Wat zou president Lee bedoeld hebben toen hij zei: 'Het belang
rijkste werk van de Heer wordt binnen de muren van ons eigen 
huis verricht'? 

• Hoe is het evangelie een hulpmiddel voor ouders om hun kin
deren op het rechte pad te houden? Waarom is het belangrijk 
om te erkennen dat onze kinderen, als wij ons uiterste best heb
ben gedaan, toch nog verkeerde beslissingen kunnen nemen? 
Wat voor geruststelling biedt het evangelie aan getrouwe 
ouders die hun kinderen blijven liefhebben en met hen werken? 
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De rechtschapen invloed 
van de moeder 

Hoe kan de moeder haar heilige rol vervullen in het 
onderwijzen en opvoeden van haar kinderen? 

Inleiding 

President Harold B. Lee heeft eens over een moeder verteld die 
zilver aan het poetsen was voor een receptie die avond. 'Terwijl ze 
bezig was met alle voorbereidingen kwam haar achtjarige zoontje 
met zijn spaarvarken bij haar en zei tegen zijn moeder: "Mama, 
hoe betaal je tiende?" 

'Ze had absoluut geen tijd voor deze onderbreking, maar ze 
veegde haar handen af en ging bij hem zitten. Ze gooiden samen 
het spaarvarken leeg en toen legde ze uit hoe hij tiende moest 
betalen. Toen ze daarmee klaar was, sloeg hij zijn armen om haar 
nek en zei: "Dankjewel mama, je hebt me goed geholpen; nu weet 
ik hoe ik tiende moet betalen."' 

Over die ervaring heeft de moeder iets gezegd dat 'uitermate 
belangrijk is voor alle ( ... ) moeders om te onthouden: "Ik heb mijn 
hele ]even de tijd om zilver te poetsen, maar dit is misschien de 
enige gelegenheid die ik krijg om met mijn zoon over het beginsel 
van tiende te praten." '1 

President Lee heeft gezegd dat 'succesvol moederschap zich 
over de jaren en de eeuwigheid uitstrekt.'2 Hij heeft met nadruk 
gezegd dat de moeder de prachtige taak heeft om 'een gezin te 
stichten en een fundering voor haar gezin in de eeuwigheid te 
leggen.'3 
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Leringen van Harold B. Lee 

Hoe kan de moeder een rechtschapen invloed 
op haar kinderen hebben? 

De vrouw bezit, samen met haar wettige echtgenoot, het voort
plantingsvermogen, en als zij een celestiaal huwelijk hebben 
gesloten, kunnen zij in de komende wereld eeuwig nakomeling
schap ontvangen. De vrouw maakt van het huis een thuis en is een 
voorbeeld voor haar nakomelingen in de komende generaties. De 
vrouw is een hulp voor haar man en kan ervoor zorgen dat hij 
dichter bij volmaaktheid komt dan hij anders zou komen. De 
invloed van de vrouw kan een zegen in een samenleving of een 
land zijn, afhankelijk van de mate waarin zij haar geestelijke 
kracht gebruikt, samen met de gaven uit de hemel die zij van 
nature heeft ontvangen. ( ... ) Jaar in jaar uit kan zij er met haar kal
merende, verfijnende invloed voor zorgen dat haar nakomelingen 
de kans krijgen om hun geestelijke en lichamelijke aard volledig te 
ontwikkelen.4 

De moeder is de schepper van de sfeer in huis en zij draagt veel 
bij aan de sterke fundering voor haar zoons en dochters, zodat zij 
de nodige kracht hebben als zij uit huis gaan.5 

Moeders, wees het trefpunt van het gezin. Enige tijd geleden 
woonde ik een ringconferentie bij. ( ... ) Ik zei tegen de president 
van de ring: '( ... )Is er hier een moeder, een oudere moeder, die 
een groot gezin heeft gehad en waarvan alle kinderen in de tempel 
zijn getrouwd?' 

Hij keek de zaal in en zei: 'Nou, zuster (ik zal haar zuster Jansen 
noemen) heeft elf kinderen, en ze zijn allemaal in de tempel 
getrouwd.' ( ... ) 

En toen die lieve, grijze moeder naast me bij de microfoon 
stond, zei ik: 'Zou u ons uit eigen ervaring willen vertellen wat u 
hebt gedaan om dat enorme doel te bereiken?' 

En ze antwoordde: '( ... ) Ik kan u twee ideeen geven. Ten eerste, 
toen mijn kinderen opgroeiden was ik thuis altijd aanwezig, als zij 
thuiskwamen of weggingen. En ten tweede: wat we ook deden, 
we deden het samen als gezin. We speelden samen, we baden 
samen, we werkten samen, we deden alles samen. Dat is alles wat 
ik kan bedenken.' 
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Door hun liefdevolle en onvermoeibare inspanningen doen getrouwe moeders 
over de hele wereld hun uiterste best om ervoor te zorgen dat hun nakomelingen 

'de kans krijgen om [zich] volledig te ontwikkelen'. 

Ik zei tegen haar: 'U hebt twee belangrijke toespraken ge
houden.'6 

Zorg ervoor dat de moeder altijd thuis is. Gevaarlijk veel 
gezinnen vallen tegenwoordig uiteen door de verleidingen waar
door moeders hun taak veronachtzamen om thuis te zijn als de 
gezinsleden thuiskomen of weggaan. En ik begrijp best dat som
mige moeders geld moeten verdienen om in het onderhoud van 
hun gezin te voorzien. Maar zelfs in die gevallen moeten ZHV
presidentes en bisschoppen erop toezien dat de moeder met kleine 
kinderen alle mogelijke hulp krijgt, en dat zij zo mogelijk hulp 
krijgt bij het plannen van haar werk en haar tijd. Dat valt allemaal 
onder de taak van de zustershulpvereniging.7 

Ik heb het gevoel dat vrouwen het slachtoffer van de jachtigheid 
van de hedendaagse samenleving warden. Door de ontwikkeling 
van de moederlijke intultie en de sterke band met haar kinderen, 
wordt zij in staat gesteld om zich op de golflengte van haar kin
deren af te stemmen en de eerste tekenen van moeilijkheden, 
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gevaar en verdriet te onderkennen, waardoor zij haar kinderen 
van de ondergang kan redden.s 

Ik las onlangs opnieuw de woorden van de gelovige moeder 
van de profeet Joseph Smith, die zij uitsprak op de avond dat hij 
de platen ging halen. Ik lees voor: 

'lk bleef die avond [21 september] laat op. ( ... ) Ik ging pas na 
twaalven naar bed. Om ongeveer twaalf uur kwam Joseph naar 
me toe en vroeg of ik een kistje met een slot had. Ik wist meteen 
waar hij het voor nodig had, en omdat ik er geen had, maakte ik 
me zorgen, want ik dacht dat het uitermate belangrijk was. Maar 
Joseph, die mijn bezorgde gezicht zag, zei: "Het geeft niet, ik kan 
het voorlopig wel zonder stellen, maak u maar geen zorgen." 

'Kort daarna kwam de vrouw van Joseph de woonkamer 
binnen, in haar rijkleding en met haar hoed op, en een paar 
minuten later gingen ze samen weg, in het rijtuig van de heer 
Knight. Ik bracht de nacht biddend en smekend door, want door mijn 
bezorgdheid kon ik niet slapen. ( ... )' [Lucy Mack Smith, History of 
Joseph Smith, onder redactie van Preston Nibley (1958), blz. 102.] 

Moeders, als u zoons of dochters hebt die bereiken wat ze in 
deze wereld kunnen bereiken, is dat vooral te danken aan het feit 
dat ze een moeder hebben die avonden lang op haar knieen zit 
en tot God bidt dat haar zoon of dochter niet zal falen. Ik kan me 
nog herinneren dat ik in mijn dwaze tienerjaren door mijn 
moeder ergens voor gewaarschuwd werd. Ik trok me er als 
eigenwijze tiener weinig van aan. 'Ach, moeder, dat is onzin', zei 
ik. Maar binnen een maand werd ik geconfronteerd met de ver
leiding waar mijn moeder me voor gewaarschuwd had. Ik heb 
nooit de moed gehad om haar te vertellen dat ze gelijk had, maar 
ik was op mijn hoede omdat ik - door mijn moeder - was 
gewaarschuwd.9 

Mijn grootmoeder, mijn moeder en twee of drie jonge kinderen 
zaten op een avond voor een open deur naar de onweersbui te 
kijken die vlak bij de berg woedde waar ons huis stond. Door een 
bliksemschicht die onmiddellijk werd opgevolgd door een luide 
donderslag bleek dat het onweer heel dichtbij was. 

Ik stond in de deuropening toen mijn moeder mij plotseling en 
zonder waarschuwing een harde duw gaf waardoor ik achterover 
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naar buiten viel. Op dat moment schoot er een bliksemstraal door 
de schoorsteen van het fornuis en door de open voordeur naar 
buiten, waardoor de grate boom bij onze voordeur volledig in 
tweeen werd gespleten. Als ik in de deurapening was blijven 
staan, had ik dit verhaal niet kunnen vertellen. 

Mijn moeder heeft haar beslissing in die fractie van een seconde 
nooit uit kunnen leggen. Ik weet alleen dat mijn leven door haar 
impulsieve, intultieve actie werd gespaard. 

Toen ik jaren later weer naar die gespleten boom keek, kon ik 
alleen met dankbaarheid in mijn hart zeggen: Ik dank de Heer 
voor de kostbare gave die mijn moeder en andere moeders 
bezitten, waardoor de hemel in tijden van nood erg dichtbij kan 
zijn.10 

Hoe kan de moeder haar kinderen in 
het evangelie onderrichten? 

Het hart van de moeder is het klaslokaal van de kinderen. De 
instructies die het kind op schoot bij de moeder ontvangt, en de 
ouderlijke lessen die bij de open haard worden geleerd, warden 
nooit volledig uit de ziel gewist. 

Temand heeft gezegd dat het gezin de beste leerschool is, want 
het gezinsleven is Gods methode om kinderen op te voeden, en 
het gezin is sterk afhankelijk van wat de moeder ervan maakt. 11 

Wat is dan de ral van de moeder in dienst van het koninkrijk? 
Haar eerste en belangrijkste taak is het evangelieonderwijs in het 
gezin.12 

[Ik wil graag iets zeggen over] de plaats van de vrauw in het 
onderwijs binnen het gezin. ( ... )De Heer heeft gezegd: 

'Doch ziet, Ik zeg u, dat kleine kinderen sedert de grandlegging 
der wereld door mijn Eniggeborene zijn verlost. 

'Want aan Satan is geen macht gegeven om kleine kinderen in 
verzoeking te brengen, daaram kunnen zij niet zondigen, voordat 
zij verantwoordelijk jegens Mij worden; 

'Want het is hun gegeven, zoals Ik volgens mijn goeddunken 
wil, opdat grate dingen van hun vaderen mogen worden ver
langd' (LY 29:46-48). 
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( ... )Wat voor grote dingen verwacht God van de vader van kin
deren (en uiteraard ook van de moeder) in deze periode voordat 
kleine kinderen verantwoordelijk jegens de Heer warden? ( ... ) 
Ouders worden aangemoedigd om hun kinderen te laten dopen 
als zij acht jaar oud zijn en om hen in de fundamentele beginselen 
van het evangelie te onderrichten. Hun kinderen zullen voor de 
vergeving van zonden worden gedoopt en zullen clan de handen 
opgelegd krijgen. Zij moeten leren bidden en oprecht voor de 
Here leren wandelen. 

Er wordt veel van de ouders verwacht voordat Satan de macht 
krijgt om hun kinderen te verleiden. Het is de taak van de ouders 
om een stevige fundering te leggen, door de normen van de kerk 
aan de hand van hun voorbeeld en hun onderricht bij te brengen. 

Voor de zusters betekent dit dat zij van het moederschap een 
carriere moeten maken. Zij mogen die carriere door niets laten 
verdringen. 13 

Onlangs las ik de woorden die een van mijn dochters tot een 
groep moeders en dochters had gesproken. Ze vertelde over een 
ervaring die zij met haar oudste zoon had gehad, die haar iets over 
de taken van een moeder had geleerd. Ze zei: 'Jaren geleden, toen 
mijn oudste zoon nog klein was, was ik op een warme zomer
avond na het eten druk bezig om wat fruit in te maken.' Ik weet 
zeker dat de jonge moeders zich dat tafereel kunnen voorstellen. 
Door van alles bent u overdag niet aan dat project toegekomen en 
u wilt het graag afmaken. Nu de baby ligt te slapen en uw man op 
tijd naar zijn vergadering is vertrokken, hebben de kinderen van 
drie en vier jaar hun pyjama bijna aan en staan ze op het punt om 
naar bed te gaan. U denkt bij uzelf: 'Nu kan ik eindelijk aan dat 
fruit beginnen.' 

[Mijn dochter zei verder:] 'Oat is de situatie waarin ik me die 
avond bevond toen ik het fruit begon te schillen. Mijn twee zoon
tjes verschenen in de keuken en kondigden aan dat ze klaar waren 
om te bidden.' Maar omdat ze niet onderbroken wilde word en, zei 
ze tegen de jongens: '"Waarom bidden jullie vanavond niet 
samen, clan kan ik met het fruit verder gaan?" David, de oudste, 
ging standvastig voor me staan en vroeg niet onvriendelijk: "Maar 
mama, wat is belangrijker, bidden of fruit?" Als jonge moeder en 
drukke echtgenote besefte ik toen nog niet dat ik in mijn leven nog 
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vaak met dergelijke dilemma's geconfronteerd zou warden in 
mijn rol als vrouw en moeder.' 

Dat is de uitdaging die u als moeder hebt als uw kleine kinderen 
aandringen om hen bij te staan en te helpen groeien. ( ... ) 

Moeders, als uw kinderen vragen beginnen te stellen, zelfs over 
de gevoelige onderwerpen in het leven, mag u hen niet afwijzen. 
Neem de tijd om uitleg te geven als ze jong zijn, of als ze ouder 
zijn. Een succesvol moeder is iemand die nooit te moe is voor haar 
kinderen, wanneer zij met haar over hun vreugde en verdriet 
kunnen praten.14 

Ik bid dat u de zegeningen van de Heer zult ontvangen [mijn 
geliefde zusters]. U hebt meer macht over het welzijn van deze 
kerk dan u zich kunt voorstellen. Door de manier waarop u uw 
taak als moeder verricht, zal de toekomst van de kerk grotendeels 
warden bepaald. Ik bid nederig dat de Heer u zal helpen bij het 
leggen van een stevige fundering in uw gezin, en ik geef u mijn 
getuigenis dat in de kerk van Jezus Christus de leringen en 
plannen te vinden zijn om ons gezin te beschermen. Dat getuig ik 
in de naam van de Heer, Jezus Christus.1s 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Wat voor offers brengt een moeder voor haar kinderen? Wat 
voor zegeningen komen daaruit voort? 

• In welke opzichten is 'succesvol moederschap' een eeuwige 
zegen voor toekomstige generaties? 

• Wat houdt het in om het trefpunt van het gezin te zijn? Waarom 
is het zo belangrijk dat de moeder het trefpunt in het leven van 
haar kinderen is? 

• Hoe wordt de vrouw soms door de jachtigheid en de verwar
ring in de hedendaagse wereld van haar heilige doelen afge
leid? Hoe kunnen we deze afleidingen beperken? 

• Wat leren we van de verhalen van de moeder van Joseph Smith 
en de moeder van president Lee over de manier waarop moe
ders een rechtschapen invloed op hun kinderen kunnen 
hebben? 
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• Hoe zijn de gebeden van uw moeder een zegen in uw leven 
geweest? Hoe zijn uw gebeden een zegen in het leven van uw 
kinderen? 

• Hoe kan een echtgenoot en vader de moeder helpen bij het ver
vullen van haar taken thuis? Hoe kunnen priesterschapsleiders 
en ZHV-leidsters helpen? 

• Waarom moet een moeder zoveel aandacht besteden aan haar 
taak om thuis in het evangelie te onderwijzen? Hoe kan een 
moeder dat doen? 

• Hoe kunnen ouders hun dochters voorbereiden om een goede 
moeder te worden? 
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Eenheid om zielen 
te redden 

Hoe kunnen we door de beginselen 
van coordinatie als kerk en gezin samenwerken 

om zielen te redden? 

Inleiding 

A1s lid van het Quorum der Twaalf Apostelen kreeg Harold B. 
Lee de opdracht van het Eerste Presidium om toezicht te houden 
op de plannen om alle programma's van de kerk te concentreren 
op het uiteindelijke doel van het evangelie van Jezus Christus - 'de 
onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te 
brengen' (Mozes 1:39). Deze plannen werden coordinatie 
genoemd. Deze coordinatie omvat de nadruk op het belang van 
het gezin, door ervoor te zorgen dat de hulporganisaties, pro
gramma' s en activiteiten van de kerk het gezin versterken en 
steunen. Ook werden alle organisaties en al het werk van de kerk 
onder leiding van de priesterschap geplaatst. In de jaren zestig 
werden er veel stappen ondernomen om deze doelen te bereiken, 
waaronder de hernieuwde nadruk op de gezinsavond en het leer
plan van de kerk, om ervoor te zorgen dat het gezin zou warden 
versterkt. Deze coordinatie in de kerk is ook nu nog van kracht, 
onder toezicht van het Eerste Presidium en volgens de beginselen 
die de Heer heeft geopenbaard. 

President Lee heeft gezegd: 'Wij moeten alles doen "met het 
oog alleen gericht op de ere Gods" [LV 82:19]. En wat was de 
heerlijkheid van God? Dat was volgens de uitleg van de Heer 
aan Mozes de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens 
tot stand brengen. ( ... ) Bij de ontwikkeling van het ( ... ) coordina
tiesysteem hebben we deze opmerkingen altijd in gedachten 
gehouden. Eenvoudig gezegd zijn de twee enige doelen van de 
cobrdinatie om (1) de priesterschap te laten functioneren zoals de 
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Heer dat bedoeld heeft, met de hulporganisaties op de juiste 
wijze daaraan toegevoegd, en (2) ervoor te zorgen dat de ouders 
en de gezinnen hun roeping grootmaken, zoals de Heer heeft 
geboden. En aldus zien we dat alles gedaan wordt met die ene 
vraag in gedachten: zal deze activiteit bijdragen tot de belangen 
van het koninkrijk, en houden we ons oog alleen op dat doel van 
de organisatie van de Heer gericht - om zielen te redden en de 
onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te 
brengen?'1 

Leringen van Harold B. Lee 

Welke bijdrage levert de kerk aan 
de totstandbrenging van 'de onsterfelijkheid en het 

eeuwige leven van de mens'? 

De kerk bestaat om ons op de tegenwoordigheid van de Heer 
voor te bereiden. Wat was volgens de apostel Paulus de reden 
dat ze apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars - met 
andere woorden een kerk-kregen? 'Om de heiligen toe te rusten 
tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. 
Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van 
de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid.' [Zie Efe
ziers 4:11-13.] De Heer wist dat wij niet volmaakt waren, en Hij 
heeft ons de kerk gegeven om ons naar volmaaktheid te helpen 
streven.2 

De kerk is geen gezelligheidsvereniging en heeft geen ander 
doel dan het redden van zielen.3 

Het doel [van de kerk is] het vervolmaken van de leden van de 
kerk. ( ... )De leden van de kerk moeten onderricht warden in de 
leer en de beginselen, zodat zij een eenheid zullen vormen in 
geloof en in kennis van de Zoon van God. Die kennis komt, vol
gens de Meester, in dat [gedenkwaardige] gebed in het Nieuwe 
Testament tot uitdrukking: 'Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U 
kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij 
gezonden hebt' (Johannes 17:3).4 

Waarom maken we ons druk over een organisatie? ( ... ) Wij 
organiseren ons om het werk van de Heer beter en gemakkelijker 
tot stand te brengen, door de last te verdelen en door te dele-
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geren. Wij organiseren ons en maken het werk van de Heer 
gemakkelijker en beter door het aanvaarden en delegeren van 
verantwoordelijkheid, waardoor de leden leiders worden. Net 
als de Meester die zijn discipelen een gebod gaf - 'Volg Mij, en Ik 
zal u vissers van mensen maken'. Tegenwoordig zouden we 
zeggen: 'Als u mijn geboden onderhoudt, zult u een leider 
worden onder mijn volk.'5 

De kerk, het koninkrijk van God, is een universele kerk, niet 
gebonden aan een bepaald land of volk. Wij streven er voortdu
rend naar om alle heiligen van de Allerhoogste, waar ook ter 
wereld, de kans te geven om zoveel mogelijk te groeien en voor
uitgang te maken, om in kracht en macht ten goede op de aarde 
toe te nemen, en om de beloning van getrouwheid te verkrijgen.6 

Waarom is het belangrijk om het gezin te sterken 
in alles wat wij voor de kerk doen? 

Wat is de eerste verdedigingslinie in deze kerk? Het jeugd
werk? De zondagsschool? Zo heeft onze hemelse Vader het niet 
geopenbaard. Lees maar eens opnieuw afdeling 68 van de Leer 
en Verbonden. Dan zult u zien dat de Heer aan het front, tegen 
de machten die deze verdedigingslinie willen doorbreken, het 
gezin, de eerste verdedigingslinie, heeft geplaatst. (Zie L V 68:25-
32. )7 

De programma' s van de priesterschap functioneren om het 
gezin te steunen; de progamma' s van de hulporganisaties ver
lenen daar hulp bij. Wijze [priesterschaps ]leiders kunnen ons 
helpen bij het verrichten van onze taak om Gods grote doel tot 
stand te brengen, 'de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de 
mens' (Mozes 1:39). Zowel uit de openbaringen van God als uit de 
leer van de mens blijkt hoe belangrijk het gezin is in de vorming 
van de volledige levenservaring. ( ... ) Veel van ons organisatori
sche werk is het bouwen van steigers, want we proberen het indi
vidu op te bouwen, en we mogen de steigers niet met de ziel 
verwarren.s 

Het gezin [is] de meest elementaire en belangrijkste organisatie 
van God. Wij hebben de sleutel tot ons hele coordinatiesysteem 
gekregen toen het Eerste Presidium een van de fundamenteelste 
beginselen heeft geopenbaard waarop wij moeten bouwen: 'Het 
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gezin is de basis van een rechtschapen leven, en het gezin kan clan 
ook door niets of niemand warden vervangen. De hulporganisa
ties kunnen het gezin hooguit bij de problemen helpen, en steun 
en troost verlenen als dat nodig is.' 

Met dat in gedachten moet iedere activiteit in de kerk warden 
gepland om de doelmatigheid van het goed georganiseerde gezin 
te versterken - en daar geen afbreuk aan te doen. Als de ouders 
niet veel leiding geven, moeten de huisonderwijzers en de hulpor
ganisaties daarin begeleiden. Dat betekent in feite dat iedere acti
viteit van de kerk met dat in gedachten georganiseerd moet 
warden, met bijzondere nadruk op het belang van de wekelijkse 
gezinsavond en de hulp die gegeven moet warden aan vaders die 
het priesterschap dragen en die hun rol als hoofd van het gezin op 
zich moeten nemen.9 

God zal een man nooit vragen zijn gezin op te offeren om zijn 
andere taken in het koninkrijk te kunnen uitvoeren. Hoe vaak 
hebben we niet geprobeerd nadruk te leggen op het feit dat door 
de vaders en echtgenoten het belangrijkste werk van de Heer 
binnen de muren van hun eigen huis wordt verricht? Vaders 
hebben een taak waarvan ze niet ontheven kunnen worden.10 

Toen ik nadacht over wat we nu doen en de mogelijke invloed 
daarvan, kwamen de woorden van de profeet Micha in mijn 
gedachten: 'En het zal geschieden in het laatste der dagen; clan zal 
de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der 
bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren 
zullen derwaarts heenstromen, 

'En vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij 
opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, 
opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden 
bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren 
woord uit Jeruzalem' (Micha 4:1-2). 

Ik zeg tot u, ouders in de kerk, dat als u uw kinderen thuis 
onderwijst - en als priesterschapsquorums de vaders voorbe
reiden, en de zustershulpvereniging de moeders - de dag snel 
zal aanbreken dat de hele wereld naar ons toe zal komen en zal 
zeggen: 'Laat ons uw weg zien, zodat we die kunnen volgen.'11 
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Hoe kunnen de hulporganisaties 
onder leiding van de priesterschap samenwerken 

om het gezin te versterken? 

In het algemeen betekent coordinatie ( ... ) het priesterschap van 
God plaatsen waar de Heer dat heeft bedoeld - in het middelpunt 
van de kerk en het koninkrijk van God - en ervoor zorgen dat de 
gezinnen in de kerk hun plaats vinden in het plan van God om 
zielen te redden.12 

Naast de priesterschapsorganisaties zijn er in de kerk ook hulp
organisaties opgericht, of, zoals er in het Nieuwe Testament staat, 
'(bekwaamheid) om te helpen, om te besturen', als toevoeging aan 
de priesterschap. [Zie 1 Korintiers 12:28.] Over deze organisaties 
heeft president Joseph F. Smith het volgende gezegd: 'Ik heb onze 
hulporganisaties in gedachten; wat zijn ze? Hulpmiddelen van de 
reguliere organisaties van de kerk. Ze zijn niet onafhankelijk. Ik 
wil tot de organisaties van de jongemannen en de jongevrouwen, 
de zustershulpvereniging, het jeugdwerk, de zondagsschool, de 
godsdienstklassen en alle andere organisaties in de kerk zeggen 
dat geen van hen onafhankelijk is van het priesterschap van de 
Zoon van God, geen van hen ook maar een moment aanvaardbaar 
kan zijn voor de Heer als zij zich onttrekken aan de stem en de 
raad van hen die het priesterschap dragen en hen presideren. Zij 
zijn onderworpen aan de macht en het gezag van de kerk, en zij 
zijn daar niet onafhankelijk van; noch kunnen zij onafhankelijk 
van het priesterschap en de kerk enig recht in hun organisatie uit
oefenen.' [Gospel Doctrine, Sc editie (1939), blz. 383.]13 

De Heer heeft de grate, hedendaagse openbaring over het 
bestuur van de kerk als volgt afgesloten: 

'Ziet, dit is de wijze, waarop mijn apostelen van ouds mijn kerk 
voor Mij hebben opgebouwd. 

'Laat daarom een ieder zich bij zijn eigen ambt bepalen, en in 
zijn eigen roeping arbeiden; 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? 

'Voor het lichaam is ook elke ledemaat nodig, opdat alles te 
zamen moge warden opgebouwd, opdat het stelsel volmaakt 
moge warden gehouden' (LV 84:108-110). 
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Als u over die teksten nadenkt, is het duidelijk dat ze gegeven 
zijn om nadruk te leggen op de behoefte aan voortdurende 
beraadslaging en coordinatie tussen de verschillende afdelingen, 
priesterschapsquorums, hulporganisaties en andere units in het 
koninkrijk van God, en wel om minimaal vier redenen: 

Ten eerste, iedere organisatie moet een specifieke taak krijgen, 
zonder inbreuk te maken op de andere, alsof het oog tegen de 
hand zegt: 'Ik heb u niet nodig'. 

Ten tweede, iedere organisatie is even belangrijk in het heils
plan, net als ieder lichaamsdeel belangrijk is voor de mens. 

Ten derde, zodat iedereen gezamenlijk moge worden opge
bouwd; en 

Ten vierde, dat de organisaties volmaakt zouden blijven, of, met 
andere woorden, dat binnen het raamwerk van Gods plan voor 
het eeuwig heil van zijn kinderen, de kerk als een volmaakt men
selijk lichaam zal functioneren, en dat ieder lichaamsdeel zal doen 
waar het voor bedoeld is.14 

In het verleden hebben we soms de neiging gehad om nadruk 
te leggen op programma's, in plaats van op mensen. We moedigen 
alle betrokkenen aan ( ... ) om die fundamentele opdracht van de 
Heer na te volgen: 'de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van 
de mens tot stand te brengen' (Mozes 1:39). De maatstaf waaraan 
we alle programma' s kunnen toetsen, luidt: is het geschikt voor de 
vooruitgang van het individu naar dat uiteindelijke doel van het 
eeuwige leven in de tegenwoordigheid van de Vader? Zo niet, en 
als het er geen betrekking op heeft, dan hoort het niet in de kerk 
naar voren te worden gebracht.15 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Waarom is het zo belangrijk dat we in alles wat we in de kerk 
doen het uiteindelijk doel voor ogen houden - 'de onsterfelijk
heid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen' 
(Mozes 1:39)? 

• Hoe is de kerk een hulpmiddel om ons leven te vervolmaken? 
Hoe is het een hulpmiddel 'om zoveel mogelijk te groeien en 
vooruitgang te maken'? 
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• Waarom is het gezin de meest elementaire en belangrijkste 
organisatie van God. Wat kunnen we doen om in onze kerk
taken het gezin te versterken? 

• Wat zou president Lee bedoeld hebben toen hij zei dat het pries
terschap 'het middelpunt van de kerk' is? Hoe kunnen we aan 
de hand van L V 84: 108-110 beter begrijpen hoe de priesterschap 
en de hulporganisaties van de kerk moeten samenwerken? 

• Hoe zijn de priesterschap en de hulporganisaties 'ontworpen 
om het gezin te steunen'? In welke opzichten zijn deze organi
saties een zegen bij u thuis? 

• Waarom moeten we ervoor zorgen dat de programma's van de 
kerk niet belangrijker warden dan de mensen? Hoe kunnen we 
daarvoor zorgen? 
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Anderen over het 
evangelie vertellen 

Hoe kunnen we de opdracht van God vervullen om 
anderen over het evangelie te vertellen? 

Inleiding 

Ouderling Gordon B. Hinckley van het Quorum der Twaalf 
Apostelen en zijn vrouw, Marjorie, reisden soms met president en 
zuster Harold B. Lee mee. 'We zijn twee keer met president en 
zuster Lee naar Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Italie, Grieken
land en het Heilige Land geweest en hebben daar zendelingen, 
leden, jongeren en militairen ontmoet', zei zuster Hinckley. 'We 
hebben nog nooit zulke vriendelijke, beleefde en aardige reisge
noten gehad.' 

'We waren op een zondag in Engeland. Het was een lange dag 
geweest: twee conferentiebijeenkomsten en's avonds een haard
vuuravond. Toen we om ongeveer half tien in het hotel aan
kwamen, waren we doodmoe en hadden we hanger. We gingen 
naar het restaurant in het hotel om iets te eten. De dag was 
voorbij - we konden ons ontspannen. Dat dacht ik tenminste. 
Voordat ik het wist, stand de serveerster met een potlood klaar 
om onze bestelling op te nemen. President Lee keek haar aan en 
zei: 'Van welke kerk bent u lid?' De dag was voor hem nog niet 
voorbij. Hij ging nu nog wat zendingswerk doen. Voordat we 
klaar waren met eten, was hij veel over deze vrouw te weten 
gekomen. Haar man was overleden en ze was eenzaam en bang. 
Ze had beloofd om met de zendelingen te praten en meer over 
het evangelie te weten te komen. Het was geweldig om de presi
dent van de kerk te zien doen wat hij de hele dag had gepredikt. 
Toen de serveerster (een vrouw van misschien 35) hoorde dat 
deze man de president, profeet, ziener en openbaarder van de 
Kerk van Jezus Christus was, kon ze niet geloven dat die persoon 
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met iemand zoals zij wilde praten. Ze was diep onder de 
indruk.'1 

Over het verkondigen van het evangelie heeft president Lee 
gezegd: 'Mogen [wij] beseffen dat <lit een taak is die de Heer in 
iedere bedeling aan zijn kerk heeft gegeven, ( ... )om het evangelie 
aan alle mensen te verkondigen, zodat niemand op de dag des 
oordeels een excuus zal hebben, en dat iedereen van de val verlost 
zal warden en in de tegenwoordigheid van de Heer zal terug
keren.'2 

Leringen van Harold B. Lee 

Waarom is het belangrijk dat wij anderen over 
het evangelie vertellen? 

Wij behouden ons getuigenis door te bidden en actief in de kerk 
te zijn, en door de geboden van God te onderhouden. Dan zullen 
wij de leiding van de Geest ontvangen, een van de kostbaarste 
bezittingen die een lid van de kerk kan hebben. 

Met ons getuigenis komt de taak om waar mogelijk te getuigen 
van de goddelijke zending van de Heer. Als wij ons daarop toe
leggen, zijn er veel kansen om over het evangelie te vertellen, 
iedere dag, ieder uur, waar we ons ook mogen bevinden. Als we 
ernaar geleefd hebben, als we ons voorbereid hebben en als we 
ernaar streven, zal de Heilige Geest ons in staat stellen om te 
onderrichten. Vergeet niet <lat bij het verkondigen van het evan
gelie woorden slechts woorden zijn, tenzij ze door de Geest van de 
Heer warden vergezeld. ( ... ) 

Het is onze taak om de ware boodschap aan de wereld te ver
kondigen, om te laten zien <lat in de leringen van het evangelie 
van Jezus Christus de oplossing voor alle problemen van de mens 
is te vinden.3 

We moeten iedere kans aangrijpen om met anderen over het 
evangelie te praten - met onze inactieve kennissen, met onze ken
nissen die geen lid van de kerk zijn, op school, in militaire dienst 
of op ons werk, en met onze buren en vrienden. 

De Heer heeft de volgende openbaring aan de profeet gegeven: 
'Want er zijn er nog velen op aarde onder alle sekten, genoot
schappen en gezindten, die door het sluwe bedrog der mensen 
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Ouderling Harold B. Lee als zendeling in hct 
zendingsgebied Westelijke Staten. Hij is daar van november 1920 

tot dccember 1922 wcrkzaam geweest. 
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warden verblind, waardoor dezen op de loer liggen om te 
bedriegen, en die alleen verre van de waarheid warden gehouden, 
omdat zij niet weten, waar zij deze kunnen vinden' (LV 123:12).4 

Er is geen aangenamere stem voor de rechtschapenen van hart 
dan de stem van de ware boodschapper die het evangelie van 
Jezus Christus predikt.s 

U herinnert zich nog wel dat [ ouderling Charles A. Callis] heeft 
verteld dat hij een keer naar Montana ging om iemand te 
bezoeken die ooit in Ierland op zending was geweest. Toen hij de 
man had gevonden, die nu al zeer oud was, stelde hij zichzelf voor 
en zei: 'Bent u de zendeling die jaren geleden in Ierland op zen
ding was?' En de man zei ja. Hij vroeg: 'Bent u dan de man die tij
dens zijn afscheidstoespraak in het zendingsveld beweerde dat hij 
een mislukkeling was, omdat hij in drie jaar tijd alleen maar een 
vies, Iers jongetje had gedoopt? Bent u die man?' 'Ja, dat heb ik 
inderdaad gezegd.' Broeder Callis zei: 'Nou, dan wil ik me even 
voorstellen. Ik ben Charles A. Callis van de Raad der Twaalf 
Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen. Ik ben dat vieze, Ierse jongetje dat door u in Ierland 
is gedoopt.' Een ziel die apostel in de kerk en het koninkrijk van 
God is geworden.6 

Niemand steekt de helpende hand uit zonder zelf het recht te 
verkrijgen op welverdiend heil, vanwege de bereidheid om 
anderen te helpen. Vergeet niet dat wij allemaal kinderen van 
onze Vader zijn, of we nu lid van de kerk zijn of niet. Het zijn de 
andere kinderen van onze Vader waar we ons zorgen over moeten 
maken. Zij zijn Hem even lief als de kinderen die wel lid van de 
kerk zijn. Als wij ons inzetten om anderen tot de kudde te 
brengen, verwerven wij volgens de Heer zaligheid voor onze 
eigen ziel. [Zie LV 4:4.]7 

Waarom is offerbereidheid een belangrijk onderdeel 
van de verkondiging van het evangelie? 

De kern van dat wat wij het christendom noemen, is te vinden 
in het verslag van de schrijver van het evangelie van Johannes, 
waarin hij de woorden citeert van de Meester, die van zijn eigen 
zending als Verlosser van de wereld getuigt. Hier volgen zijn 
woorden: 
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'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enigge
boren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe' (Johannes 3:16). 

Hiermee wordt aangegeven dat de grootste dienst die we in het 
sterfelijk leven kunnen verrichten, de bereidheid is om voor het 
welzijn van anderen offers te brengen. Het belang van offers en 
hulpvaardigheid in dit heiligende proces van het leven is door de 
profeet Joseph Smith uitgelegd: 

'Een godsdienst die geen volledige opoffering van zijn aanhan
gers vergt, heeft nooit voldoende macht om hen het geloof te laten 
ontwikkelen dat zij nodig hebben voor het leven en het eeuwig 
heil. ( ... ) 

'God heeft aangegeven dat de mens alleen door deze opoffering 
het eeuwige leven kan ontvangen.' [Lectures on Faith (1985), 
blz. 69.] 

Het zou verstandig zijn als we dat beginsel zouden toepassen, 
waardoor we die kostbare gave kunnen ontvangen. Koning Ben
jamin heeft in zijn laatste toespraak gezegd dat: 

' ( ... ) wanneer gij in de dienst van uw naasten zijt, gij louter in 
de dienst van uw God zijt' (Mosiah 2:17). ( ... ) 

Geven is een uitdrukking van lief de, en als iemand daadwerke
lijk van zichzelf geeft, is dat een bewijs van de lief de van die per
soon. ( ... ) 

De profeet Joseph Smith hield zoveel van de geopenbaarde 
waarheid dat hij gewillig was om alles wat hij in de wereld had, 
op te offeren, zelfs zijn eigen leven, zodat hij zijn getuigenis zou 
kunnen geven dat over de hele wereld zou worden gehoord. ( ... ) 

Ik bezocht een aantal maanden geleden een ring waar ik met 
een paar jongemannen over een zending sprak. De ringpresident 
had me verteld dat een van de jongemannen, na lang in het zie
kenhuis te hebben gelegen, omdat hij in militaire dienst aan oor
logsneurose had geleden, nu aan het revalideren was. Toen ik met 
deze jongeman sprak, vroeg ik hem: 'Waarom wil je zo graag op 
zending?' 

Hij dacht even na en antwoordde toen: 'Toen ik in militaire 
dienst ging, woonde ik voor het eerst buitenshuis. Ik vond de 
omstandigheden vreemd. Overal om me heen waren verleidingen 
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Over de hele wereld staan jongemannen en jonge vrouwen onzelfzuchtig 
'te alien tijde als getuige van God( ... ), in alle dingen en in alle plaatsen, en [dragen bij] 

aan de goddelijke taak van de kerk om het evangelic te verkondigen.' 

en aanmoedigingen om te zondigen. Ik had kracht nodig om niet 
te zondigen, en ik vroeg mijn hemelse Vader in gebed om de 
kracht die ik nodig had om het kwaad te weerstaan. God ver
hoorde mijn gebed en gaf me de kracht. Toen we na de trainings
periode naar het slagveld gingen, hoorden we het voortdurende 
geschut dat de boodschap van de dood voorzegde. Ik was bang, 
en ik trilde helemaal. Ik bad God om moed, en Hij gaf me moed, 
en ik kreeg een vredig gevoel dat ik nog nooit eerder had gevoeld. 
( ... ) Ik was een van de verkenners. Ik liep dus voor de strijd
krachten uit, en soms werd ik bijna door de vijand omsingeld. Ik 
wist dater slechts een macht op aarde was waardoor ik gered kon 
worden. Ik bad om bescherming, dat mijn leven zou worden 
gespaard. En God verhoorde mijn gebed, en ik kon terugkeren 
naar mijn compagnie.' 

Toen zei hij tegen me: 'Broeder Lee, er zijn zoveel dingen waar 
ik dankbaar voor ben. Het minste wat ik kan doen is als vertegen
woordiger van Jezus Christus op zending gaan en de dingen ver
kondigen die ik als kind thuis heb geleerd.' 

Toen ik naar de uitdrukking van geloof van die jongeman luis
terde, vergeleek ik die met de opmerkingen van anderen, die op 
zending gaan omdat ze goed opgeleid worden, omdat ze iets van 
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de wereld kunnen zien, omdat het een kostbare ervaring is waar 
zij persoonlijk veel aan zullen hebben. ( ... ) 

Een zelfzuchtig streven naar persoonlijk voordeel komt niet uit 
de leringen van de waarheid voort, maar zijn afkomstig van hem 
die een vijand van de waarheid is.( ... ) 

De mens die persoonlijk gewin en persoonlijk voordeel 
nastreeft, zal nooit gelukkig worden, want aan de horizon ligt 
altijd iets dat zijn pogingen tot aanwinst en overwinning zal 
tarten. De mens die onzelfzuchtig dienstbetoon verricht, is de 
gelukkige mens.s 

In ons zendingswerk zien we jongemannen en jonge vrouwen 
( ... ) naar alle einden der aarde [gaan], die onzelfzuchtig en te allen 
tijde als getuige van God staan, in alle dingen en in alle plaatsen, 
en bijdragen tot de goddelijke taak van de kerk om het evangelie 
te verkondigen.9 

Hoe kunnen we het evangelie met macht 
en gezag verkondigen? 

Alma ( ... ) en de zoons van Mosiah gingen op zending en 
hebben geweldig zendingswerk verricht. ( ... ) Alma zag zijn broe
ders, de zoons van Mosiah, naar het land Zarahemla reizen. 

'Nu, deze zoons van Mosiah waren bij Alma, toen de engel de 
eerste maal aan hem verscheen; daarom was Alma zeer verheugd 
zijn broederen te zien; en wat zijn vreugde nog vermeerderde was, 
dat zij nog steeds zijn broederen in de Here waren; ja, zij waren 
sterk geworden in de kennis der waarheid; want zij waren 
mannen van gezond verstand en zij hadden de Schriften ijverig 
onderzocht, opdat zij het woord Gods mochten weten. 

'Maar dit is niet alles; zij hadden veel gebeden en gevast; 
daarom hadden zij de geest der profetie en de geest der openba
ring, en wanneer zij leerden, leerden zij met kracht en gezag van 
God' [Alma 17:2-3]. 

[Begrijpt] u nu de formule aan de hand waarvan u met kracht 
en gezag van God kan onderwijzen? Wees sterk in de kennis der 
waarheid, wees mannen van gezond verstand, onderzoek ijverig 
de Schriften, opdat u het woord Gods zult weten. Maar dat is niet 
alles. We moeten bidden, we moeten vasten en we hebben de geest 
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van profetie nodig. En als we dat alles hebben gedaan, zullen we 
door de kracht en het gezag van God onderwijzen.10 

De Heer ( ... ) heeft gezegd: 'En ik geef u een gebod, dat gij 
elkander [in] de leer van het koninkrijk moet onderwijzen.' En 
daar heeft Hij aan toegevoegd: 'Onderwijst ijverig, en mijn genade 
zal met u zijn' (LV 88:77-78). Ik heb geprobeerd een definitie voor 
de woorden 'ijverig' en 'genade' te vinden. Volgens het woorden
boek betekent ijverig: 'met toewijding werkzaam', 'met drift en 
werkzame liefde vervuld'. Dat is het tegenovergestelde van lui, 
achteloos of onverschillig. ( ... ) 

( ... ) Ik ben van mening dat de definitie van 'genade' in afdeling 
4 van de Leer en Verbonden te vinden is, waar de Heer de vol
gende belofte geeft aan de mensen die energiek zendingswerk 
verrichten: '( ... )en zie, hij, die met al zijn macht zijn sikkel inslaat, 
legt iets terzijde, opdat hij niet omkome, <loch zaligheid voor zijn 
ziel verwerve' [LV 4:4]. De verlossende 'genade' van de verzoe
ning van de Heer is voor zowel de gever als de ontvanger van de 
heilbrengende verordeningen van het evangelie bestemd.11 

En wat volgens mij uiteindelijk net zo belangrijk of nog belang
rijker is: 

'En de Geest zal u door het gebed des geloofs warden gegeven; 
en indien gij de Geest niet ontvangt, [zult] gij niet onderwijzen' 
[LV 42:14]. 

Nu kunnen we u de hulpmiddelen voor het zendingswerk wel 
geven, om het evangelie te verkondigen en te bestuderen; u kent 
ze nu allemaal. Maar tenzij de zendeling zelf nederig in gebed 
gaat, zal hij de Geest, waarmee hij het evangelie kan prediken, 
nooit ontvangen. Dat bedoelde Nephi [toen hij] zei: 

'Nu kan ik, Nephi, niet alles schrijven, wat onder mijn volk 
werd geleerd; want ik ben in het schrijven niet zo bekwaam als in 
het spreken; want wanneer iemand spreekt door de macht van de 
Heilige Geest, voert de macht van de Heilige Geest het tot het hart 
der mensenkinderen' (2 Nephi 33:1). 

( ... ) Als u de Geest hebt, en u laat leiden door uw onderschei
dingsvermogen, waar u recht op hebt als u door Hem bent 
geroepen, kunt u kennis verkrijgen en geleid warden door de Hei
lige Geest en zullen uw woorden gepaard gaan met de macht van 
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die Geest. Zonder die Geest kan niemand ooit een doelmatig leer
kracht van het evangelie van Jezus Christus zijn.12 

Waarom is het naleven van het evangelie zo'n belangrijk 
onderdeel van de verkondiging van het evangelie? 

De beste manier om de interesse van anderen in het evangelie te 
stimuleren, is het naleven van de beginselen en normen, wat ver
wacht wordt van de mensen die beweren lid van de kerk te zijn. 
Dat valt een vreemdeling het eerst op. Hoe gedragen wij ons als 
lid van de kerk? ( ... ) 

( ... ) Niemand kan het evangelie verkondigen als hij het niet zelf 
naleeft. De eerste vereiste van een zendeling is het naleven van de 
beginselen die we verkondigen. Hebt u ooit gedacht dat een zon
daar een goede leerkracht op het gebied van bekering zou zijn? 
Denkt u dat iemand anderen iets over het heiligen van de sabbat 
kan leren als hij zelf de sabbat niet heiligt? Denkt u dat u een van 
de andere evangeliebeginselen kunt verkondigen als u zelf niet 
voldoende geloof hebt om het in uw leven toe te passen?13 

Jezus [heeft gezegd]: 'Houdt daarom uw licht omhoog, opdat 
het de wereld beschijne. Ziet, Ik ben het Licht, dat gij omhoog 
moet houden - wat gij Mij hebt zien doen. Gij ziet, dat Ik tot de 
Vader heb gebeden, en gij zijt er allen getuigen van geweest' 
(3 Nephi 18:24). Het is onze taak om alles 'omhoog te houden' wat 
Jezus voor de mens gedaan heeft: de verzoening, zijn voorbeeld, 
en de leringen die Hij ons persoonlijk en door middel van zijn 
oude en hedendaagse profeten heeft gegeven. De Meester heeft 
ons geadviseerd: 'Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat 
zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, ver
heerlijken' (Matteiis 5:16). ( ... ) 

Als wij als leider het gedrag van bepaalde mensen willen verbe
teren, mogen we de kracht van het voorbeeld niet onderschatten -
of het nu ouders zijn die door voorbeeld en onderwijs hun kin
deren de waarde van het tempelhuwelijk bij willen brengen, of 
een teruggekeerde zendeling die straalt door de veranderingen en 
de ontwikkeling die het evangelie in hem teweeg heeft gebracht.14 

'Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt.' [Zie 
Matteiis 5:14.] Wat betekent dat? ( ... ) 
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( ... ) Iedere heilige der laatste dagen die zich in kerkelijke 
kringen, militaire dienst, de maatschappij of het zakenleven 
bevindt, wordt niet alleen als persoon bekeken, maar als de zicht
bare hedendaagse kerk. Iemand heeft gezegd: 'Let op uw gedrag, 
want u bent misschien het enige standaardwerk van de kerk dat 
sommige mensen ooit zullen lezen.' De Heer waarschuwt ons dat 
de levenswijze van de leden zichtbaar aan hogere eisen moet vol
doen dan de levenswijze van de wereld.1s 

Ik was onlangs [1954] in Seoul (Korea). Een van de beste 
mannen in dat land is Dr. Ho Jik Kim. Hij is ( ... ) raadsman van de 
Koreaanse regering. Hij is directeur van een van de onderwijsin
stellingen in dat land, en hij heeft nu 34 bekeerlingen om zich heen 
verzameld, waarvan vclen goed zijn opgeleid. We hebben twee 
uur met hem gesproken om zo een fundering te leggen waarop het 
zendingswerk in Korea kon worden gebouwd. Hij vertelde ons 
over zijn eigen bekering. 'Ik werd tot de kerk aangetrokken', legde 
hij uit, 'toen ik door twee mormoonse mannen van de Cornell Uni
versity bij hen thuis werd uitgenodigd. ( ... ) Hun gezinsleven 
maakte grote indruk op mij. Ik was nog nooit bij iemand thuis 
geweest waar zo'n vriendelijke band tussen man en vrouw, en 
ouders en kinderen bestond. Ik had hen samen zien bidden. Ik 
was zo onder de indruk dat ik informatie over hun godsdienst 
begon in te winnen. Toen ik op een avond lang had zitten studeren 
en ervan overtuigd was dat ik bij zo'n groepering wilde horen, 
wist ik dat ik eerst een getuigenis moest ontvangen. Ik knielde 
neer en bad bijna de hele nacht, waarna ik een getuigenis van dit 
goddelijke werk ontving.' Maar vergeet niet dat het allemaal 
begon met het uitstekende voorbeeld van een gezin dat een leven 
leidde dat in overeenstemming was met de beginselen van de hei
ligen der laatste dagen.16 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Wat voor kansen krijgen wij om over het evangelie te vertellen, 
'iedere dag, ieder uur, waar we ons ook mogen bevinden'? Wat 
voor eigenschappen hebben de mensen die succesvol met 
anderen over het evangelie praten? 

• Wat kunnen we van president Lee leren, die in het restaurant 
van het hotel over het evangelie begon? 
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• Welke zegeningen hebt u ontvangen omdat u hebt geprobeerd 
met anderen over het evangelie te praten? 

• Welke offers moeten wij brengen om anderen over het evan
gelie te vertellen? Wat moet onze houding ten opzichte van der
gelijke offers zijn? Wat sprak u het meest aan in de houding van 
de jongeman die na de oorlog op zending wilde gaan? 

• Wat kunnen we uit Alma 17:2-3 leren over de manier waarop 
we het evangelie met kracht en gezag kunnen verkondigen? 

• W aarom is het gezelschap van de Heilige Geest zo belangrijk als 
we effectieve zendelingen will en zijn? Wat kunnen wij doen om 
beter door de Heilige Geest geleid te warden als we met 
anderen over het evangelie praten? 

• Hoe kunnen wij onze aarzeling en angst overwinnen als wij met 
anderen over het evangelie praten? 

• Waarom is ons rechtschapen voorbeeld zo'n belangrijk hulp
middel? 
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~~~~____..'~ l ~~2~~~~
Zorg op de wijze 

van de Heer 

Hoe kunnen wij geleid en gezegend warden 
door de beginselen die de Heer voor het welzijn van 

zijn heiligen heeft geopenbaard? 

Inleiding 

A1s ringpresident tijdens de grate economische crisis in de jaren 
dertig organiseerde Harold B. Lee het werk in zijn ring om de 
behoeftige omstandigheden van veel leden te verlichten. Daar 
heeft hij later over gezegd: 'We zaten behoorlijk met deze wel
zijnskwestie. Er was maar weinig werkverschaffing van over
heidszijde; de kerk had weinig geld.( ... ) En in onze ring waren 
4.800 van de 7.300 leden geheel of gedeeltelijk afhankelijk. Er was 
maar een oplossing: het systeem van de Heer toepassen, zoals Hij 
dat had geopenbaard.' 

In 1935 werd president Lee in het kantoor van het Eerste Presi
dium geroepen en werd hem gevraagd om leiding te geven aan 
het werk om de behoeftigen in de kerk te helpen, met gebruikma
king van de ervaring die hij in zijn ring had opgedaan. President 
Lee heeft het volgende over deze ervaring gezegd: 

'Door onze nederige inspanningen hadden we wat ervaring 
opgedaan, en daarom heeft het Eerste Presidium gevraagd of ik bij 
hen op kantoor wilde komen. ( ... ) Ze vroegen of ik de welzijns
zorg op me wilde nemen, zodat de leden minder afhankelijk van 
de regering zouden zijn en de kerk in staat zou zijn om zelf voor 
haar behoeftigen te zorgen. 

'Na die ochtend reed ik in mijn auto (het was bijna lente) naar 
City Creek Canyon, naar het Rotary Park. Daar heb ik een van de 
nederigste gebeden in mijn leven uitgesproken. 
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'Daar zat ik, een jongeman van in de dertig. Ik had niet zo heel 
veel ervaring. Ik was in een plattelandsdorp in Idaho geboren. Ik 
was nog maar nauwelijks buiten de staten Utah en Idaho geweest. 
En nu was ik verantwoordelijk voor het welzijn van alle leden van 
de kerk over de hele wereld. Dat was een van de meest ontstel
lende overpeinzingen die ik me kon voorstellen. Hoe kon ik dat 
met mijn beperkt begrip tot stand brengen? 

'Toen ik neerknielde, vroeg ik: "Wat voor organisatie moet er 
opgezet warden om de opdracht van het Eerste Presidium uit te 
kunnen voeren?" En op die mooie ochtend kreeg ik door de macht 
van het priesterschap van God een van de prachtigste inzichten. 
Het leek wel of iemand tegen mij zei: "Er is geen nieuwe organi
satie nodig om voor deze mensen te kunnen zorgen. De priester
schap van God moet slechts op de juiste wijze te werk warden 
gesteld. Er is niets anders nodig." 

'Met dat inzicht en met de eenvoudige toepassing van de macht 
van de priesterschap is de welzijnszorg met grate sprongen voor
uitgegaan en zijn er ogenschijnlijk onmogelijke problemen over
wonnen. Nu is de welzijnszorg een monument van de macht van 
de priesterschap, wat ik me in die tijd niet had kunnen voor
stellen.'1 

Leringen van Harold B. Lee 

Wat zijn de fundamentele beginselen van het 
welzijnswerk van de kerk? 

In afdeling 104 van de Leer en Verbonden ( ... ) staat de welzijns
zorg in een aantal woorden duidelijk omschreven. Luister maar 
naar de woorden van de Heer: 

'Ik, de Here, heb de hemelen gespannen, en de aarde gebouwd, 
en het is waarlijk mijner handen werk; en al hetgeen er in is, is het 
mijne. En het is mijn voornemen voor mijn heiligen te zorgen.' 

( ... ) Hoort u wat de Heer daar zei? 

'Het is mijn voornemen voor mijn heiligen te zorgen, want alle 
dingen zijn van Mij. Doch het moet noodzakelijk op mijn eigen 
wijze worden gedaan.' 

'En ziet, dit is de wijze, waarop Ik, de Here, heb besloten in de 
behoeften mijner heiligen te voorzien.' 

166 



HOOFDSTUK 18 

En let nu op de volgende woorden: 

'Opdat de armen zullen worden verhoogd, doordat de rijken 
nederig zullen zijn.' 

Dat nu is het plan. ( ... ) De Heer zegt verder: 

'Want de aarde is vol, en er is genoeg en overvloedig; ja, Ik heb 
alles bereid, en heb de mensenkinderen toegestaan naar eigen 
willen te handelen. Daarom, indien iemand van de overvloed zal 
nemen, die Ik heb bereid, en niet, overeenkomstig de wet van mijn 
evangelie, van zijn deel aan de armen en behoeftigen geeft, zal hij 
met de goddelozen zijn ogen in de hel opslaan, en zich in kwelling 
bevinden.' [L V 104:14-18.] 

( ... ) Wat bedoelt de Heer daar nu mee? Zijn manier is dat 'de 
armen zullen worden verhoogd, doordat de rijken nederig zullen 
zijn.' ( ... ) 

'Verhagen' betekent in de ogen van de Heer volgens mij: 'Met 
trots en vreugde tot succes verheffen.' Op die manier moeten we 
de armen verhogen, 'met trots en vreugde tot succes'. En hoe 
moeten we dat doen? Door ervoor te zorgen dat de rijken nederig 
ZlJn. 

Het woord 'rijk' mag niet verkeerd ge'interpreteerd worden. 
Het betekent niet altijd dat iemand veel geld heeft. Iemand kan 
weinig geld hebben, maar veel vaardigheden bezitten. De persoon 
is misschien rijk aan inzicht. Hij is misschien rijk door zijn goede 
voorbeeld. Hij is misschien rijk door zijn geweldige optimisme, en 
andere noodzakelijk eigenschappen. En als leden van een priester
schapsquorum zich verenigen, zijn al die eigenschappen meestal 
verenigd om de behoeftigen en noodlijdenden succesvol met trots 
en vreugde op te bouwen. Er is geen volmaaktere werkwijze in het 
plan van de Heer. 

We mogen ook niet vergeten dat de Heer keer op keer heeft 
gezegd dat het doel van al zijn werk geestelijk is. Weet u nog wat 
Hij in Leer en Verbonden 29 heeft gezegd? 

'Voorwaar zeg Ik u daarom, dat Mij alle dingen geestelijk zijn, 
en nimmer heb Ik u een wet gegeven, die tijdelijk was; niet aan 
enig mens, noch aan de mensenkinderen; evenmin aan Adam, uw 
vader, die ik heb geschapen' (LV 29:34). 
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( ... ) Doet u alles met een oog alleen op de heerlijkheid van die 
persoon gericht, de ultieme overwinning van zijn geest over zijn 
lichaam? Het hele doel van de Heer is ons te helpen en te leiden, 
zodat we aan het eind van ons leven op het celestiale erfgoed zijn 
voorbereid. Gaat het daar niet om? Kunt u al het voedsel dat u 
weggeeft, al het dienstbetoon dat u verricht met dat grote doel 
voor ogen verwezenlijken? Is dit de manier om mijn broeders en 
zusters te helpen, zodat ook zij zijn celestiale erfgoed mogen ont
vangen? Dat is het doel dat de Heer heeft gesteld.2 

Het welzijnssysteem is een belangrijk onderdeel van het werk 
van de Heer. We moeten voor de materiele behoeften van 
[mensen] zorgen en hen laten kennismaken met de soort heil 
waar zij niet voor hoeven te sterven, voordat we hun gedachten 
op een hoger niveau kunnen brengen. Dat is het doel van het 
welzijnsprogramma van de Heer dat Hij vanaf het begin in 
iedere bedeling in zijn kerk heeft gehad. Het is niet in 1936 
begonnen. Het begon toen de Heer voor zijn volk op aarde ging 
zorgen.3 

Als een gezin door de behoefte aan voedsel, onderdak, kleding 
en brandstof is ontredderd, ( ... ) moeten we als eerste een gevoel 
van veiligheid creeren, een gevoel van materieel welzijn, voordat 
het gezin zich op het niveau bevindt waar we hen geloof kunnen 
bijbrengen. Dat is het begin, maar tenzij we het doel hebben om 
hun geloof te versterken, is het verschaffen van materiele hulp niet 
voldoende. We moeten begrijpen dat als we hun geloof proberen 
te versterken zonder eerst hun maag te vullen en ervoor te zorgen 
dat ze voldoende kleding, onderdak en warmte hebben, we waar
schijnlijk in de opbouw van hun geloof zullen falen.4 

We hebben vaak de uitspraak van president [Heber J.] Grant 
herhaald die hij tijdens de introductie van dit [welzijns]pro
gramma heeft gesproken. Hier volgen zijn woorden ( ... ): 

'Ons voornaamste doel was om, voor zover dat mogelijk was, 
een systeem in het leven te roepen dat een eind zou maken aan 
de vloek van de lediggang en het kwaad van het steun trekken, 
en dat onafhankelijkheid, nijverheid, zuinigheid en zelfrespect 
weer een vaste plaats onder ons volk zou geven. Het streven van 
de kerk is de mensen te leren zichzelf te helpen. Werken moet 
opnieuw verheven worden tot het leidende beginsel in het leven 
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van de leden van onze kerk.' (Conference Report, oktober 1936, 
blz. 3.) 

In de begindagen van het welzijnsprogramma ging ik op ver
zoek van het Eerste Presidium met ouderling Melvin J. Ballard op 
reis om de details van het programma met de plaatselijke leiders 
van de kerk te bespreken. Er waren drie teksten die hij geregeld 
aan de mensen voorlas. Een uitspraak die hij vaak herhaalde, 
luidde: 'We moeten voor ons eigen volk zorgen, want de Heer 
heeft gezegd dat we dat allemaal moeten doen: "Opdat ( ... ) de 
kerk onafhankelijk moge staan boven alle andere schepselen 
beneden de celestiale wereld" (LV 78:14).' 

( ... ) [Hij citeerde ook] vaak uit afdeling 115 van de Leer en Ver
bonden: 'Voorwaar zeg Ik tot u alien: Staat op, en laat uw licht 
schijnen, opdat het een banier voor de natien moge zijn' [LV 
115:5]. [En hij zei dat] dit de tijd is om de macht van de Heer ten 
behoeve van zijn volk te laten zien. En opnieuw uit afdeling 104 
citeerde hij: 

'Daarom, indien iemand van de overvloed zal nemen, die Ik heb 
bereid, en niet, overeenkomstig de wet van mijn evangelie, van 
zijn deel aan de armen en behoeftigen geeft, zal hij met de godde
lozen zijn ogen in de hel opslaan, en zich in kwelling bevinden' 
[LV 104:18]. 

Ik lees deze citaten aan u voor om u te herinneren aan de funde
ring waarop het welzijnswerk van de kerk is gebaseerd.5 

Welke middelen staan ons ter 
beschikking als er iemand in materiele 

problemen komt? 

Welke hulp kan de kerk bieden als er iemand in materiele pro
blemen komt? Hoe kunnen we aan de oplossing van een probleem 
beginnen? Stel u eens voor dat ik u die vraag nu stel. Stel u voor 
dat een vader vanavond een telefoontje op zijn werk krijgt dat zijn 
zoontje door een auto is aangereden en ernstig gewond in het zie
kenhuis ligt. Dit gezin heeft weinig geld, net voldoende voor eten 
en wat andere levensbehoeften. Nu krijgen ze onmiddellijk met 
hoge medische kosten te maken. Hoe gaat u dat in vredesnaam 
aanpakken? 
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Ik ben bang dat als ik u die vraag zou stellen, en u die meteen 
moest beantwoorden, u zou zeggen: 'Nou, dan spreken we het 
vastengavenfonds aan.' Maar dat is niet de manier waarop het 
welzijnssysteem werkt, en daarmee begaan we onze fout. In de 
eerste plaats beginnen we bij de persoon zelf. We doen niets 
anders dan hem in staat stellen zijn eigen probleem op te lossen. 
Door gevoelens en emotionele sympathie kunnen we tot andere 
conclusies komen, maar dat is de eerste stap, waarna we de naaste 
familieleden van dat gezin benaderen. We zetten de eensgezind
heid van de familie en de kracht van de familiebetrekkingen op 
het spel als we de naaste familieleden van dat getroffen gezin niet 
de kans geven om hulp te verlenen. 

Vervolgens doen we voor de onmiddellijke levensbehoeften 
een beroep op het magazijn voor de bisschoppen. Als u naar het 
voorbeeld kijkt van het gezin dat ik zojuist heb genoemd, wil ik 
dat u inziet dat kleding, voedsel, beddengoed en brandstof voor 
een aantal maanden beter is dan geld uit het vastengavenfonds. 
Met het geld dat ze besparen kunnen ze de medische kosten 
betalen. ( ... ) 

Na de hulp van het magazijn voar de bisschoppen kan het vas
tengavenfonds uiteraard door de bisschop warden aangesproken, 
die weet dat hij eerst moet gebruiken wat hij en zijn leiders zelf 
hebben verzameld. Daarom moeten we altijd de inzameling van 
de vastengaven, de toename daarvan en de verkondiging van de 
vastenwet als belangrijkste onderdelen van het welzijnsplan 
beschouwen. ( ... ) 

Vandaar belanden we bij de sanering van de problemen. Daarin 
spelen de zustershulpvereniging en de priesterschapsquorums 
een belangrijke rol. Wat is de rol van de zustershulpvereniging bij 
de sanering? Als eerste bezoekt u het gezin, en onderzoekt u op 
ad vies van de bisschop de omstandigheden van het gezin. ( ... ) 

U gaat erheen om inlichtingen in te winnen, de omstandig
heden te beoardelen en zonodig een formulier voor het magazijn 
voor de bisschoppen in te vullen. Vervolgens brengt u verslag uit 
aan de bisschop. Hij tekent het formulier, of hij verschaft zonodig 
middelen uit het fonds dat hij beheert. Ten tweede zorgt u ervoor 
dat de problemen van huishoudelijke aard in het gezin worden 
bekeken, en dater adviezen warden gegeven om die problemen 
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op te lossen. U moet klaarstaan om in noodgevallen, zoals ziekte, 
overlijden en andere omstandigheden zusterliefde te geven, die 
door de zustershulpvereniging tot uitdrukking moet komen. Ook 
behoort u als onderdeel van de hulp altijd aan de mentale veer
kracht te werken. U moet een opbouwende invloed hebben om het 
gezin in deze moeilijke situatie te begeleiden.6 

Het is nu de tijd dat de priesterschapsdragers de leden van hun 
quorum leren kennen. In ieder quorum moeten de leden elkaar en 
elkaars behoeften kennen. Zij moeten de leden die in de schulden 
zitten op vriendelijke wijze ideeen geven om uit de schulden te 
komen. Een man heeft hard vriendschap nodig als hij onder der
gelijke omstandigheden gebukt gaat. Het is nu de tijd om hun de 
kracht en het inzicht te geven om verder te gaan. We moeten de 
mensen hun schulden niet alleen leren afbetalen, maar ze moeten 
ook leren dat ze geen schulden moeten aangaan.7 

We verwachten dat iemand, of het nu om een noodgeval in hui
selijke kring of in de hele gemeenschap gaat, zelf zijn uiterste best 
zal doen, dat de familie wordt ingeschakeld, waarna de kerk met 
goederen uit het magazijn voor de bisschoppen hulp kan ver
lenen, en met vastengaven aan hun behoeften tegemoet kan 
komen voor zaken die niet in het magazijn verkrijgbaar zijn. En 
uiteindelijk zullen de zustershulpvereniging en de priesterschaps
quorums bij de sanering helpen.8 

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ons 
gezin zelfredzamer wordt? 

Als we ervoor willen zorgen dat ons gezin of de gemeenschap 
zelfredzaam is, moeten we de volgende vijf stappen ondernemen: 

Ten eerste: Ledigheid heeft in de kerk geen plaats. 

Ten tweede: We leren opofferingsgezindheid. 

Ten derde: We leren met elkaar te leven en samen te werken. 

Ten vierde: We tonen broederschap in onze priesterschapsquo-
rums. 

Ten vijfde: We verzamelen de moed om de dagelijkse pro
blemen zoveel mogelijk zelf op te lossen, voordat we de hulp van 
anderen inroepen.9 
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Vergeet niet dat het welzijnssysteem van de kerk bij u begint. 
Het begint bij ieder lid van de kerk. We moeten zuinig en spaar
zaam zijn. ( ... ) U moet zelf beslissingen nemen en deelnemen 
voordat het welzijnssysteem bij u thuis in gebruik is.( ... ) 

Ga voorwaarts ( ... ) en zorg dater voedsel bij u thuis is; en advi
seer uw vrienden om dat ook te doen, want iemand zag daar met 
vooruitziende blik de noodzaak van in, en die noodzaak zal er in 
de toekomst ook zijn. Zoals het ook in het verleden een redmiddel 
voor onze mensen is geweest. 

Laten we nu niet zo dwaas zijn te veronderstellen dater morgen 
geen wolken zullen zijn omdat vandaag de zon schijnt. De Heer 
heeft ons door openbaring het een en ander la ten weten dat ons te 
wachten staat, en we leven in de tijd dat die profetieen in vervul
ling gaan. We zijn geschrokken, maar toch is er niets gebeurd dat 
de profeten niet hebben voorzegd. ( ... ) 

Ik bid dat we met de hulp van God ons huis op orde zullen 
houden en onze ogen op de presiderende autoriteiten van de kerk 
en hun leiding zullen richten. Dan zullen we niet afdwalen. 10 

Als u me een volk laat zien dat hard werkt, geen schulden 
maakt en onzelfzuchtig samenwerkt om grate doelen te bereiken, 
dan laat ik u een volk zien dat de grootste veiligheid in de wereld 
heeft bereikt.11 

Er vinden overal rampen plaats. Een van de ernstigste rampen 
was [een aardbeving] in San Fernando Valley (Californie). We 
maakten ons zorgen toen we dagenlang niets hoorden omdat de 
telefoon buiten dienst was en er geen andere manier was om 
erachter te komen hoe het met de leden ging. Daarom namen we 
contact op met een [priesterschapsleider] vlak buiten het rampge
bied en vroegen aan hem of hij informatie had. Hij zei: 'Het gaat 
goed. We hebben de voorraden gebruikt die we hadden opge
slagen. We hadden ook een watervoorraad.' Het kraanwater was 
vervuild en de mensen kwamen daardoor in gevaar. Maar de 
mensen die gehoorzaam waren geweest, hadden een watervoor
raad, voedsel en andere middelen. En hoewel niet iedereen 
voedsel en water had, waren de mensen die voorbereid waren niet 
bang, en zij verenigden zich op geweldige wijze om elkaar te 
helpen.12 
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Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Wat is volgens president Lee de 'eigen wijze' van de Heer om 
voor de armen en behoeftigen te zorgen? (Zie LV 104:14-18.) 

• Wat voor hulpmiddelen kunnen we gebruiken om de behoef
tigen te helpen? 

• Waarom moet de hulp die wij de armen en behoeftigen ver
lenen op hun voorbereiding op het eeuwige leven gericht zijn? 
Hoe kunnen we dat doen? 

• W aarom moeten personen en gezinnen al het mogelijke doen 
om voor zichzelf te zorgen? Wat voor zegeningen krijgen fami
lies die in tijden van nood voor elkaar zorgen? Wat voor rol 
spelen de priesterschapsquorums en de zustershulpvereniging 
bij het verlenen van hulp aan de behoeftigen? 

• Wat houdt zelfredzaamheid in? Wat voor stappen moeten we 
ondernemen om zelfredzamer te worden? 

• Waarom is het vermogen en de bereidheid om te werken zo 
belangrijk als wij zelfredzaam willen worden? Hoe kunnen we 
onze kinderen leren werken? 

• Wat voor zegeningen kunnen we ontvangen als we gehoor 
geven aan de raad van onze leiders om onze schulden af te 
betalen en zuinig met ons geld om te gaan? 
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De tijd nemen om 
geheiligd te worden 

Hoe kunnen we onszelf iedere dag 
geestelijk voeden? 

Inleiding 

Resident Harold B. Lee sprak vaak over het belang van geeste
lijke voeding. Hij zei dat ons lichaam vergeleken kan worden met 
een vesting die voordurend bevoorraad moet worden om tijdens 
de aanvallen van de vijand stand te houden. 

'De vijanden van onze menselijke "vesting" zijn zowel lichame
lijk als geestelijk', heeft hij uitgelegd. Zij kunnen 'onverwachts 
verdriet, een schande in de familie, financiele problemen, [trou
weloosheid] van een zogenaamde vriend, of een verborgen zonde 
tegen de wetten van God' omvatten. Als iets dergelijks in ons 
leven gebeurt, hebben we 'een aanvullende voorraad geestelijke 
kracht nodig. ( ... ) Als u niet meer naar de kerk gaat en uw geloof 
in God wankelt, als u niet door studie de weg van vergeving hebt 
begrepen, of als u niet door middel van gebed de geruststelling 
hebt gevoeld van de toekomstige beloning voor offers en pijn hebt 
begrepen, dan hebt u de geestelijke toevoerlijnen verbroken en 
wordt de kracht van uw ziel ondermijnd. ( ... ) Uw vesting is dan 
overgeleverd aan de legers van Satan. Dan bent u te vergelijken 
met de man die zijn huis op het zand bouwde, en als de stormen 
komen, zal zijn val groot zijn. [Zie Mattel.is 7:24-27.] 

'En ik smeek u ( ... ) om iedere dag zo te leven dat u uit de bran 
van licht voldoende kracht en voeding voor uw dagelijkse 
behoeften zult ontvangen. Neem de tijd om iedere dag geheiligd 
te worden.'1 
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Leringen van Harold B. Lee 

Hoe kunnen we onszelf geestelijk voeden? 

In u allen vertoeft een geest die een exacte pendant van uw 
lichaam is. Om uw lichaam gezond en sterk te houden, eet en 
drinkt u geregeld. Iedere eel in ons lichaam is op ons zenuwstelsel 
aangesloten om de belangrijke levensprocessen in stand te 
houden. Als deze verbindingen niet verzorgd warden of als ze 
niet de nodige voeding krijgen, zijn verval, stremming, ziekte en 
uiteindelijk de dood het gevolg. 

Uw geestelijk lichaam heeft ook geregeld verzorging nodig om 
de kracht en de gezondheid ervan te waarborgen. Aards voedsel 
is daar niet geschikt voor. Voedsel om onze geestelijke behoeften 
te bevredigen, is uit geestelijke bronnen afkomstig. Beginselen van 
eeuwige waarheid, zoals die in het evangelie te vinden zijn, en de 
juiste oefening door aan geestelijke activiteiten deel te nemen, zijn 
belangrijk voor de vervulling van ons geestelijk welzijn. De 
belangrijke ontwikkeling van de geest wordt alleen in stand 
gehouden door verstandige omgang met geestelijke bronnen van 
waarheid. Geestelijke ziekte en dood, die de verwijdering van de 
bron van geestelijk licht inhouden, zijn het gevolg als wij onze ver
binding verbreken met het geestelijk zenuwcentrum, de Kerk van 
Jezus Christus.2 

We ontwikkelen onze geest door oefening. ( ... ) Als we ons vol
ledig willen ontwikkelen, moeten we onze geest met dezelfde 
zorgvuldigheid trainen als ons lichaam. We moeten onze geest 
dagelijks oefenen, door gebed, door goede werken en door met 
anderen te delen. We moeten onze geest voeden door dagelijks de 
Schriften te bestuderen, door [gezinsavond] te houden, door naar 
de kerk te gaan en door aan het avondmaal deel te nemen. We 
moeten schadelijke stoffen vermijden die we ontvangen als we de 
geboden van God overtreden. Ze zijn als gif voor ons geestelijk 
lichaam. ( ... ) 

Ons algemeen geestelijk onderzoek vindt plaats als we oog in 
oog met de geestelijke artsen van God staan - tijdens gesprekken 
met onze bisschop, ringpresident en zo nu en dan een algemeen 
autoriteit, die altijd plaatsvinden om ons te helpen bij onze voor
bereiding op geestelijke vooruitgang. Als gevolg van deze ge-
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President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Leef iedere dag zo dat u uit de 
bron van licht voldoende kracht en voeding voor uw dageLijkse behoeften zult 

ontvangen. Neem de tijd om u iedere dag te heiligen.' 
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sprekken moeten er soms grate operaties aan onze geest warden 
verricht.3 

Alles wat niet in overeenstemming is met de wil van God, is gif 
voor ons geestelijk leven en moet warden vermeden, net zoals we 
giftige stoffen in ons medicijnkastje vermijden.4 

De rechtschapen mens streeft naar zelfverbetering, in de weten
schap dat hij zich dagelijks moet bekeren van zijn wandaden en 
zijn onachtzaamheid. Hij is meer ge'interesseerd in wat hij anderen 
kan geven dan wat hij kan krijgen, want hij weet dat dat de enige 
manier is om waar geluk te vinden. Hij probeert van iedere dag 
een meesterwerk te maken, zodat hij 's avonds in zijn ziel en ten 
opzichte van God kan getuigen dat hij die dag alles zo goed moge
lijk heeft gedaan.s 

Hoe wordt onze geest door het heiligen 
van de sabbat gevoed? 

De zondag is meer dan een rustdag van onze wekelijkse bezig
heden. Het is geen dag om in luiheid door te brengen of om 
allerlei lichamelijke activiteiten te ontplooien. Het is een feestdag 
voor onze geest. Dat geestelijke feest vindt in de kerk plaats. 
Daar gaat u om met mensen die net als uzelf op zoek zijn naar 
geestelijk voedsel. U zingt, bidt en betoont de Allerhoogste uw 
toewijding. Ook neemt u aan het heilig avondmaal deel als her
innering aan de verplichtingen die u als zoon of dochter van God 
in de sterfelijkheid hebt, als herinnering aan de verzoening van 
de Heiland en om uw trouw ten opzichte van zijn naam opnieuw 
te beloven. ( ... ) 

Thuis of in de kerk moeten uw gedachten en uw gedrag in 
overeenstemming zijn met de geest en het doel van de sabbat. 
Gelegenheden voor amusement en recreatie, die op de juiste 
momenten nuttig kunnen zijn, zijn niet bevorderlijk voor onze 
geestelijke groei en daardoor word en we niet 'onbesmet van de 
wereld' bewaard, maar wordt ons de 'volheid der aarde' ont
zegd, die beloofd is aan hen die de sabbat heiligen. [Zie LV 59:9, 
16.] Als u de sabbat geregeld ontheiligt, verliest u een ziel vol 
vreugde, en krijgt u een vingerhoedje vol plezier. Dan geeft u te 
veel aandacht aan uw lichamelijke verlangens, ten koste van uw 
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geestelijke gezondheid. De sabbatschender vertoont de eerste 
tekens van zijn verzwakte geloof door zijn dagelijkse gezinsge
beden te veronachtzamen, door vitterij en door geen tiende en 
andere gaven te betalen. Iemand die door geestelijke hongers
nood in duisternis verkeert, begint oak twijfel en angst te ont
wikkelen, waardoor hij niet meer in staat is om geestelijk 
onderricht te ontvangen of in rechtschapenheid vooruitgang te 
maken. Dit zijn de tekenen van geestelijk verval en geestelijke 
ziekte. Genezing kan uitsluitend met behulp van het juiste gees
telijke voedsel plaatsvinden. 

We hopen dat we naast de eerbiedige activiteiten op de dag van 
de Heer oak de huishoudelijke karweitjes tot een minimum zullen 
beperken, en dat we buitenshuis alleen de hoogstnodige klusjes 
zullen opknappen. Lees op deze dag de Schriften en andere goede 
boeken met een gebed in uw hart. Als u vervuld bent met de 
vreugde van de sabbat kunt u een brief schrijven aan iemand die 
u liefhebt, een vriend of iemand anders die geestelijke kracht 
nodig heeft. Zorg ervoor dater bij u thuis mooie muziek wordt 
gezongen of gespeeld, in overeenstemming met de geest van die 
dag. Korn 's avonds als gezin of met vrienden bij elkaar om over 
de kostbare waarheden van het evangelie te praten en om de dag 
met een gebed af te sluiten. Ik heb uit ervaring geleerd dat de 
influistering van het geweten de veiligste aanwijzing voor trouwe 
leden is om te bepalen wat niet in overeenstemming met de geest 
van de sabbat is. 

( ... ) Maar veronderstel niet dat strikte gehoorzaamheid aan de 
wet van de sabbat alleen voldoende is om uw geest in goede 
gezondheid te houden. Iedere dag van de week moet onze geest 
gevoed warden. Persoonlijke en gezinsgebeden, de Schriften 
bestuderen, lief de thuis en onzelfzuchtig dienstbetoon zijn manna 
uit de hemel om onze ziel te voeden. De wekelijkse gezinsavond 
is ook een goed hulpmiddel om thuis rechtschapenheid te bevor
deren. ( ... ) 

En daarom smeek ik u om uw geestelijke lichaam niet van die 
belangrijke kracht te beroven door de sabbat te schenden, maar 
om iedere dag zo te leven dat u uit de bran van licht voldoende 
voeding en kracht voor uw dagelijkse behoeften zult ontvangen.6 
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Hoe worden we door de vasten en het betalen 
van vastengaven geestelijk gesterkt? 

Ik heb mezelf de volgende vraag gesteld: 'Wat is de wet van 
vasten?' President Joseph F. Smith heeft die vraag met de vol
gende, en volgens mijn uitstekende, woarden beantwoard: 

'Het is daarom de plicht van iedere heilige der laatste dagen om 
op de vastendag het voedsel dat hij of zijn gezin op die dag genut
tigd zou hebben aan de bisschop te geven, opdat het aan de armen 
gegeven kan warden, hun tot welzijn en zegen; in plaats van 
voedsel kan de tegenwaarde aan geld gegeven warden of, als de 
betrokken persoon voldoende geld heeft, een royale gave, die dan 
voor de armen gereserveerd kan warden.' [Gospel Doctrine, Se 
editie (1939), blz. 243.] 

En toen vroeg ik mezelf af: 'Welke zegeningen belooft de Heer 
ans als wij vasten en vastengave betalen?' President [Heber J.] 
Grant heeft me de volgende antwoarden gegeven, die ook zijn 
opgetekend: ten eerste, de financiele zegen en vervolgens de 
geestelijke. Hij heeft het volgende over de financiele zegen 
gezegd: 

'Ik wil u graag beloven dat als de heiligen der laatste dagen 
vanaf nu eerlijk en plichtsgetrouw maandelijks vasten en het geld 
dat ze uitsparen van de twee maaltijden die ze overslaan aan hun 
bisschop geven ( ... )we voldoende geld zullen hebben om voar de 
armen en werklozen te zargen.' [Gospel Standards, onder redactie 
van G. Homer Durham (1941), blz. 123.] 

Over de geestelijke zegeningen heeft hij het volgende gezegd: 

'Iedere heilige der laatste dagen die twee maaltijden per maand 
vast, zal geestelijk gezegend warden en in het geloof van het evan
gelie van de Heer Jezus Christus warden opgebouwd - een prach
tige geestelijke zegen.' [Gospel Standards, blz. 123.] 

Toen ik dat las, moest ik denken aan de woarden van de profeet 
Jesaja, over de zegeningen die gegeven warden aan de mensen die 
vasten en voedsel aan de hongerigen geven. ( ... ) Hier staan vier 
prachtige, geestelijke beloften van de Heer voor de mensen die 
vasten en voedsel aan de hongerigen geven. De eerste belofte 
luidt: 
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'Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wand zich 
spoedig sluiten; uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des 
Heren zal uw achterhoede zijn.' 

Vervolgens belooft de Heer: 

'Als gij clan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp 
roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik.' 

En opnieuw belooft de Heer: 

'Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de 
verdrukten verzadigt, clan zal in de duisternis uw licht opgaan en 
uw donkerheid zal zijn als de middag.' 

En uiteindelijk belooft Hij: 

'En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verza
digen en uw gebeente krachtig maken; clan zult gij zijn als een 
besproeide hof en als een bran, waarvan het water niet teleurstelt' 
[Jesaja 58:8-11]. 

Die zegeningen, vertaald in de gebeurtenissen en problemen 
van het leven, komen duidelijk tot uitdrukking in het voorval dat 
een van onze zendingspresidenten een aantal jaren geleden aan de 
algemene autoriteiten vertelde. Terwijl we in de spannende oor
logstijd leefden, vertelde een vader het volgende: 

Het was vastendag. Hij was die ochtend vroeg opgestaan, het 
noodzakelijke werk op de boerderij was gedaan en hij zat nu een 
aantal minuten in het veld voordat hij naar de priesterschapsver
gadering zou gaan. ( ... ) 

Toen hij die ochtend door het veld liep, dacht hij niet in het bij
zonder aan zijn twee zoons die aan het front waren, maar plotse
ling stand hij stil. Hij kreeg het afschuwelijke gevoel dat er iets 
ernstigs met een van zijn zoons aan de hand was. Hij draaide zich 
om en ging terug naar huis. Hij zei: 'Ik liep niet gewoon, ik rende, 
en ik riep iedereen in de voorkamer bijeen en zei: "Ik wil dat nie
mand vandaag iets eet, ik wil dat jullie vasten, en ik wil dat jullie 
bidden. Ik wil dat jullie met mij in gebed neerknielen, omdat ik het 
gevoel heb dater iets aan de hand is met onze zoon in de oorlog."' 

Ze zaten allemaal bij elkaar en spraken een ochtendgebed uit. 
Ze gingen vasten en bleven vasten tot de volgende dag. Tien 
dagen van ongerustheid gingen voorbij, en toen kwam er, via het 
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Rode Kruis, bericht dat hun zoon die o chtend (en toen zij het tijds
verschil berekenden, precies op het moment dat zijn vader dat 
gevoel kreeg) met zijn kameraad op een landmijn was gestapt. 
Zijn kameraad was letterlijk aan stukken gereten en deze jongen 
was ernstig gewond geraakt en had op sterven gelegen. 

Vasten en bidden - 'Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; 
als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik.'7 

Hoe kunnen we door overpeinzing dichter 
bij de Heer komen? 

President [David O.] McKay heeft gezegd: 'We nemen niet 
genoeg tijd om te mediteren.' Ik sta 's morgens vroeg op( ... ), om 
vijf uur, als mijn verstand en mijn geest helder en uitgerust zijn. 
Dan mediteer ik. Als u leert mediteren, kunt u dichter bij de Heer 
komen dan u zich kunt voorstellen. Laat uw geest door de Geest 
onderricht worden.8 

De Twaalf zullen de aanmoediging van president David 0. 
McKay op een ochtend in onze raadsvergadering niet snel ver
geten, toen hij met nadruk vertelde hoe belangrijk het is om te 
mediteren als we geestelijk ingesteld willen zijn. ( ... ) 'Het is heel 
belangrijk om open te staan voor de influisteringen van de Geest, 
en we weten dat die influisteringen een gave en een voorrecht zijn. 
We ontvangen zeals wij ontspannen zijn en niet onder druk van 
afspraken staan.' 

De president vertelde toen over een ervaring in het leven van 
bisschop John Wells, voormalig lid van de Presiderende Bisschap. 
Een zoon van bisschop Wells was in Emigration Canyon op de 
treinrails omgekomen. ( ... ) Hij was door een vrachttrein over
reden. Zuster Wells was ontroostbaar. Ze rouwde tijdens de drie 
dagen v66r de begrafenis, voelde zich tijdens de begrafenis niet 
getroost en verkeerde in een nogal ernstige gemoedstoestand. 
Toen ze een aantal dagen na de begrafenis verdrietig op bed lag te 
rusten, verscheen haar zoon volgens haar en zei: 'Ma, wees niet zo 
verdrietig. Huil niet. Het gaat goed met me.' Hij zei tegen haar dat 
zij niet begreep hoe het ongeluk gebeurd was. Hij legde uit dat hij 
de machinist het teken had gegeven om te gaan rijden en toen 
zoals gewoonlijk op de rijdende vrachttrein wilde springen. Maar 
toen hij dat probeerde, struikelde hij over een wortel, en kon hij de 
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reling niet vastpakken, waardoor hij onder de trein viel. Het was 
duidelijk een ongeluk. Hij zei dat hij had geprobeerd om zijn 
vader te bereiken zodra hij besefte dat hij zich in een andere omge
ving bevond. Maar hij had hem niet kunnen bereiken. Zijn vader 
was zo druk met zijn werk op kantoor dat hij niet op zijn oproep 
kon reageren; daarom had hij nu contact met zijn moeder gezocht. 
Hij zei tegen haar: 'Zeg tegen pa dat het goed met me gaat. Ik wil 
dat jullie niet meer rouwen.' 

Toen zei president McKay dat wij, als we ontspannen zijn en 
alleen, ontvankelijker voor dergelijke zaken zijn; dat hij vroeg in 
de ochtend zijn beste gedachten krijgt, als hij ontspannen is en 
over zijn taken van die dag nadenkt. Dan ontvangt hij indrukken 
die zo duidelijk zijn als een stem, en ze zijn juist. Als we ons ergens 
zorgen over maken of als onze gevoelens verstoord zijn, kunnen 
we geen inspiratie ontvangen. Als we zo leven dat ons verstand 
vrij is van zorgen, ons geweten zuiver is en onze gevoelens ten 
opzichte van elkaar oprecht zijn, zal de indruk van de Geest van 
de Heer op onze geest zo echt zijn alsof we de telefoon opnemen. 
Maar als we influisteringen ontvangen, moeten we wel demoed 
hebben om ze in praktijk te brengen. ( ... ) 

Laten we dat onthouden - en het doen. Laten we de tijd nemen 
om te mediteren. Als we problemen hebben, kan de oplossing 
vaak door middel van de Geest worden gevonden.9 

Zorg ervoor dat u het niet te druk hebt om te mediteren. Neem 
de tijd. Het belangrijkste getuigenis ontvangen we niet met onze 
ogen, maar door een innerlijke bevestiging. Christus is dichterbij 
dan wij denken. 'Ik ben in uw midden, maar gij kunt Mij niet zien. 
De Heilige Geest geeft een betrouwbaar getuigenis. Mijn ogen zijn 
op u gericht. De <lag zal komen dat u zult weten dat Ik ben.' [Zie 
LV 38:7-8]10 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Waarom moeten we de tijd nemen om onszelf geestelijk te 
voeden? Wat kunnen we iedere dag doen om onze geest te ont
wikkelen? 

• W aardoor kunnen de inspanningen om onze geest te voeden 
warden belemmerd? 
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• Hoe kunnen we thuis de geest van ieder gezinslid voeden? 

• In welke opzichten bent u door het heiligen van de sabbat gees
telijk gegroeid? Door welke activiteiten kunt u er op de sabbat 
voor zorgen dat u thuis de hele dag een geest van aanbidding 
behoudt? Waarom 'verliest u een ziel vol vreugde, en krijgt u 
een vingerhoedje vol plezier' als u de sabbat niet heiligt? 

• Wat voor zegeningen krijgen mensen die vasten? (Zie Jesaja 
58:8-11.) Hoe hebt u deze zegeningen in vervulling zien gaan? 

• Waarom is het volgens het verhaal van bisschop John Wells zo 
belangrijk om rustig over geestelijke zaken te mediteren? Hoe 
heeft u meditatie over geestelijke zaken met uw dagelijks leven 
verweven? 
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De wet van kuisheid 
naleven 

Hoe kunnen we onze kuisheid en die van 
ans gezin beschermen? 

Inleiding 

A1s u de zegeningen van de Geest van de Heer bij u wilt hebben, 
moet u uw lichaam, de tempel van God, rein en zuiver houden', 
heeft president Harold B. Lee gezegd.1 

Hij gebruikte een droevige brief van een man die de wet van 
kuisheid had overtreden om aan te geven hoe belangrijk deze 
raad is: 'Toen ik de Geest van de Heer bij me had en het evan
gelie naleefde, leerde ik veel uit de Schriften, en de betekenis 
ervan werd onmiddellijk in mijn ziel verwerkt. Sinds mijn 
excommunicatie lees ik niet langer met begrip; ik lees nu met 
twijfel de passages die ik voorheen zo duidelijk begreep. Voor
heen verrichtte ik met plezier de verordeningen van het evan
gelie voor mijn kinderen - ik zegende ze als baby, doopte en 
bevestigde ze, en zalfde ze als ze ziek waren. Nu kan ik alleen 
maar kijken hoe iemand anders die verordeningen verricht. Ik 
ging altijd met plezier naar de tempel, maar nu zijn de deuren 
van de tempel voor mij gesloten. Ik klaagde altijd wat over de 
bijdragen die de kerk van mij verwachtte, tiende, vastengave en 
alle andere bijdragen. Nu ik geexcommuniceerd ben, mag ik 
geen tiende betalen; de vensters van de hemel zijn gesloten 
omdat ik geen tiende kan betalen. Ik zal nooit meer klagen over 
de bijdragen die de kerk als offerande van mij verwacht. Mijn 
kinderen zijn erg lief voor me, maar ik weet dat ze zich van 
binnen voor hun vader schamen.'2 

185 



/TCJOFUSTUK 20 

President Lee heeft gezegd: 'De man of vrouw die altijd dat eeu
wige doel van het eeuwig leven voor ogen houdt, is inderdaad 
rijk, omdat de hele ziel met vuur gevuld wordt, als hij of zij vol
gens de gedragsnormen leeft.'3 

Leringen van Harold B. Lee 

Waarom is het belangrijk om de wet van 
kuisheid na te leven? 

Om man en vrouw in het heilig huwelijk te verenigen, waarbij 
aardse lichaamen als tabernakels voor hemelse geesten worden 
voorbereid, heeft de Heer in iedere jongeman en jonge vrouw een 
verlangen naar omgang met elkaar geplaatst. Dat zijn heilige 
gevoelens die erg sterk zijn. Om het leven niet te goedkoop te 
taxeren en die levensprocessen niet te misbruiken voor de bevre
diging van lichamelijke lusten, heeft God in de categorie ernstige 
zonden, waarvoor we in de tien geboden worden gewaarschuwd, 
ten eerste moord en ten tweede seksuele onreinheid opgenomen. 
'Gij zult niet doodslaan! Gij zult niet echtbreken!' (Zie Exodus 
20:13-14.) ( ... )De kerk raadt u aan om u fatsoenlijk te kleden en te 
gedragen, en om geen slechte gedachten te hebben waardoor u 
grove taal gaat gebruiken en u ongepast gaat gedragen. Om in het 
heilig huwelijk gelukkig te worden, moet de bron van het leven 
zuiver worden gehouden.4 

Wees deugdzaam. Dit is een van de belangrijkste geboden. 

'Laat uw binnenste eveneens vervuld zijn van lief de jegens alle 
mensen, en jegens het huisgezin des geloofs, en laat deugd uw 
gedachten zonder ophouden versieren; dan zal uw vertrouwen in 
het nabij-zijn van God sterk worden, en de leer van het priester
schap zal als de dauw des hemels in uw ziel nederdalen. 

'De Heilige Geest zal voortdurend uw metgezel zijn, en uw 
scepter een onveranderlijke scepter van gerechtigheid en waar
heid; en uw heerschappij zal een eeuwige heerschappij zijn, en 
zonder dwangmiddelen zal deze u voor eeuwig toevloeien' (L V 
121:45-46). 

Maar we zullen nooit die macht, kracht of dat gezelschap van de 
Heilige Geest ontvangen, als we niet hebben geleerd om deugd
zaam in gedachten, gewoonten en <laden te zijn.s 
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Kleed uzelf met de wapenrusting van rechtschapenheid. Geef 
in een moment van zwakte niet toe. Bescherm dat toevluchtsoord 
van reinheid. Als u het rein en zuiver houdt, is uw lichaam de 
tempel van de Heilige Geest.6 

Leef de wet van kuisheid volmaakter na clan ooit tevoren, door 
reine gedachten te hebben. Vergeet niet wat de Meester heeft 
gezegd: 'Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echt
breken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar 
te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd' 
(Mattei.is 5:27-28). Onze gedachten moeten zuiver zijn. We 
moeten alle gewoonten overwinnen die tot onzedelijk gedrag 
kunnen leiden, en de onzedelijkheid voorkomen die ons leven kan 
schaden.7 

Wat zijn de gevolgen als wij de wet 
van kuisheid overtreden? 

Nooit eerder is er zoveel verzet geweest tegen de leer van 
rechtschapenheid, reinheid en kuisheid. De zedelijke normen 
worden door de macht van het kwaad uitgehold. Er is niets 
belangrijker clan onder leiding van de Geest van de Heer zo 
krachtig mogelijk te getuigen, zodat ons volk op aarde wordt 
aangemoedigd om in deze tijd vol verleidingen dicht bij de Heer 
te leven.8 

Satans grootste bedreiging is op het gezin gericht en hij bespot 
de wet van kuisheid en de heiligheid van het huwelijksverbond.9 

Een van onze ringconferenties eindigde onlangs nogal interes
san t. ( ... ) Toen de ringpresident aan het eind van de conferentie 
opstond, keek hij naar het balkon dat vol jongelui zat en zei: 'Ik wil 
graag iets tegen de jongeren op het balkon zeggen. Zolang ik jullie 
ringpresident ben, zullen jullie misschien allemaal voor een 
gesprek bij mij komen -voor verhoging in het priesterschap, voor 
een roeping, of voor een tempelaanbeveling - en clan zal ik jullie 
onder andere een gewetensvraag stellen. Benje zedelijk rein? Als 
je eerlijk kunt antwoorden: "J a, president, ik ben zedelijk rein", zul 
je gelukkig zijn. Maar als je moet antwoorden: "Nee, dat ben ik 
niet", clan zul je verdrietig zijn; en als je tegen me liegt, zal je ziel 
levenslang verbitterd zijn.' ( ... ) 
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Op een dag zullen [we] onze Meester ontmoeten. Dan zal 
gelden wat Moroni in duidelijke taal heeft gezegd: 'Denkt gij, dat 
gij gelukkig zoudt kunnen zijn, wanneer gij met dat heilige Wezen 
zoudt wonen, terwijl uw ziel wordt gefolterd door een bewustzijn 
van uw schuld?' Verder heeft hij gezegd: 'Ik zeg u, dat gij ellen
diger zoudt zijn, indien gij met een heilige en rechtvaardige God 
zou wonen in het bewustzijn van uw onreinheid voor Hem, dan 
wanneer gij met de verdoemde zielen in de hel zoudt wonen' 
[Mormon 9:3-4].rn 

Als we geboden overtreden, schaden we onszelf en anderen. 
Als we ons niet bekeren, resulteert die overtreding meestal in ver
driet, depressie, vijandigheid of onttrekking. Eigenlijk ver
zwakken we onze eigenwaarde; we kleineren onze rol als zoon of 
dochter van God; en we proberen misschien weg te lopen van 
onze eigen identiteit! 

Als we zondigen verzwakken we onszelf. ( ... ) Misschien 
schaden we anderen; misschien nemen we door onze eigen mis-
1 ukkingen wraak op de mensheid, waardoor het leed van de mens 
wordt vermenigvuldigd. De onkuisheid van ouders kan een ket
tingreactie veroorzaken waardoor generaties warden be1nvloed, 
hoewel de afkeer en de opstandigheid van teleurgestelde kin
deren een andere vorm kunnen aannemen. De afwezigheid van 
liefde thuis kan reacties uitlokken die ons allemaal raken; de 
mensheid betaalt een afschuwelijke prijs voor dit soort misluk
kingen. Wat kan relevanter voor de behoeften van de mensheid 
zijn dan onze kuisheid en onze liefde thuis - in feite het onder
houden van alle geboden?11 

Altijd als iemand met een hoge positie in de kerk zich niet meer 
aan de gestelde normen hield, sleepte hij velen mee die geloof in 
hem hadden. Hij heeft hun geweten geschaad; hij heeft mensen 
met een zwak geloof meegesleept, en velen tellen de dagen van 
hun ontrouw in de kerk omdat iemand waarin zij geloof hadden 
niet meer aan de gestelde normen voldeed.12 

Ik heb aangegeven hoe afschuwelijk zonden zijn; dat het gevolg 
van zonde de dood is, en dat wij, als wij ons bekeren, door de ver
zoening van de Heer Jezus Christus vergeving kunnen ontvangen 
en de weg naar vreugde in dit leven en een volheid in het vol
gende leven kunnen vinden.13 
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Broeders, we moeten onszelf opnieuw voornemen om de wet 
van kuisheid na te leven. En als we fouten hebben begaan, laten 
we die dan nu rechtzetten. Laten we ons in de richting van het 
licht begeven. En broeders, misbruik in hemelsnaam niet uw 
mogelijkheid om als man samen met de Schepper aan de voort
planting van de mens te werken door een onwettige relatie aan te 
gaan die alleen maar tot schande leidt en waardoor u het hart van 
uw vrouw en kinderen breekt. Broeders, wij smeken u om zedelijk 
rein te blijven en het pad van waarheid en rechtschapenheid te 
bewandelen, waardoor u de toejuiching van onze hemelse Vader 
zult ontvangen.14 

Ik wil de gehele priesterschap waarschuwen tegen de grate 
zonde van Sodom en Gomorra, die op de zonde van moord na als 
de ernstigste zonde bestempeld wordt. En dan bedoel ik de zonde 
van overspel, zoals de Heiland de onwettige seksuele zonden van 
zowel ontucht als overspel noemde. Maar ook de ernstige zonde 
van homoseksualiteit, die steeds algemener aanvaard wordt in het 
Babylon van de wereld, waarvan de leden van de kerk geen deel 
mogen uitmaken. 

Hoewel we in de wereld leven, mogen we er geen deel van uit
maken. Alle pogingen van scholen of ontspanningsgelegenheden 
om met seksuele perversies te pronken, die tot niets anders dan 
experimenten kunnen leiden, moeten door de priesterschap, met 
alle wettig beschikbare middelen, moedig en meedogenloos 
warden bestreden.1s 

Als een kind van God, en vooral een priesterschapsdrager die 
actief in de kerk is, de scheppende macht van God als speelgoed 
gebruikt of de omgang met zijn vrouw alleen voor de bevrediging 
van zijn lustgevoelens beschouwt, neemt hij deel aan het spel van 
Satan, die weet dat dergelijk gedrag een zekere manier is om de 
verfijning onmiddellijk te vernietigen die nodig is om de Geest 
van de Heer bij zich te hebben.16 
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Hoe kunnen ouders ervoor 
zorgen dat hun kinderen de wet van kuisheid 

begrijpen en naleven? 

Het doeltreffendste onderwijs in de kerk wordt thuis gegeven, 
waar de ouders hun kinderen, als ze nog klein zijn, de fundamen
tele beginselen van geloof, bekering, vertrouwen in de Heiland, 
kuisheid, deugdzaamheid enzovoort bijbrengen. De grootste 
kracht die kinderen kunnen ontwikkelen om bij deze wereldse 
zaken vandaan te blijven, is de angst om hun plaats in het eeuwige 
gezin kwijt te raken. Als ze als kind hebben geleerd om de andere 
gezinsleden lief te hebben en te respecteren, zullen ze wel goed 
uitkijken voordat ze iets doen waardoor ze voorgoed van dat eeu
wige gezin buitengesloten warden. Voor ons zijn het huwelijk, 
kinderen, kuisheid en deugdzaamheid de kostbaarste en belang
rijkste waarheden die we bezitten.17 

Hebben we er in de ontwikkeling van de kleine ziel die aan 
onze zorg is toevertrouwd voor gezorgd dat zij altijd door onze 
volwassen begeleiding heeft geleerd 'hoe' we onze kennis 
kunnen toepassen? Hebben we in haar jeugd de fundering 
gelegd en de structuur opgebouwd voor een sterk, succesvol en 
gelukkig leven, of heeft ze alles lukraak met vallen en opstaan 
moeten leren, in de hoop dat ze op de een of andere manier door 
de Voorzienigheid beschermd zou warden terwijl ze ervaring 
opdeed? 

Met een levensecht voorbeeld kan ik het misschien duidelijker 
maken. ( ... ) Een jonge piloot die hoog boven het vliegveld een 
trainingsvlucht maakte ( ... ) schreeuwde plotseling over de radio 
tegen de verkeerstoren: 'Ik kan niets zien! Ik ben blind.' Als er 
ook sprake van paniek in de verkeerstoren zou zijn geweest, was 
het einde van de jonge piloot en het kostbare vliegtuig een feit 
geweest. Maar gelukkig was de luchtverkeersleider een ervaren 
man, die wist dat een jonge piloot onder grate druk tijdelijke 
blindheid kon ervaren. Rustig sprak de verkeersleider met de 
jongeman en liet hem rondcirkelen waarbij hij langzaam hoogte 
zou verliezen. Tegelijkertijd liet hij hulpploegen naar de lan
dingsbaan gaan, voor het geval hij zou neerstorten. Na een 
aantal adembenemende minuten die eindeloos leken te duren, 
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landde de blinde piloot op de landingsbaan en kwam hij even 
later tot stilstand. Het ambulancepersoneel bracht de jongen snel 
naar het ziekenhuis. 

Wat was er gebeurd als de verkeersleider zich had opge
wonden, zijn taak niet had vervuld of niet had geweten hoe hij met 
de situatie moest omgaan? Dan was hetzelfde gebeurd als water 
met [een jongere] kan gebeuren die in tijden van nood is verstoken 
van ervaren advies. In beide gevallen zou een leven warden ver
minkt, of vernietigd, en de kans op de hoogste heerlijkheid verij
deld. ( ... ) 

Ik wou dat alle moeders de hartenkreten en vragen van hun 
lieve dochter hadden gehoord toen de droom van een tempelhu
welijk bijna uitkwam, en zij de wet van kuisheid overtrad, waarna 
zij ( ... )in de martelkamer van een onzuiver geweten moest leven. 
Haar vragen waren: 'Hoe had ik kunnen weten dat ik in gevaar 
was? Waarom had ik niet de kracht om "nee" te zeggen?' Net als 
de blinde piloot had ze blind gevlogen, maar helaas was er voor 
haar geen verkeersleider beschikbaar om haar veilig te laten 
landen. Als ze toch met haar wijze moeder over haar probleem 
had kunnen praten! 

Had moeder het te druk met haar taken in de kerk, met huis
houdelijke karweitjes of met verenigingen, om de vriendschap te 
ontwikkelen waardoor haar dochter de meest vertrouwelijke 
zaken met haar had besproken? Misschien was de moeder 
tevreden met het feit dat haar dochter voorlichting op school 
kreeg, waar maar al te vaak wordt aangemoedigd om te experi
menteren. Misschien besefte ze niet dat dagelijks in haar huis
kamer via radio, tijdschriften en televisie vertekende denk
beelden over liefde en het huwelijk te zien zijn, die maar al te 
vaak door de jeugd als enige weg tot geluk worden beschouwd.18 

Moeders, heb een goede band met uw dochters. Laat niemand 
anders hen over de zogenoemde feiten van het leven vertellen als 
ze nog klein zijn. Zodra kleine kinderen vragen beginnen te 
stellen, neem dan de tijd om, binnen de grens van hun verstand, 
over die dingen te praten. Dan zullen ze zeggen: 'Ik begrijp het 
mama, dankuwel.' En als ze later in hun tienerjaren zijn, zullen ze 
opnieuw bij u komen, deze keer met vragen die ingewikkelder 
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zijn. En als ze uitgaan, waar zullen ze om raad vragen? Als u uw 
taak goed verricht hebt, zullen ze moeder om raad vragen, en aan 
de vooravond van hun huwelijk zullen ze oak moeder om raad 
vragen, niet de vrouwen op straat. 

Vaders, ga vriendelijk met uw zoons om. Wijs uw zoon nooit af 
als hij om raad bij u komt en met zijn vader wil praten. Daarin 
schuilt de veiligheid van het gezin. Daarin schuilt de veiligheid 
van onze kinderen. Vaders en moeders, ontzeg hun die veiligheid 
niet.19 

We moeten onze kinderen leren om met de verleidingen om te 
gaan die op onverwachte momenten op ans pad komen. ( ... ) 

De vader van de jongen heeft de belangrijkste taak. Dat houdt 
niet in dat hij op een ochtend zijn zoon in vijftien minuten alles 
over het leven vertelt. Dat heeft de jongen niet nodig. Hij heeft een 
vader nodig die antwoord geeft als hij delicate vragen stelt. Hij wil 
graag informatie hebben; hij is nieuwsgierig. 

Als zijn vader open en eerlijk is, en hem in overeenstemming 
met zijn ontwikkeling de juiste informatie geeft, zal hij oak weer 
bij zijn vader komen als hij later vragen heeft. De vader zal een 
anker voor de ziel van die jongen zijn als hij wijsheid uit zijn eigen 
ervaringen meegeeft om hem zo te trainen dat hij in een onbe
waakt ogenblik in zijn leven niet in de val zal lopen.20 

Ik wou dat ik u, die dagelijks de slingerende brug over 
wereldwijsheid en zonde bewandelt, als u twijfel of angst 
ervaart, waardoor u minder bidt, gelooft en liefhebt, mijn stem 
kon laten horen als van iemand die al verder op de brug des 
levens is: 'Heb geloof - dit is de weg - want ik kan verder zien 
dan u.' Ik smeek God dat u vandaag de liefde van mijn ziel in de 
uwe zult voelen stromen, en dat u zult weten hoeveel ik met u 
meeleef als u de dagelijkse problemen onder ogen ziet. Het is nu 
de tijd om op eigen benen te staan. Niemand kan meer op 
geleend licht standhouden. Eenieder zal door het licht in zichzelf 
moeten warden geleid. Als u dat niet hebt, zult u niet stand
houden.21 
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Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• W aarom moeten we reine gedachten hebben als we de wet van 
kuisheid will en naleven? 

• Wat voor zegeningen krijgen de mensen die kuis en deugdzaam 
zijn? 

• W aarom is onkuisheid de weg naar lichamelijke en geestelijke 
ondergang? Waarom lopen we door onkuisheid weg 'van onze 
eigen identiteit'? 

• Hoe moeten priesterschapsdragers zichzelf en hun dierbaren 
tegen de gevaren van onkuisheid beschermen? 

• Wat moeten ouders hun kinderen over seksuele reinheid ver
tellen? Hoe kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kinderen 
zich zeker genoeg voelen om met hen over vertrouwelijke 
onderwerpen te praten? 

• Door welke invloeden om ons heen kan ons vermogen om ver
leidingen tot onzedelijkheid te weerstaan afnemen? Waarom is 
de opmerking dat 'niemand meer op geleend licht [kan] stand
houden' in het bijzonder van toepassing op de wet van kuisheid 
in deze tijd? 
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N aar volmaaktheid streven 

Hoe kunnen wij ernaar streven om het gebod 
'Gij dan zult volmaakt zijn' te vervullen? 

Inleiding 

Resident Harold B. Lee heeft uitgelegd hoe belangrijk het is om 
het voorbeeld van de Heiland te volgen als we naar volmaking 
streven: 

'Ik ben ervan overtuigd dat de Meester niet alleen in relatieve 
termen dacht toen Hij zei: "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw 
hemelse Vader volmaakt is" [Mattel.is 5:48]. ( ... ) Denkt u dat de 
Heiland ons een doel zou voorhouden dat onmogelijk was om te 
bereiken, en ons zo doende in onze inspanningen die volmaakt
heid te bereiken, zou bespotten? Het is onmogelijk om in dit ster
felijk leven de volmaaktheid te bereiken die de Meester bedoelde, 
maar in dit leven leggen we de fundering waarop we in de eeu
wigheid verder kunnen bouwen. Daarom moeten we ervoor 
zorgen dat onze fundering uit waarheid, rechtschapenheid en 
geloof bestaat. Om dat doel te kunnen bereiken, moeten we de 
geboden van God onderhouden en tot het einde van ons leven 
getrouw blijven, waarna we in het hiernamaals in rechtschapen
heid en kennis vooruitgang blijven maken todat we net als onze 
Vader in de hemel zijn. ( ... ) 

'( ... ) [De apostel Paulus] wees op de weg die tot volmaking 
leidt. Hij zei over Jezus: "Zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de 
gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij 
het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een 
oorzaak van eeuwig heil geworden" (Hebreeen 5:8-9). ( ... ) 

'( ... ) Laat dan ook geen dag voorbijgaan zonder uit het grote 
lesboek van [Christus'] leven zijn volmaakte levenswijze te leren, 
om aan de hand daarvan ons eeuwige doel te bereiken.'1 
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Leringen van Harold B. Lee 

Hoe kunnen we beter naar volmaking streven als 
we weten waar we in tekortschieten? 

[Er zijn] drie essentiele punten die noodzakelijk zijn om iemand 
tot een christelijk leven te inspireren - of, om in de taal van de 
Schriften te spreken, om volmaakter te leven, zoals de Meester 
leefde. Het eerste essentiele punt dat ik wil noemen luidt: De per
soon moet weten wat zijn behoeften zijn als hij onderricht wil 
worden of volmaakt wil leven. 

De rijke, jonge heerser hoefde zich niet te bekeren van moord of 
moordzuchtige gedachten. Hij hoefde niet te leren hoe hij zich van 
overspel kon bekeren, of van stelen, liegen, bedriegen of het niet 
eren van zijn moeder. Al die geboden had hij van kinds af aan 
onderhouden; maar zijn vraag was: 'Waarin schiet ik nog tekort?' 
[Zie Mattei.is 19:16-22.] 

De Meester stelde met zijn scherpe onderscheidingsvermogen 
en de macht van een groat leraar volmaakt vast waar de jongeman 
in tekortschoot: zijn behoefte was het overwinnen van zijn liefde 
voor wereldse bezittingen, zijn neiging om op rijkdom te ver
trouwen. En toen schreef Jezus de juiste remedie voor: 'Indien gij 
volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de 
armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, 
volg Mij' (Mattei.is 19:21). 

Tijdens de spectaculaire bekering van de apostel Paulus, toen 
hij op weg naar Damascus blind werd door het licht ( ... ), hoorde 
hij een stem die zei: 'Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?' [Hande
lingen 9:4.] En vanuit het diepst van zijn ziel kwam de vraag op 
die altijd gesteld wordt door de persoon die iets nodig heeft: 
'Heer, wat wilt Gij dat ik doe?' [Handelingen 9:6 in sommige bij
bel v ertalingen.] ( ... ) 

Enos, de kleinzoon van Lehi, spreekt over een worsteling met 
de Heer, voordat hij vergeving van zijn zonden ontving. We weten 
niet wat zijn zonden waren, maar hij beleed ze schijnbaar zeer 
openlijk. En toen zei hij: 'En mijn ziel hongerde ( ... )'[Enos 1:4]. U 
ziet dat hij door het bewustzijn en het gevoel van grate nood, en 
door zelfonderzoek, met zijn tekortkomingen en zijn behoeften 
geconfronteerd werd. 
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Deze eigenschap, om iemands behoeften aan te voelen, kwam 
tot uitdrukking in de bergrede. De Heiland zei: 'Zalig de armen 
van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen' (Mattei.is 
5:3). Met de armen van geest warden uiteraard de mensen 
bedoeld die in geestelijke nood verkeren, die zich geestelijk zo ver
armd voelen dat zij verlangend naar hulp uitkijken. ( ... ) 

Als wij volmaakt willen warden, moeten we onszelf ooit de vol
gende vraag stellen: 'Waarin schiet ik nag tekart?' Dan pas 
kunnen we onze reis op de weg naar volmaking voortzetten. ( ... ) 

Hoe is onze wedergeboorte een hulpmiddel 
op de weg naar volmaking? 

Het tweede essentiele punt dat ik wil noemen, staat in het 
gesprek dat de Heiland met Nikodemus had. Hij merkte toen 
Nikodemus bij Hem kwam, dat hij antwoord wilde hebben op de 
vraag die veel anderen Hem oak gesteld hadden: 'Wat moet ik 
doen om verlost te warden?' En de Meester antwoordde: 'Voar
waar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, 
kan hij het koninkrijk Gods niet zien.' Toen zei Nikodemus: 'Hoe 
kan een mens geboren warden, als hij oud is? ( ... )' Jezus ant
woardde: 'Voarwaar, voarwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren 
wardt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnen
gaan' (Johannes 3:3-5). 

Als een mens volmaakt wil warden om het koninkrijk van God 
te zien of binnen te gaan, moet hij warden 'wedergeboren'. En hoe 
wordt iemand wedergeboren? Dat is dezelfde vraag die Enos 
stelde. En u herinnert zich het eenvoudige antwoord nag wel: 
'Wegens uw geloof in Christus, die gij nooit te voren hebt gehoord 
of gezien. En vele jaren zullen voarbijgaan, voordat Hij Zich in het 
vlees zal openbaren; ga daarom voart, uw geloof heeft u gezond 
gemaakt' [Enos 1:8]. 

Broeder Marion G. Romney en ik zaten op een dag op kantoor 
toen een jongeman binnenkwam. Hij was zich aan het voarbe
reiden op een zending, en hij had alle gebruikelijke gesprekken 
gehad, waarin hij bepaalde overtredingen uit zijn jeugd had 
beleden. Maar hij zei tegen ans: 'lk ben niet tevreden met het feit 
dat ik ze alleen maar beleden heb. 'Hoe kan ik weten dat ik verge
ving heb ontvangen?' Met andere woarden: 'Hoe kan ik weten dat 
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ik ben wedergeboren?' Hij had het gevoel dat hij in de huidige 
omstandigheden niet op zending kon gaan. 

Tijdens het gesprek zei broeder Romney: 'Beste jongen, weet je 
nog wat koning Benjamin heeft gezegd? Hij sprak een aantal 
mensen toe die 'zichzelf in hun vleselijke staat [hadden] gezien, 
nog minder clan het stof der aarde. En zij allen riepen eenparig met 
luider stemme: 'O, wees ons barmhartig en laat ons deel hebben 
aan het zoenbloed van Christus, opdat wij vergeving van onze 
zonden mogen ontvangen en ons hart worde gereinigd; want wij 
geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die hemel en aarde 
en alle dingen heeft geschapen, en die onder de mensenkinderen 
zal nederkomen. En toen zij deze woorden hadden gesproken, 
kwam de Geest des Heren op hen en zij waren vervuld van 
vreugde, omdat zij vergeving hunner zonden hadden ontvangen 
en een gerust geweten bezaten door het grote geloof, dat zij in 
Jezus Christus hadden. ( ... )"' (Mosiah 4:2-3.) 

Broeder Romney zei tegen hem: 'Beste jongen, wacht en bidt 
totdat je door je geloof in de verzoening van Jezus Christus 
gemoedsrust ontvangt. Dan zul je weten dat je zonden je zijn ver
geven.' Zolang dat niet gebeurt, is iedereen volgens ouderling 
Romney verarmd, en lopen we rond in de mist totdat we zijn 
wedergeboren. ( ... ) 

U kunt geen christelijk leven leiden ( ... ) tenzij u wordt we
dergeboren. Zonder deze zuivering en reiniging kunnen we nooit 
gelukkig in de tegenwoordigheid van de Heilige Israels verke
ren. ( ... ) 

Waarom zijn we beter in staat om volmaakt te worden 
als we de geboden onderhouden? 

En dan uiteindelijk het derde essentiele punt: Het evangelie 
leren kennen door het na te leven. De geestelijke zekerheid die 
nodig is om het eeuwig heil te ontvangen, moet warden voorafge
gaan door persoonlijke inspanningen. Genade, ofwel de gave van 
de verzoening van de Heer, moet door persoonlijke inspanning 
worden voorafgegaan. Ik herhaal de woorden van Nephi, die 
heeft gezegd dat we 'na alles, wat wij kunnen doen, slechts door 
genade zalig worden' [2 Nephi 25:23]. ( ... ) 
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( ... ) Dit is nu een van de essentiele pun ten als u een volmaakt 
leven wilt leiden. We moeten ons voornemen om de geboden te 
onderhouden. 

De Meester beantwoordde een vraag van de Joden over de 
manier waarop ze zeker konden weten of zijn zending van God 
was, of dat Hij gewoon een mens was. Hij zei: 'Indien iemand 
<liens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God 
komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek' (Johannes 7:17). 

Het getuigenis van de waarheid wordt nooit ontvangen door 
iemand met een onreine tabernakel. De Geest van de Heer en 
onreinheid kunnen niet tegelijkertijd in iemand aanwezig zijn. 'Ik, 
de Here, ben gebonden, wanneer gij doet, wat Ik zeg; maar wan
neer gij niet doet, wat Ik zeg, hebt gij geen belofte' (LV 82:10). '( ... ) 
Tenzij gij u aan mijn wet onderwerpt, kunt gij deze heerlijkheid 
niet bereiken' (LV 132:21). Deze waarheid wordt steeds opnieuw 
in de Schriften herhaald. 

Alle beginselen en verordeningen van het evangelie zijn slechts 
een uitnodiging om het evangelie te leren kennen door de leringen 
ervan in praktijk te brengen. Niemand leert het beginsel tiende 
goed kennen totdat hij tiende betaalt. Niemand kent het beginsel 
van het woord van wijsheid totdat hij het woord van wijsheid 
naleeft. Kinderen, maar ook volwassenen, raken niet overtuigd 
van de beginselen tiende, het woord van wijsheid, de sabbat of het 
gebed als ze iemand daarover horen praten. We leren het evan
gelie kennen door het na te leven. ( ... ) 

Tot slot wil ik graag zeggen: We leren de beginselen van het 
evangelie pas goed kennen als we de zegeningen ontvangen die 
voortkomen uit het naleven van ieder beginsel. Iemand heeft ooit 
gezegd: 'Morele beginselen hebben slechts een oppervlakkige 
invloed op de geest, tenzij ze door gedrag warden onderbouwd.' 
Het belangrijkste gebod van het evangelie is het gebod waar u op 
dit moment de meeste moeite mee heeft. Wij moeten allemaal 
vaststellen wat onze gebreken zijn en vandaag aan de overwin
ning ervan beginnen. Want alleen als wij overwinnen, kunnen we 
een plaats in het koninkrijk van onze Vader verdienen.2 
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Hoe zijn de zaligsprekingen 'de grondwet voor 
een volmaakt leven'? 

U behoort te weten wat de 'stappen' zijn om ons leven zo naar de 
volheid te vormen dat we een goede burger of 'heilige' in Gods 
koninkrijk worden. Het beste antwoord kan gevonden worden als 
we het leven van Jezus in de Schriften bestuderen. ( ... ) Christus 
kw am niet alleen in de wereld om de verzoening voor de zonden van 
de mens tot stand te brengen, maar ook om een voorbeeld aan de 
wereld te geven van de mate van volmaaktheid van Gods wet en van 
gehoorzaamheid aan de Vader. In de bergrede geeft de Meester ons 
een soort openbaring van zijn karakter, dat volmaakt was, ( ... ) en 
daarmee heeft Hij ons een blauwdruk voor ons leven gegeven. ( ... ) 

In die weergaloze bergrede gaf Jezus acht duidelijke manieren 
waarop wij vreugde kunnen ontvangen. Al zijn verklaringen 
begonnen met het woord 'zalig'. ( ... ) Deze verklaringen van de 
Meester staan in de christelijke literatuur bekend als de zaligspre
kingen. ( ... ) Zij vormen in feite de grondwet voor een volmaakt 
leven. 

Laten we ze even in overweging nemen. Vier ervan zijn op ons 
gericht, op ons innerlijke, persoonlijke leven, als we volmaakt 
willen worden en met die innerlijke vreugde gezegend willen 
worden. 

Zalig de armen van geest. 

Zalig die treuren. 

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. 

Zalig de reinen van hart. [Zie Matteus 5:3-4, 6, 8.] 

Arm van geest 

Als we arm van geest zijn, voelen we dat we geestelijke 
behoeften hebben, en dat we afhankelijk zijn van de Heer voor 
onze kleding, voedsel, de lucht die we inademen, onze gezond
heid en ons leven. Dan beseffen we dater geen dag mag voorbij
gaan zonder vurig gebed waarin we dankzeggen, om leiding en 
vergeving vragen en om de nodige, dagelijkse kracht. Als een jon
gere zich bewust is van zijn geestelijke behoeften, zal hij op 
gevaarlijke plaatsen, waar zijn leven op het spel staat, tot de bron 
van waarheid aangetrokken worden en influisteringen van de 
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Geest van de Heer ontvangen. Het is inderdaad bedroevend als 
iemand door rijkdom, kennis of status denkt dat hij wat geestelijke 
behoeften betreft onafhankelijk is. [Arm van geest] is het tegen
overgestelde van trots of verwaandheid. ( ... ) Als u nederig bent en 
geestelijke behoeften voelt, wordt u voorbereid om geadopteerd 
te worden in de 'kerk van de Eerstgeborene' als 'uitverkorenen 
Gods'. [Zie LV 76:54; 84:34.] 

Treuren 

In deze les van de Meester betekent treuren dat iemand 'droef
heid naar Gods wil' heeft om tot 'onberouwelijke inkeer' te 
komen, vergeving van zijn zonden ontvangt en de zonden waar
over hij treurt, niet meer herhaalt. [Zie 2 Korintiers 7:10.] Het is, 
zoals de apostel Paulus zei, 'roemen [ ... ] in de verdrukkingen, 
daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de 
volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop' (Romeinen 
5:3-4). We moeten gewillig zijn 'elkanders lasten te dragen, zodat 
ze licht mogen zijn'. We moeten gewillig zijn 'met de treurenden 
te treuren' en 'hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben' 
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(Mosiah 18:8-9). Als een moeder in eenzaamheid treurt, en hoopt 
dat haar afgedwaalde dochter terugkeert, moet u er liefdevol voor 
zorgen dat de eerste steen niet wordt geworpen. ( ... ) Als u treurt 
met de ouden van dagen, de weduwen en de wezen, kunnen zij de 
nodige troost ontvangen. U moet als de tollenaar zijn en niet als de 
Farizeeer. 'O God, wees mij, zondaar, genadig!' [Zie Lucas 18:10-
13.] Uw beloning is de zegen van troost in uw eigen ziel door 
middel van de vergeving van uw eigen zonden. 

Hongeren en dorsten 

Hebt u ooit zo'n hanger of dorst gehad dat een stuk droog 
brood of een slok lauw water uw kostbaarste bezit leek te zijn? Als 
u ooit zo'n hanger hebt gehad, zult u begrijpen hoe we volgens de 
Meester moeten hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Door 
die hanger en dorst verlaten mensen hun huis om samen met de 
andere heiligen de avondmaalsdienst bij te wonen, waardoor de 
dag van de Heer wordt geheiligd. Daardoor wordt vurig gebed 
aangemoedigd en gaan we naar de heilige tempel en zijn we eer
biedig. Iemand die de sabbat heiligt, zal vervuld warden met de 
eeuwige vreugde die veel begerenswaardiger is dan het verganke
lijke genot dat voortkomt uit de activiteiten die niet in overeen
stemming zijn met Gods geboden. 'Indien gij zult vragen met een 
oprecht hart en met een eerlijke bedoeling, en geloof hebt in 
Christus, zal Hij door de kracht des Heiligen Geestes de waarheid 
( ... ) aan u bekendmaken', en door die kracht 'kunt gij de waarheid 
van alle dingen weten' (Moroni 10:4-5). ( ... ) 

Rein van hart 

Als u God wilt zien, moet u rein zijn. ( ... ) Een aantal tijdgenoten 
van Jezus zagen Hem alleen als de zoon van Jozef, de timmerman. 
Anderen vonden dat Hij een wijndrinker of een dronkaard was, 
vanwege zijn woorden. Weer anderen dachten dat hij door de 
duivel bezeten was. Alleen de rechtschapen mensen 
beschouwden Hem als de Zoon van God. Alleen als u rein van 
hart bent, kunt u God zien, en in mindere mate zult u in staat zijn 
om de 'God', of het goede in andere mensen, te zien, waardoor u 
Hem kunt liefhebben. Let op de persoon die de man van God of 
de gezalfden des Heren in zijn kerk bekritiseren of belasteren. Zo 
iemand spreekt uit een onzuiver hart. 
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Om het koninkrijk der hemelen in te kunnen gaan, moeten we 
niet alleen goed zijn, maar moeten we goede werken verrichten en 
ergens voor staan. Dus als u dagelijks naar <lat doel van volma
king en een vol leven streeft, moet u onderricht warden in de 
andere vier 'artikelen' van de grondwet van de Meester voor een 
volmaakt leven. Deze zaligsprekingen hebben te maken met de 
intermenselijke verhoudingen: 

Zalig de zachtmoedigen. 

Zalig de barmhartigen. 

Zalig de vredestichters. 

Zalig de vervolgden. [Zie Matteiis 5:5, 7, 9-10.] 

Zachtmoedigheid 

Een zachtmoedig mens is iemand die zich niet gemakkelijk laat 
provoceren of irriteren, en die verdraagzaam is als hij gewond is 
of wordt lastiggevallen. Zachtmoedigheid heeft niets met zwak
heid te maken. Een zachtmoedig mens is sterk, machtig en vol 
zelfbeheersing. Hij is iemand die de moed heeft om pal te staan 
voor zijn overtuiging, ondanks de druk van de groep. Als er one
nigheid is, zal hij alleen als laatste uitweg oordelen en zal zijn 
nuchtere raad de onbezonnenheid van de groep onderdrukken. 
Hij is nederig; hij schreeuwt niet. 'Wie zijn geest beheerst [over
treft] hem die een stad inneemt' (Spreuken 16:32). Hij is een 
natuurlijk leider en is de uitverkorene in het leger, in het zaken
leven en in de kerk. Anderen zullen hem volgen. Hij is het 'zout' 
der aarde en zal die beerven. 

Barmhartigheid 

Ons eeuwig heil is afhankelijk van de barmhartigheid die wij 
anderen betonen. Door onvriendelijke en wrede woorden, of los
bandig, wreed gedrag ten opzichte van mens of <lier, ook al is het 
voor vergelding, wordt de overtreder gediskwalificeerd in zijn 
aanspraak op barmhartigheid, als hij op de <lag des oordeels voor 
het aardse en hemelse gerecht barmhartigheid nodig heeft. Is er 
iemand die nog nooit geschaad is door de kwaadsprekerij van een 
ander, met wie hij een vriendschappelijke band dacht te hebben? 
Kunt u zich de innerlijke strijd nog herinneren om geen wraak te 
nemen? Gezegend zijn de mensen die barmhartig zijn, want zij 
zullen barmhartigheid ontvangen! 
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De vredestichter 

Vredestichters zullen kinderen Gods genoemd warden. De 
onruststoker, de vijand van orde en gezag, de leider van de bende 
en de wetsovertreder warden door goddeloze beweegredenen 
gemotiveerd, en als zij zich niet bekeren zullen zij als kinderen van 
Satan en niet als kinderen van God bekendstaan. Houd uzelf 
afzijdig van de persoon die twijfel zaait door lichtvaardig met hei
lige zaken om te gaan, want hij streeft niet naar vrede, maar naar 
verwarring. De persoon die twistziek of kritisch is, en die met zijn 
redenering niet de waarheid voor ogen heeft, overtreedt een fun
damenteel beginsel, dat de Meester als belangrijk onderdeel van 
een rijk leven heeft genoemd. 'Vrede op aarde bij mensen des wel
behagens' luidde het lied van de engelen bij de geboorte van de 
Vredevorst. [Zie Lucas 2:14.] ( ... ) 

Vervolging doorstaan om der gerechtigheid wil 

Het is goddelijk om vervolging te doorstaan ten behoeve van een 
groot werk waarin waarheid, deugdzaamheid en integriteit op het 
spel staan. Er zijn altijd martelaars voor ieder groot werk geweest. 
De grate schade die door vervolging wordt aangericht, is niet 
afkomstig van de vervolging zelf, maar van de mogelijke conse
quenties als de vervolgden belemmerd warden in hun ijver voor 
het rechtschapen doel. Veel vervolgingen zijn het gevolg van onwe
tendheid, want de mensen zijn geneigd in opstand te komen tegen 
dingen die zij niet begrijpen. Soms is vervolging van kwaadaardige 
mensen afkomstig. Maar wat de oorzaak ook moge zijn, vervolging 
is blijkbaar zo algemeen ten opzichte van mensen die rechtschapen 
doelen nastreven dat de Meester heeft gezegd: 'Wee u, wanneer alle 
mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun 
vaderen met de valse profeten gehandeld' (Lucas 6:26). 

( ... ) Vergeet die waarschuwing niet als u uitgefloten en bespot 
wordt omdat u weigert uw normen van onthouding, eerlijkheid 
en zedelijkheid aan te passen om geaccepteerd te warden. Als u 
altijd eerlijk en trouw blijft, ondanks de hatelijke opmerkingen of 
het geweld van anderen, zult u met eeuwige vreugde warden 
gekroond. Wie weet of er in onze tijd, net als vroeger, opnieuw 
heiligen of zelfs apostelen hun leven voor de waarheid moeten 
opofferen? Als die tijd ooit komt, hoop ik dat zij niet zullen falen! 
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Als we met een gebed in ons hart over deze leringen nadenken, 
zullen we langzamerhand ontdekken dat Gods beoordeling van 
onze waarde in zijn koninkrijk niet van onze positie in de wereld 
of in de kerk afhangt, en niet van de onderscheidingen die we 
hebben ontvangen, maar van het leven dat we hebben geleid en 
van de goede werken die we hebben verricht, volgens de 
'grondwet voor een volmaakt leven' die in het leven van de Zoon 
van God geopenbaard werd. 

Ik hoop dat de zaligsprekingen de grondwet in uw eigen leven 
zullen worden, en dat u daardoor de beloofde zegeningen zult 
ontvangen.3 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Hoe kunnen we dagelijks uit het 'grote lesboek' van Christus' 
leven leren? 

• W aarom is het belangrijk om onszelf geregeld af te vragen 
waarin we tekortschieten als we ernaar streven om zoals 
Christus te worden? 

• Door welke ervaringen hebt u geleerd dat we de leringen van 
het evangelie pas goed begrijpen als we ze naleven? 

• Hoe zou het besef dat we voor alle zegeningen in ons leven van 
de Heer afhankelijk zijn, onze houding en ons gedrag kunnen 
bei:nv loeden? 

• Wat zijn enkele betekenissen van de uitspraak: 'Zalig die 
treuren'? 

• Hoe kan onze lief de voor wereldse zaken onze honger en dorst 
naar gerechtigheid afstompen? 

• Hoe kunnen wij het goede in anderen zien als wij rein van hart 
zijn? 

• Hoe worden we door zachtmoedigheid sterk? 

• Hoe kunnen wij barmhartigheid ten opzichte van anderen 
betonen? 

Noten 
1. Decisions for Successful Living (1973), biz. 40-

41, 44. 
2. Stand Ye in Holy Places (1974), biz. 208-216. 
3. Decisions for Successful Liuing, biz. 55-62. 
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Vrede zij uw ziel 

Waarom is tegenspoed noodzakelijk om de eeuwige 
doeleinden van de Heer te vervullen? 

Inleiding 

Harold B. Lee heeft gezegd: 'Alle mensen op aarde moeten door 
tegenspoed beproefd worden.'1 Harold B. Lee, die zelf veel tegen
spoed heeft ervaren, verloor in de jaren zestig zijn vrouw, Fern 
Tanner Lee, en zijn dochter Maurine Lee Wilkins. Hij had als alge
meen autoriteit ook erg veel gezondheidsproblemen. Tijdens de 
algemene conferentie in 1967 zei hij: 'Ik heb onder toezicht van de 
Heer nogal wat beproevingen meegemaakt, waarvan sommige 
nogal ernstig waren. Ik veronderstel dat ze nodig waren zodat ik 
kon laten zien dat ik gewillig was me aan alles te onderwerpen, 
net als een klein kind zich aan zijn vader onderwerpt.' [Zie Mosiah 
3:19.]2 

Maar president Lee bood troost in de aanwezigheid van tegen
spoed: 'De persoon die vol vertrouwen voorwaarts kijkt naar de 
eeuwige beloning voor zijn werk in het sterfelijk leven, wordt in 
zijn diepste beproevingen voortdurend gesterkt. Als hij in de 
liefde teleurgesteld is, pleegt hij geen zelfmoord. Als een dier
bare overlijdt, wordt hij niet wanhopig; als hij een belangrijke 
wedstrijd verliest, geeft hij de moed niet op; als oorlog en ver
woesting zijn toekomst bedreigen, wordt hij niet depressief. Hij 
leeft boven deze wereld en verliest nooit het doel van zijn 
eeuwig heil uit het oog.'3 

'De weg naar [verhoging] is rotsachtig en steil. Veel mensen 
struikelen en vallen, en staan door ontmoediging niet meer op. De 
machten van het kwaad verduisteren de weg met veel mistige 
afschrikmiddelen, om ons op een dwaalspoor te brengen. Maar tij
dens deze reis', zei president Lee, 'krijgen we de rustgevende 
belofte van succes als we het goede kiezen. Dan zullen we door 
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onze prestatie gevormd warden tot een persoon die in staat is om 
in de tegenwoordigheid van God aanvaard te warden. Wat voor 
succes is grater dan alles te ontvangen wat God bezit?'4 

Leringen van Harold B. Lee 

Hoe kunnen we door tegenspoed meer op 
God gaan lijken? 

Er is volgens mij een louterend proces dat door tegenspoed 
plaatsvindt, en dat we op geen enkele andere wijze kunnen 
ervaren. ( ... ) We komen dichter bij Hem die zijn leven voor de 
mens gegeven heeft. Dan voelen we een verwantschap die we nog 
nooit eerder gevoeld hebben. ( ... ) Hij heeft meer geleden dan wij 
ons ooit kunnen voorstellen. Maar als wij moeten lijden, lijkt het 
erop dat we dichter bij God komen, dat onze ziel wordt gereinigd 
en dat de zaken die in de ogen van de Heer niet aangenaam zijn 
verwijderd worden.s 

Jesaja heeft gezegd: 'Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader; wij zijn 
het leem, Gij zijt onze formeerder en wij allen zijn het werk van uw 
hand' (Jesaja 64:8). 

Ik had dat vers vele malen gelezen, maar ik had het nooit vol
ledig begrepen totdat ik een aantal jaren geleden in Telacapaca 
(Mexico) was, waar de bevolking van klei verschillende soorten 
patten bakt. Daar zag ik hoe ze de klei op primitieve wijze 
bereidden. De vormdraaier waadde door de madder om het 
geheel op de juiste wijze te mengen. Vervolgens werd het op een 
pottenbakkersschijf gelegd en began de pottenbakker de verschil
lende soorten patten te vervaardigen, die later op de markt ver
kocht zouden warden. Toen we ernaar keken, zagen we dat het 
soms nodig was om de klomp klei uit elkaar te trekken en terug in 
het mengsel te gooien om opnieuw gemengd te warden, en soms 
moest het proces verscheidene malen herhaald warden voordat 
de klei op de juiste wijze gemengd was. 

Met dat beeld in gedachten began ik de betekenis van die tekst 
te begrijpen. Ook wij moeten beproefd warden door armoede, 
ziekte, het overlijden van een dierbare, door verleidingen, soms 
door het verraad van zogenaamde vrienden, door overvloed en 
rijkdom, door gemak en luxe, door verkeerde onderwijsbegin-

207 



1-IOOFDSTLTK 22 

selen en door de vleierij van de wereld. Een vader, die deze zaak 
aan zijn zoon uitlegde, zei: 

'En om zijn eeuwige oogmerken met de mens te bereiken, nadat 
Hij onze eerste ouders, en de beesten des velds en de vogelen des 
hemels, kortom alles had geschapen, wat is geschapen, moest er 
noodzakelijk een tegenstelling zijn, namelijk de verboden vrucht 
in tegenstelling tot de boom des levens, de ene zoet en de andere 
bitter' [2 Nephi 2:15]. 

En de profeet Joseph Smith heeft over dit louterende proces 
gezegd dat hij een ruwe steen was die van de berg afrolde, en dat 
de enige verfijning die hij ontving tot stand kwam als een ruwe 
kant met iets anders in contact kwam, waardoor er hier en daar 
een stukje afbrak. Maar hij zei: 'Op die manier word ik een ( ... ) 
gepolijste pijl in de pijlkoker van de Almachtige.' [History of the 
Church, deel 5, blz. 401.] 

We moeten dus verfijnd worden, beproefd om te bewijzen dat 
we de nodige kracht en macht bezitten.6 

Geleid door geloof, onderricht door het woord van God, 
beschouwen we het leven als een groot proces van zielsontwikke
ling. Onder het toeziend oog van een liefdevolle Vader leren we 
door 'hetgeen [wij hebben] geleden', krijgen we kracht door de 
belemmeringen die we uit de weg ruimen, en overwinnen we 
angst door onze zege op plaatsen waar gevaar op de loer ligt. [Zie 
Hebreeen 5:8.] Zoals uit het woord van God blijkt, zullen we door 
geloof begrijpen dat alles wat in het leven aan deze verheven 
norm van Jezus bijdraagt - 'gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw 
hemelse Vader volmaakt is' (Mattei.is 5:48) - voor ons eigen 
bestwil en onze eeuwige vooruitgang is, hoewel de strenge straf 
van een alwetend God ook in dat verband genoemd moet worden, 
'want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere 
zoon, die Hij aanneemt' (Hebreeen 12:6). 

Als we op die manier zijn geschoold en getraind voor de strijd 
met de machten van de duisternis en de geestelijke goddeloos
heid, gelden de woorden: 'in alles zijn wij in de druk, doch niet in 
het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch 
niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren' (2 Korintiers 
4:8-9).7 
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Iemand die een getuigenis heeft van het doel van het leven, ziet 
de belemmeringen en de beproevingen in het leven als mogelijk
heden om de nodige ervaring voor de eeuwigheid op te doen. ( ... ) 

Geconfronteerd met de dood zal zo iemand niet vrezen als hij 
zijn voeten heeft 'geschoeid met de bereidvaardigheid van het 
evangelie des vredes' [Efeziers 6:15], en zij die hun dierbaren 
verliezen, zullen hetzelfde geloof hebben als Moroni, de aan
voerder van het leger: 'Want de Here staat toe, dat de rechtvaar
digen warden gedood, opdat zijn rechtvaardigheid en oordeel 
over de goddelozen mogen komen; daarom behoeft gij niet te 
denken, dat de rechtvaardigen zijn verloren, omdat zij warden 
gedood; maar ziet, zij gaan in de rust van de Here, hun God, in' 
(Alma 60:13).s 

Luister naar de les van de Meester in menselijke tuinbouw: 
'Elke rank die vrucht draagt, moet gesnoeid warden, opdat zij 
meer vrucht zal dragen.' (Zie Johannes 15:2.) ( ... ) 

Er is bijna nooit een waarlijk grate ziel te vinden die niet door 
tranen en tegenspoed is beproef d - ogenschijnlijk gesnoeid door 
de hand van de grate Hovenier. Door het mes en de snoeischaar 
warden de takken naar het ontwerp van God gevormd, zodat er 
zoveel mogelijk vruchten aan zullen groeien. 

Iedereen moet beproevingen, moeilijkheden, hartzeer en ont
moediging doorstaan. Maar we mogen niet vergeten dat we in 
verdriet en wanhoop getroost zullen warden, als we de volgende 
les leren: 'Want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt 
iedere zoon, die Hij aanneemt' (Hebreeen 12:6) - en opnieuw: 
'Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet 
met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij 
liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen 
heeft' (Spreuken 3:11-12).9 

De profeetJoseph [Smith]( ... ) maakte zich zorgen over de plun
deringen onder de heiligen, en in al zijn moeilijkheden riep hij uit: 
'O God, hoe lang zal het duren voordat uw oog zal zien en uw oar 
zal horen dat de heiligen zo zwaar te lijden hebben, en wanneer 
zult Gij wraak nemen op hun vijanden?' [Zie LV 121:1-6.] En het 
leek wel of de Meester een angstig kind in zijn armen had 
genomen en zei: 
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Toen de profcct veel tegenspoed in Liberty Jail 
ondcrging, ontving hij de vertroostcndc openbaringcn die in afdeling 

121 en 122 van de Leer en Verbonden staan. 

'Mijn zoon, vrede zij uw ziel; uw tegenspoed en smarten zullen 
slechts kart van duur zijn; 

'En dan, indien gij het goed verdraagt, zal God u ten hemel ver
heffen; gij zult over al uw vijanden zegevieren' (L V 121 :7, 8). 

Toen zei Hij iets prachtigs: 

'( ... ) weet dan, mijn zoon, dat dit alles u ondervinding zal 
geven, en voor uw welzijn zal wezen' (LV 122:7). 

( ... ) En toen zij de Meester: 

'De Zoon des Mensen is beneden dit alles neergedaalrl. Zijt gij 
meerder dan Hij? 

'Vervolg daarom uw weg. ( ... ) Vrees daarom niet wat de mens 
kan doen, want God zal voor eeuwig met u zijn' (LV 122:8, 9). 

Er is een tijd in mijn ]even geweest dat ik dat op mezelf moest 
toepassen. De Zoon des Mensen heeft dat allemaal meegemaakt. 10 

Het doel van ons leven hier staat duidelijk in de openbaring van 
de Heer aan Mozes. Hij zei: 'Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid 
- de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand 
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te brengen' [Mozes 1:39]. 'Het eeuwige leven van de mens' is de 
terugkeer in de tegenwoordigheid van God de Vader en zijn 
Zoon, om voor eeuwig bij Hen te wonen. Hij heeft niet gezegd dat 
het zijn doel was om al zijn kinderen op aarde in luxe, rijkdom en 
comfort te laten leven, zonder pijn of verdriet. Dat heeft Hij niet 
gezegd. Want soms komt er, zoals Jesaja heeft gezegd, uit een 
distel een prachtige mirt tevoorschijn. [Zie Jesaja 55:13.] ( ... )Wat 
momenteel een tragedie lijkt, kan, als we de hele situatie van begin 
tot eind bekijken, in de wijsheid van de Vader, een grate zegen 
voor ans zijn, in plaats van het tragische einde dat wij veronder
stelden.11 

Hoe kunnen we in moeilijke tijden innerlijke 
kracht en gemoedsrust vinden? 

Iedere ziel op aarde - rijk of arm, goed of slecht, jong of oud -
zal door tegenspoed beproefd warden en zal zich ertegen moeten 
beschermen. En de enigen die niet zullen falen, zijn de mensen die 
hun huis op de rots hebben gebouwd. En wat is die rots? De rots 
van gehoorzaamheid aan de beginselen en leerstellingen van het 
evangelie van Jezus Christus, die de Meester heeft verkondigd.12 

Ik verontschuldig me niet ( ... ) nu ik u vraag om samen met mij 
te geloven in de fundamentele beginselen van de ware godsdienst 
- geloof in God en in zijn Zoon, Jezus Christus, als Verlosser van 
de wereld, dat in zijn naam wonderen zijn en warden verricht en 
dat wij alleen door volledige aanvaarding van deze waarheden 
verankerd zullen warden aan onfeilbare ankerplaatsen, als de 
stormen van het leven om ans heen woeden. 

Daarom moedig ik u aan om nederig te zijn ( ... ) en met een 
gebed in uw hart alles te geloven wat de heilige profeten ans vanaf 
het begin uit de heilige Schriften over het evangelie hebben bijge
bracht.13 

Het allerbelangrijkste is niet wat er met u gebeurt, maar hoe u 
met het gebeurde omgaat. Daar gaat het om. Zoals u weet, ver
telde de Heiland aan het eind van de bergrede een gelijkenis. Hij 
zei: 

'Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal 
gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. 
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'En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden 
waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het 
was op de rots gegrondvest' [Mattei.is 7:24-25]. 

Wat probeerde Hij hier duidelijk te maken? Hij probeerde te 
zeggen dat de wind van tegenspoed, de stromen van rampen en 
moeilijkheden ieder huis op aarde zullen treffen. De enigen die 
niet zullen vallen - als er geen geld is, als we een dierbare ver
liezen, of als er een ramp plaatsvindt - en die ondanks alle 
stormen en problemen van het leven standhouden, zijn de mensen 
die hun huis op de rots hebben gebouwd, door de geboden van 
God te onderhouden. ( ... ) 

Wacht geduldig op de Heer in tijden van vervolging en tegen
spoed. De Heer heeft gezegd: 

'Voorwaar zeg Ik u, mijn vrienden: Vreest niet, laat uw hart ver
troost zijn; ja, verblijdt u te allen tijde, en geeft dank in alles; 

'En wacht geduldig op de Here, want uw gebeden zijn tot in de 
oren van de Here Sebaoth gekomen, en met dit zegel en verbond 
opgetekend; de Here heeft gezworen en besloten, dat ze zullen 
worden verhoord' (LV 98:1-2).14 

Wat kunnen we zeggen tegen de mensen die naar de innerlijke 
rust verlangen om hun angst te verminderen, hun pijnlijke hart te 
verzachten, inzicht te krijgen en verder te kijken clan de beproe
vingen van vandaag, zodat zij kunnen dromen van en hopen op 
de wereld na dit sterfelijk leven? ( ... ) 

De Meester heeft aangegeven wat de bron is waaruit de uitein
delijke vrede zal voortkomen toen Hij tegen zijn discipelen zei: 
'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die 
geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd' 
(Johannes 14:27).15 

'Onderhoud de geboden van God', want daarin ligt de weg 
naar de innerlijke rust die de Heiland noemde toen hij afscheid 
van zijn discipelen nam: 'Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in 
Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt 
goede moed, Ik heb de wereld overwonnen' (Johannes 16:33). Ik 
hoop dat een ieder van u, te midden van alle onrust om u heen, de 
hemelse rust zal vinden van de Meester die ons allen liefheeft, 
waardoor al onze angsten verd wijnen als wij, net als de Heiland, 
alle wereldse zaken overwinnen.16 
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Waar is tegenwoordig veiligheid te vinden? Veiligheid kan niet 
warden verkregen door tanks, vuurwapens, vliegtuigen en 
atoombommen. Alleen in het domein van de almachtige God is er 
een veilige plek te vinden voor de mensen die zijn geboden onder
houden en naar zijn stem luisteren, als Hij door middel van de 
geordende communicatiekanalen spreekt. ( ... ) 

Vrede zij met u, niet de vrede die door de regering wordt afge
dwongen, maar de vrede die wij op de manier van de Meester ont
vangen, door alle wereldse zaken te overwinnen. Ik bid dat we dat 
met Gods hulp zullen begrijpen. Ik hoop dat u weet dat ik met 
onmiskenbare zekerheid weet dat dit zijn werk is, dat Hij ons 
tegenwoordig leiding geeft, zoals Hij in iedere bedeling van het 
evangelie heeft gedaan.17 

Zoals geprofeteerd, lijkt het wel of de hele wereld in onrust ver
keert en of het hart de mens in de steek laat. We moeten door het 
leven gaan met de innerlijke rust die wij ontvangen als wij het 
evangelie van Jezus Christus toepassen in deze wereld vol pro
blemen en rampen. Het hart laat de mens in de steek als hij wan
hopig wordt en vooral als de liefde van de mens afneemt. De 
kracht van het priesterschap moet aangewend warden, wij 
moeten zelfs de mensen die ons misbruiken liefhebben, en we 
moeten ons verstand helder houden zoals de apostel Paulus Timo
teiis adviseerde. [Zie 2 Timoteiis 1:7.] Als we dat niet doen, zullen 
we niet effectief zijn. Dan ontwikkelen we niet het nodige zelfver
trouwen. Dan hoeft de tegenstander ons niet over te halen om 
geboden te overtreden of afvallig te warden. Dan hebben we onze 
kracht namelijk al verspild.18 

Een zakenman in Atlanta (Georgia), met wie ik geregeld contact 
had, ( ... ) probeerde mij te troosten toen ik iemand had verloren. 
Hij nam me apart en zei: 'Ik wil je iets vertellen. Ik ben veel ouder 
dan jij. 34 jaar geleden ging de telefoon in mijn kantoor op de bank 
waar ik directeur was. De boodschap luidde dat mijn vrouw ern
stig gewond was geraakt in een auto-ongeluk. Ik zei onmiddellijk: 
'Ach, God zal ervoor zorgen dat er niets met mijn schat zal 
gebeuren - ze is zo geweldig, lief en mooi.' Maar binnen een uur 
was ze overleden. En toen riep ik in mijn hart uit: "Ik wil dood; ik 
wil niet meer leven; ik wil haar stem horen." Maar ik overleed niet, 
en ik hoorde haar stem ook niet. En toen begon ik te speculeren. 
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Wat kan de betekenis zijn van de eenzaamheid en ellende die wij 
allemaal op ons pad tegenkomen? En toen kwam de gedachte in 
me op dat dit de zwaarste beproeving is die iemand in zijn leven 
kan meemaken. En als we die kunnen doorstaan, is er geen 
beproeving die we niet kunnen doorstaan.' 

Toen ik die avond in het vliegtuig naar huis zat, voelde ik me 
rustig, en voor het eerst kwam ik weer uit de schaduw tevoor
schijn. En toen kwamen de woorden van de apostel Paulus over 
de Meester in mijn gedachten: 'Zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon 
was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en 
toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoor
zamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden' (Hebreeen 5:8-9). 
Denk daar maar over na, dat er door het louteringsproces van 
scheiding, eenzaamheid en wanhoop iets gebeurt waardoor we 
worden voorbereid om de andere beproevingen in het leven te 
doorstaan. 19 

Wij zijn geroepen om in een moeilijke tijd moeilijke taken te vol
brengen, maar dit kan voor een ieder van ons een tijd van avon
tuur, onderricht en innerlijke voldoening zijn. De moeilijkheden 
van oorlog, verstedelijking, verwatering van leerstellingen, en 
verval van het gezin zijn de moderne equivalenten van de tocht 
naar het westen, het doorstaan van vervolging en het vestigen van 
een koninkrijk in de wereld, te midden van alle tegenslagen. Ik bid 
dat wij tijdens de reis ons deel zullen doen, en dee] zullen uit
maken van de karavaan van de kerk en haar zullen leiden als zij 
naar de laatste uitverkoren plaats trekt- zijn tegenwoordigheid.20 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Wat zijn de bronnen van veiligheid en gemoedsrust in tijden 
van tegenspoed? W aaruit hebt u in moeilijke tijden kracht en 
gemoedsrust geput? 

• Waarom zijn alle mensen - zowel de rechtschapenen als de 
onrechtschapenen - onderhevig aan beproevingen en moeilijk
heden? 

• Hoe is tegenspoed een zegen in ons leven? In welke opzichten 
kunnen we door beproevingen sterker worden en de Heer beter 
dienen? 
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• Waarom moeten we op 'het ontwerp' van onze Vader in de 
hemel vertrouwen? Wat houdt het in om als klei in de handen 
van de Heer te zijn? 

• Wat houdt het in om in moeilijke tijden geduldig op de Heer te 
wachten? Wat hebt u daarvan geleerd? 

• Hoe geeft God ons gemoedsrust in tijden van tegenspoed? 
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~~~~~~~____..(~~ l (~~'~~~~~~~~ 
De opstanding, een anker 

voor de ziel 

Hoe warden we in onze beproevingen 
gesterkt door ans getuigenis van de opstanding van 

Jezus Christus en onze eigen opstanding? 

Inleiding 

Resident Harold B. Lee had een bestendig getuigenis van de 
opstanding van Jezus Christus, dat kort na zijn roeping als lid van 
het Quorum der Twaalf Apostelen in 1941 verder gesterkt werd. 
'Een van de Twaalf kw am naar me toe en zei: "Nu willen we graag 
dat u zondagavond onze spreker bent. Het is dan paaszondag. Als 
geordend apostel bent u een bijzondere getuige van de zending en 
de opstanding van de Heer en Heiland, Jezus Christus." Dat was 
volgens mij een opzienbarende, overweldigende overweging tij
dens al die gebeurtenissen. 

'Ik zonderde mij af in een van de kantoren in het kantoorge
bouw van de kerk en sloeg de Bijbel open. Ik las in de vier evan
gelien, vooral de teksten over de dood, de kruisiging en de 
opstanding van de Heiland. Onder het lezen kwam ik tot de ont
dekking dater iets vreemds aan de hand was. Ik las niet slechts 
een verhaal, het leek wel of de gebeurtenissen waarover ik las zo 
echt waren alsof ik er zelf bij was. Op zondagavond gaf ik mijn 
nederige toespraak en zei: "En nu, als een van de minste apostelen 
hier op aarde, getuig ik dat ook ik met heel mijn ziel weet dat Jezus 
de Heiland van de wereld is en dat hij voor ons heeft geleefd, is 
gestorven en is herrezen." 

'Dat wist ik door het bijzondere getuigenis dat ik de voor
gaande week had ontvangen. Toen vroeg iemand aan me: "Hoe 
weet u dat dan? Hebt u dan iets gezien?" Maar ik kan zeggen dat 
het krachtiger is dan wat het oog kan zien, het getuigenis door de 
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macht van de Heilige Geest, die tot onze geest getuigt, is dat Jezus 
de Christus is, de Heiland van de wereld.'1 

Leringen van Harold B. Lee 

Hoe is de werkelijkheid van de opstanding een 
bemoedigende belofte? 

'Maar op de eerste dag der week gingen de vrouwen reeds 
vroeg in de morgenstond naar het graf. ( ... ) Zij vonden de steen 
van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden 
zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het geschiedde, terwijl 
zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een 
blinkend gewaad bij hen stonden. En toen zij zeer verschrikt 
werden en hun aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot 
haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Weest gij niet 
bevreesd; want Ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. 

'Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; 
komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft - waar zij Hem gelegd 
had den. 

'Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij is opge
wekt - dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien. 
Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken 
heeft, zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd 
warden in de handen van zondige mensen en gekruisigd warden 
en ten derden dage opstaan. Zie, ik heb het u gezegd.' [Zie Lucas 
24:1-7; Matteiis 28:5-7; Marcus 16:5-7.] 

Zo hebben de schrijvers van de evangelien van Matteiis, 
Marcus en Lucas de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van 
de wereld beschreven, de letterlijke opstanding van de Heer 
Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid. De grootste god
delijke macht van een vleesgeworden Zoon van God werd op 
dramatische wijze gedemonstreerd. Tegen de verdrietige Marta 
zei hij toen haar broer Lazarus overleed: 'Ik ben de opstanding 
en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven' 
(Johannes 11:25). 

Tegen de moordzuchtige Joden was zijn verklaring over zijn 
goddelijke macht zelfs nog duidelijker en zinvoller. 'Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de 
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De herrezen Heiland verscheen bij het graf aan Maria. Door het getuigenis van de 
Heilige Geest kunnen we de vertroostende geruststelling ontvangen dat de Heiland uit 
de dood is herrezen en de banden des doods voor de hele mensheid heeft verbroken. 
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stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen 
leven. 

'Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de 
Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. 

'En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat 
Hij de Zoon [van God] is' [Johannes 5:25-27]. 

Kort na zijn eigen opstanding was er bewijs van nog een buiten
gewone macht om uit het graf te herrijzen, niet alleen Hijzelf, maar 
anderen 'die dood waren, maar in Hem geloofd hadden'. In Mat
teus staat het volgende eenvoudige, onwrikbare verslag van de 
wonderbaarlijke opstanding van de getrouwen: 'En de graven 
gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden 
opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en 
kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen' [Mat
teiis 27:52-53]. 

Ook was dit niet het einde van de verlossende macht van deze 
illustere Zoon van God. Door de eeuwen heen, in iedere bedeling, 
luidde de bemoedigende belofte: 'Want evenals in Adam allen 
sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden' 
(1 Korintiers 15:22), '( ... ) wie het goede gedaan hebben, tot de 
opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de 
opstanding ten oordeel' (Johannes 5:29). De tijd gaat snel voorbij 
en spoedig zal zijn goddelijke zending volledig vervuld zijn. 

Als de betekenis van deze bijzondere gebeurtenissen in deze 
tijd volledig begrepen werden, nu, zoals de profeten hebben voor
speld, de goddelozen zich voorbereiden de goddelozen te doden, 
en 'vrees een ieder [zal] bevangen' (LV 63:33), zou dit begrip veel 
angst en zorgen van mensen en naties verjagen. Als we inderdaad 
'God vrezen en de keizer eren' [zie 1 Petrus 2:17] kunnen we de 
prachtige belofte van de Meester opeisen: 'Gij zult Mij zien, voor 
zoverre gij u van afgunst en vrees ontdoet.' [Zie LV 67:10.]2 

Het doel van het leven is de onsterfelijkheid en het eeuwige 
leven tot stand te brengen. [Zie Mozes 1:39.] Onsterfelijkheid bete
kent dat wij uiteindelijk een lichaam zullen ontvangen dat niet 
meer onderhevig is aan aardse pijnen, dat niet meer kan sterven 
en dat niet langer teleurgesteld kan worden. Dat alles is dan 
voorbij.3 
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Hoe is kennis van de opstanding een steun in tijden 
van ellende of dood? 

Bent u ooit door ontroostbaar verdriet geestelijk van streek 
geweest? 

Ik wil u graag meenemen naar een heilig tafereel over iemand 
die alles door haar vingers voelde glippen, maar van wie we toch 
de kracht in noodlottige omstandigheden kunnen voelen! Aan de 
voet van het kruis zat een moeder van middelbare leeftijd, met 
haar sjaal over haar hoofd en om haar schouders getrokken. 
Wreedaardig gemarteld hing haar eerstgeboren zoon boven haar. 
We kunnen nauwelijks begrijpen hoe intens Maria in haar hart 
moet hebben geleden. Ze werd nu met de realiteit van de sombere 
voorspelling van de oude Simeon geconfronteerd, die haar zoon 
als klein kind had gezegend: 'Hij zal een teken zijn, dat weer
sproken wordt- en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan.' [Zie 
Lucas 2:34-35.] 

W aardoor werd zij in haar tragische lot gesteund? Ze wist zeker 
dater een leven na de dood zou zijn. Had ze niet met een engel, 
een boodschapper van God, gesproken? Ze had ongetwijfeld iets 
over het laatst opgeschreven gebed van haar zoon gehoord, vlak 
voor zijn verraad: 'En nu, verheerlijkt Gij Mij, Vader, bij Uzelf met 
de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was' (Johannes 
17:5). Deze heilige moeder hoorde met gebogen hoofd de laatste 
woorden die Hij in zijn kwelling aan het kruis tot zijn Vader sprak: 
'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest' (Lucas 23:46), waar
door zij werd gei:nspireerd met gelatenheid en een getuigenis van 
geruststelling kreeg dat ze binnenkort weer bij Hem en haar 
hemelse Vader zou zijn. De hemel is niet ver weg voor de mens 
die, hoewel vol verdriet, met vertrouwen naar die prachtige dag 
van de opstanding uitkijkt.4 

Is er enige zekerheid dat we in het hiernamaals verenigd zullen 
warden en onze dromen in vervulling zien gaan? Dat is de kreet 
van verdriet van een moeder die haar baby in het graf legt. Dat is 
de gefluisterde, vaak onhoorbare, wens van de zieken en 
bejaarden als het leven ten einde loopt. Wat voor kracht en troost 
krijgt iemand in deze omstandigheden, als hij deze prachtige 
belofte van de Heer hoort: 
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'Herleven zullen uw doden - ook mijn lijk-, opstaan zullen zij. 
Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is 
een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven 
hergeven' (Jesaja 26:19). 

De zware hand van de dood wordt lichter, de sluier van de 
duisternis wordt doorboord en kloppende wonden worden ver
zacht als wij door geloof boven de beproevingen en het verdriet 
van het aardse leven worden getild, en we een visioen van betere 
tijden en een vreugdevolle toekomst ontvangen. Er is geopen
baard: '[God] zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood 
zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er 
meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan' (Openbaring 
21:4), door de verzoening van de Heer Jezus Christus. Met zo'n 
geloof en inzicht kunt u, als er van u verwacht wordt dat u rouwt, 
zingen wat er geschreven staat: 'De dood is verzwolgen in de 
overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw 
prikkel?' (1 Korintiers 15:54-55.)5 

Ook u kunt weten dat onze Verlosser leeft, net als Job, te 
midden van de verleiding: 'Zeg God vaarwel en sterf .' [Zie Job 2:9; 
19:25]. En u kunt weten dat ook u de deur kunt openen en Hem 
kunt uitnodigen om 'maaltijd met u te houden.' [Zie Openbaring 
3:20.] Zie uzelf ook als een eenmaal herrezen persoon die verwant
schap opeist met Hem die zijn leven gegeven heeft, zodat de belo
ning voor de aardse strijd en ervaring de vruchten van het 
eeuwige leven zullen zijn, ook al lijken de prestaties volgens de 
normen van de mens niet voldoende.6 

In welke opzichten is kennis van de opstanding 
een anker voor onze ziel? 

Laten we het voorbeeld van Petrus eens bekijken, [die] ( ... )de 
Meester op de avond van zijn verraad drie keer verloochende. 
Vergelijk deze angstige Petrus eens met de moedige man die hij 
kort daarna bleek te zijn ten opzichte van de godsdienstige fanatici 
die de dood van Jezus hadden geeist. Hij noemde hen moorde
naars en riep hen tot bekering, hij zat in de gevangenis en stierf 
later ook onverschrokken de marteldood. 

Waardoor was hij veranderd? Hij had de verandering gezien 
die het lichaam van de Heiland had ondergaan, van een gebroken, 
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gepijnigd lichaam aan het kruis, in een verheerlijkt, herrezen 
lichaam. Het duidelijke, eenvoudige antwoord luidt dat Petrus 
een veranderd man was, omdat hij de macht van de herrezen Heer 
kende. Hij zou niet meer alleen aan de kust van het meer van 
Galilea staan, in de gevangenis zitten, of sterven. Zijn Heer zou bij 
hem zijn.7 

Ik weet ( ... ) wat het schokkende afgrijzen van eenzaamheid 
inhoudt als een dierbare overlijdt. In de loop der jaren heb ik veel 
mensen moeten troosten die rouwen, maar pas toen ik de 
woorden die ik tot hen had gesproken tegen mezelf moest zeggen, 
begreep ik iets wat niet met woorden te beschrijven is, iets wat de 
toetssteen van de ziel moet bereiken voordat iemand daadwerke
lijk troost kan verlenen. Dan moet je een deel van jezelf in het graf 
zien liggen. Je moet de dierbare zien sterven en jezelf afvragen: 
'Geloof je wat je tegen anderen hebt gezegd? Weet je zeker dat 
God leeft? Geloof je in de verzoening van de Heer en Meester-dat 
Hij de deur van de opstanding naar het verheerlijkte leven heeft 
geopend?' Juist als we eenzaam en weerloos zijn, moet ons getui
genis groeien, anders raken we ontredderd en dwalen we af. 

De vrouw ( ... )van Job zei: 'Zeg God vaarwel en sterf' [Job 2:9]. 
Maar in de grootsheid van Jobs leed gaf hij uitdrukking aan iets 
dat volgens mij op iedere begrafenis moet warden herhaald. Hij 
zei: 'Ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof 
optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn 
vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen 
zal, ( ... ) en niet een vreemde; mijn nieren in mijn binnenste ver
smachten van verlangen' [Job 19:25-27]. Als uw ziel verankerd is 
in dat goddelijke getuigenis dat Hij leeft en dat Hij in de laatste 
dagen op deze aarde zal komen, en u Hem van aangezicht tot aan
gezicht zult zien - als u dat weet, ondanks eventuele risico's, ver
antwoordelijkheid en tragedies - als u uw huis op de rots bouwt, 
zult u niet wankelen. Ja, u zult het afschuwelijke verdriet over het 
verlies van een dierbare ervaren, maar u zult niet wankelen; uit
eindelijk zult u er met meer geloof clan ooit tevoren uit tevoor
schijn komen.s 

Als ons leven en de omstandigheden in de wereld ingewik
kelder warden, is het belangrijk om de doeleinden en beginselen 
van het evangelie van Jezus Christus zuiver te houden. Het is niet 
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de taak van de godsdienst om alle vragen over Gods morele 
bestuur van het heelal te beantwoorden, maar om de mens door 
middel van geloof de moed te geven om ondanks onbeantwoorde 
vragen in dit leven te volharden.9 

Vandaag vraag ik alle oprechten van hart om ter herinnering 
aan de grootste overwinning in de wereld nederig boven hun 
menselijke angst en frustratie te staan en vreugdevol te zeggen 
wat de apostelen tegen de niet-joden zeiden: 'Gode zij dank, die 
ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus' (1 Korin
tiers 15:57).10 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• Wat bedoelde de Heiland toen Hij zei: 'Ik ben de opstanding en 
het leven'? (Johannes 11:25.) Wat voor gevoel krijgt u als u aan 
de opstanding van de Heiland denkt? 

• Hoe wordt uw dagelijks leven door de kennis van de opstan
ding bei:nvloed? 

• Hoe is ons getuigenis van de opstanding een steun als een dier
bare overlijdt? In welke andere situaties is ons getuigenis van de 
opstanding een troost en een hulpmiddel om onze angst te 
overwinnen? 

• Hoe kunnen wij meer begrip en een sterker getuigenis van de 
opstanding ontvangen? 

Noten 
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Eindelij k veilig thuis 

Bevinden wij ons veilig op de weg 
die naar onze eeuwige woning en ons eeuwig leven 

in de tegenwoordigheid van de Vader leidt? 

Inleiding 

Ljdens zijn hele bediening heeft Harold B. Lee nadruk op de vol
gende leerstelling gelegd: 'Wij streven ernaar om zo te leven dat 
we op een dag kunnen terugkeren naar de God die ons het leven 
heeft gegeven - terug in de tegenwoordigheid van die eeuwige, 
hemelse Vader .'1 

Daar heeft hij over gezegd: 'Enige tijd geleden las ik een artikel 
van een beroemd journalist die uitlegde hoe hij een zinvol gesprek 
kon aangaan met iemand die hij wilde interviewen. Hij stelde 
vaak vragen als: "Kunt u mij vertellen wat u op uw grafsteen 
geschreven wilt hebben?" Hij zei dat veel mensen antwoorden 
gaven als "veel plezier" of "naar een andere vergadering" enzo
voort. Toen vroeg iemand de journalist wat hij zelf op zijn graf
steen zou willen hebben. Hij antwoordde heel rustig en oprecht: 
"Eindelijk veilig thuis." 

'Als wij de volledige betekenis van deze uitspraak begrijpen, 
kunnen we onszelf de vraag stellen: "W aar gaat het in het leven 
eigenlijk om, en wat is onze hoop na dit leven, nu we in een leven 
na de dood geloven?" Bijna iedereen kijkt ongeacht zijn geloofs
richting uit naar een bestaan dat op verschillende manieren 
omschreven kan warden. Als mijn veronderstelling juist is, willen 
we allemaal als bekroning op ons leven de volgende woorden op 
onze grafsteen hebben: "Eindelijk veilig thuis." '2 

224 



HOOFDSTUK 24 

Leringen van Harold B. Lee 

Wat is het doel van ons sterfelijk leven? 

Wat is het doel van ons leven ( ... )? Het enige antwoord kan 
gevonden warden in een tekst waarin het doel van God met 
betrekking tot het leven wordt geopenbaard. En dat doel wordt 
uitgelegd in een openbaring aan de profeet Mozes: 'Dit is mijn 
werk en mijn heerlijkheid - de onsterfelijkheid en het eeuwige 
leven van de mens tot stand te brengen' [Mozes 1:39]. Als iemand 
op deze aarde geboren wordt en slechts even ademhaalt, of als 
iemand stokoud wordt, is het doel van onze hemelse Vader 
bereikt, voor zover het om het verkrijgen van onsterfelijkheid 
gaat. En het eeuwige leven ontvangen we als we zo geleefd 
hebben dat we het eeuwige leven in de tegenwoordigheid van de 
Vader en de Zoon waardig zijn.3 

De mens in de geestenwereld was het nageslacht van God. De 
aarde werd als woonplaats voor de in de hemel geboren geesten 
geschapen en georganiseerd om 'hen hiermee [te] beproeven om 
te zien of zij alles zullen doen wat de Here, hun God, hun ook zal 
gebieden' [Abraham 3:25]. Het doel van God was om 'de onsterfe
lijkheid en het eeuwige leven' tot stand te brengen, of, met andere 
woorden, iedere ziel, na een succesvol leven op aarde, terug te 
brengen in de tegenwoordigheid van 'de God die hem het leven 
heeft gegeven'. Waarna hij met een herrezen, onsterfelijk en vol
maakt lichaam in de tegenwoordigheid van de Heer en de Vader 
kan leven.4 

[President George F. Richards] heeft het volgende verhaal ver
teld over een jongeman die erg graag een opleiding wilde volgen. 
Zijn ouders hadden geen geld om hem naar de universiteit te la ten 
gaan, dus liep hij naar de dichtstbijzijnde universiteitsstad, waar 
hij na ijverig zoeken kost en inwoning vond die hij kon betalen. 
Later gaf een van zijn hoogleraren hem een baantje als hout
hakker. Toen anderen hoorden dat hij goed kon houthakken, 
vroegen ze of hij ook voor hen wilde werken. Hij merkte al snel 
dat hij geen tijd meer had om naar de universiteit te gaan, en hij 
was tevreden met zijn succes als houthakker. 

Dit is ook op velen van ons van toepassing. We kwamen met 
een speciaal doel op aarde - aan ons eeuwig heil werken, of met 

225 



HOOFOSTUK 24 

andere woorden, ons voorbereiden op het eeuwige leven. Som
migen van ons hebben dat doel uit het oog verloren, en zijn 
tevreden met ons streven naar rijkdom en faam, met andere 
woorden, tevreden met 'houthakken'.5 

Magen wij met ons getuigenis [van Jezus] ( ... ) vanuit ons hart 
tot de Vader roepen: 'Heer, wat wilt Gij dat ik doe?' [Zie Hande
lingen 9:6.] 

En als we oprecht en met geloof bidden, zullen we uit de 
Schriften het antwoord op ons gebed ontvangen. Het antwoord 
heeft keer op keer geluid dat we alles moeten doen 'met het oog 
alleen gericht op de ere Gods' [LV 82:19]. Wat is de ere Gods? De 
Heer heeft tegen Mozes gezegd: 

'Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid - de onsterfelijkheid en 
het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen' [Mozes 1:39]. 

Als we met dat doel altijd voor ogen gaan inzien dat iedere han
deling in ons leven, iedere beslissing die we nemen, gericht is op 
de ontwikkeling van een !even waardoor wij in de tegenwoordig
heid van de Heer, onze hemelse Vader, kunnen terugkeren, en het 
eeuwige leven kunnen ontvangen, hoeveel meer wijsheid vinden 
we dan in onze vele levensomstandigheden.'6 

Aan de hand van de Schriften, de woorden van gei"nspireerde 
kerleiders en veel seculaire opmerkingen kan het eeuwige leven 
gedefinieerd warden als leven in de tegenwoordigheid van deze 
eeuwige wezens, God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Als 
samenvatting van deze definitie kunnen we zeggen dat het eeu
wige leven Gods leven is.( ... ) 

Het moet de altijddurende zoektocht van alle mensen zijn om 
die celestiale volmaaktheid uiteindelijk te bereiken.7 

Zijn we voorbereid om voor de rechterstoel 
van God te verschijnen? 

Een ieder van u ( ... ) moet voor 'de rechterstoel van de Heilige 
Israels verschijnen; en dan komt het oordeel en zullen zij volgens 
Gods heilige rechtspraak warden geoordeeld' (2 Nephi 9:15). En 
in het visioen van Johannes staat: 'En er werden boeken geopend: 
En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de 
doden werden geoordeeld op grand van hetgeen in de boeken 
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President Harold B. Lee heeft gezegd dat 
we ems in dit !even moeten concentreren op 'een overvloedig !even ( .. ) 

en[ ... ] op de celestiale wcrcld'. 

geschreven stand, naar hun werken' (Openbaring 20:12). De 
'boeken' die genoemd warden zijn de 'verslagen [van uw werken] 
die op aarde warden bijgehouden. ( ... ) Het boek des levens ( ... ) is 
het verslag, dat in de hemel wordt bijgehouden' (LV 128:7). De 
mensen die rechtschapen hebben geleefd en sterven zonder de 
slaaf van zonde te zijn geworden, of zij die zich oprecht van hun 
zonden bekeerd hebben, zullen de rust van de Heer ingaan, 'welke 
rust de volheid zijner heerlijkheid is.' [Zie LV 84:24.]8 

In ge"inspireerde geschriften staat: 'Onze woorden zullen ons 
veroordelen (of verheerlijken), al onze werken zullen ons veroor
delen (of opbouwen) ( ... ) [Zie Alma 12:14.] Als we oog in oog 
staan met de grate Rechter krijgen we hopelijk zijn toejuiching: 
'Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht' [Mattei.is 25:21]. 
In tegenstelling tot het gebruikelijke denkbeeld van religieuze 
fanatici, dat de apostel Petrus de poortwachter van het nasterfelijk 
bestaan is, wordt ons geleerd: 'De poortwachter is de Heilige 
Israels; daar heeft Hij geen dienstknecht' (2 Nephi 9:41).9 

De grootste hel die iemand kan doormaken is het brandende 
gevoel van het geweten. In de Schriften staat dat zijn gedachten 
hem zullen veroordelen, dat hij een heldere herinnering van zijn 
hele leven zal hebben. (Zie Alma 12:14; 11:43.) U zult zich herin
neren dater in de Schriften over het boek des levens van het Lam 
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wordt gesproken - een verslag van de mens dat in de hemel wordt 
bijgehouden. ( ... ) De mensen zullen warden geoordeeld aan de 
hand van de verslagen die van hun leven zijn bijgehouden. (Zie 
LV 128:6-7.) Als wij die hoogste graad van heerlijkheid niet 
bereiken en beseffen wat we hebben verspeeld, zal ons brandende 
geweten erger zijn dan enig ander vuur waaraan men zich kan 
branden.10 

Als we door de poorten van de dood gaan ( ... ) zal Hij zeggen: 
'U hebt mijn naam op u genomen. Wat hebt u met mijn naam 
gedaan? Hebt u als lid van mijn kerk de naam van de Heer Jezus 
Christus ooit onteert? Stel u zijn afkeurende blik voor. Stel u voor 
dat Hij zijn hoofd afkeert en wegloopt. ( ... ) Maar stel u voor dat 
wij Hem met een glimlach op zijn gezicht ontmoeten. Hij strekt 
zijn armen naar ons uit en zegt: 'Mijn zoon, mijn dochter, je bent 
getrouw op aarde geweest. Je hebt je geloof behouden. Je hebt je 
werk volbracht. Ik heb in mijn koninkrijk een kroon bereid voor 
mensen zoals jij.' [Zie 2 Timoteiis 4:7-8.] Ik kan me geen enkele 
opgetogenheid in deze wereld voorstellen die zo'n ontvangst in 
de tegenwoordigheid van de Almachtige, in de toekomende 
wereld, te boven gaat.11 

Hoe bereiden we ons voor op onze ontmoeting 
met de Heiland? 

De Heer geeft ons nog een aantal dagen, nog een aantal weken 
of nog een aantal jaren naarmate de tijd voorbijgaat - het maakt 
niet uit hoe lang - want in de ogen van de Heer is iedere dag van 
voorbereiding kostbaar. Een profeet heeft gezegd: 'Want ziet, dit 
leven is de tijd voor de mens om zich voor te bereiden God te ont
moeten; ja, ziet, de tijd van dit leven is de tijd voor de mensen om 
hun arbeid te volbrengen. ( ... ) Want ziet, als gij de dag van uw 
bekering tot de dood hebt uitgesteld, zijt gij aan de geest van de 
duivel onderworpen' (Alma 34:32, 35).12 

We moeten bedenken dat het niet zozeer uitmaakt of we jong 
sterven of later. Het gaat er niet om wanneer we sterven, maar in 
hoeverre we zijn voorbereid als we sterven. Dit is de tijd voor de 
mens om zich voor te bereiden God te ontmoeten. Hij is zo groots 
en genadig om ons een proeftijd te geven en ons in staat te stellen 
ons te vervolmaken.13 
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Vanaf vandaag moeten we aan ons gewetensonderzoek be
ginnen. Hebt u gemerkt wat momenteel het belangrijkste gebod 
voor u is?( ... ) Gaat u daar vanaf vandaag aan werken? Of wilt u 
wachten, totdat het te laat is? De kleine jongen zegt: 'Als ik groot 
ben, ga ik dit en dat doen.' En wat is dat? Als hij ouder is, zegt hij: 
'Als ik getrouwd ben, ga ik dit en dat doen.' En als hij getrouwd 
is, verandert alles, en zegt hij: 'Nou, als ik met pensioen ga dan.' 
En als hij met pensioen is, waait er een koude wind om hem heen 
en beseft hij te laat dat hij alles is kwijtgeraakt. En dan is het te laat. 
En toch had hij zijn hele leven de tijd. Hij had er alleen geen ge
bruik van gemaakt. Vandaag is de dag om aan de slag te gaan, 
voordat het te laat is.14 

[Ik herinner me] een verhaal dat ik in Hawaii heb gehoord over 
een meisje dat haar vriendin mee naar huis had genomen. Ze 
waren aan het spelen, en de oude grootmoeder die daar woonde 
zat meestal in de Bijbel te lezen. Iedere keer dat dit meisje kwam 
spelen, zat de grootmoeder in de Bijbel te lezen. Uiteindelijk vroeg 
ze aan de kleindochter: 'Waarom zit jouw oma altijd in de Bijbel te 
lezen?' En de kleindochter antwoordde: 'O, oma zit voor haar 
eindexamen te studeren.' 

En ze zat er niet zo ver naast. En ik denk dat wij allemaal wat 
meer zullen moeten blokken voor ons eindexamen.15 

Hoelang hebt u de <lag van uw bekering al uitgesteld? Ons oor
deel zal voor de rechtschapen Rechter plaatsvinden. Hij zal reke
ning houden met onze vaardigheden en beperkingen, onze 
kansen en belemmeringen. lemand die zondigt en zich bekeert, en 
zijn leven vervolgens aan goede werken toewijdt, verliest op die 
oordeelsdag niet zoveel als de persoon die geen ernstige zonden 
heeft begaan, maar die akelig onderuit gaat omdat hij niet heeft 
gedaan wat hij met zijn vaardigheden en kansen had moeten 
doen. 16 

Stel u eens voor, nu we hier bij elkaar zitten en over ons leven 
nadenken, dat er iets gebeurt als we deze bijeenkomst verlaten, 
waardoor ons leven wordt beeindigd. Zijn er nog dingen die u 
moet doen voordat u dit leven verlaat? ( ... ) Zijn er nog zonden 
waarvan u zich moet bekeren? Zijn er mensen die aan de andere 
kant van de sluier op u wachten en die trots op u zullen zijn als u 
bepaalde zaken nog afhandelt? Bent u voorbereid om die mensen 
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te ontmoeten? Hebt u uw uiterste best gedaan om aan het geluk 
van hun toekomst bij te dragen? Hebt u zonden begaan waarvan 
u zich nog moet bekeren, voordat u terugkeert naar Hem die u het 
leven heeft gegeven?17 

Hier en nu, in dit sterfelijk leven, krijgen wij allemaal de kans 
om te kiezen welke wetten wij willen gehoorzamen. Wij leven nu 
celestiale wetten na waardoor we ons op de celestiale heerlijkheid 
voorbereiden, of we leven terrestriale wetten na we waardoor in 
aanmerking komen voor ( ... ) de terrestriale heerlijkheid, of we 
leven telestiale wetten na. De plaats waar we ons in de eeuwigheid 
zullen bevinden, zal worden vastgesteld door onze gehoorzaam
heid aan de wetten van deze verschillende koninkrijken die we in 
dit leven op aarde gehoorzamen.18 

Hoe bereiden we ons op de ontmoeting met de Heiland voor? 
( ... )De Heer heeft gezegd: 'Heiligt u daarom, opdat uw gemoed 
oprecht voor God worde, en de dagen zullen komen, dat gij Hem 
zult zien; ( ... )en het zal in zijn tijd geschieden, en op zijn wijze, en 
overeenkomstig zijn wil' (LV 88:68). Dit was de formule die Hij 
ons in een openbaring heeft gegeven ( ... ): 'Voorwaar, aldus zegt 
de Here: Het zal geschieden, dat een ieder, die zijn zonden ver
zaakt, en tot Mij komt, mijn naam aanroept, mijn stem gehoor
zaamt, en mijn geboden onderhoudt, mijn aangezicht zal zien, en 
weten, dat Ik ben' [LV 93:1].19 

Wat voor beloning krijgen de 
mensen die leven 'volgens een getuigenis dat God 

leeft en dat Jezus de Christus is'? 

Zoals wij over het algemeen hebben aangenomen, is de hemel 
de plaats waar de rechtschapen mensen wonen, nadat zij dit 
aardse leven hebben verlaten. Het is de plaats waar God en 
Christus wonen. Over deze gelukkige staat heeft de apostel 
Paulus gezegd: 'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 
gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God 
heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben' (1 Korintiers 
2:9).20 

Succes houdt voor veel mensen iets anders in, maar voor ieder 
kind van God zal het uiteindelijk het erfgoed van zijn tegenwoor
digheid zijn, waar hij vredig in zijn aanwezigheid kan vertoeven.21 

230 



HOCJFDSTUK 24 

Er is wat het werk van onze hemelse Vader betreft slechts een 
doel, en dat is dat ook wij, aan het eind van ons korte of lange 
leven hier op aarde, de wereld hebben overwonnen en het recht 
op het celestiale koninkrijk hebben verdiend.22 

Iemand die ( ... ) waardig is om een getuigenis te ontvangen dat 
God leeft en dat Jezus de Christus is, en die gewillig is om Hem te 
vragen of hij op koers is, is degene die een overvloedig leven leidt 
en zich op de celestiale wereld voorbereid, in de tegenwoordig
heid van onze hemelse Vader.23 

Ik wil u graag herinneren aan de bijzondere belofte van de Heer 
aan alle mensen die getrouw zijn: 

'En indien uw oog alleen op Mijn eer is gericht, zal uw ganse 
lichaam met licht worden vervuld, en er zal in u geen duisternis 
zijn; en hij, die met licht is vervuld, begrijpt alle dingen' (L V 
88:67). 

Het is mijn nederig gebed dat alle mensen die daar oprecht naar 
streven, zelf een onwrikbaar getuigenis zullen ontvangen, waar
door zij standvastig het pad kunnen volgen dat naar het glorie
rijke doel van onsterfelijkheid en eeuwig leven leidt.24 

Suggesties voor zelfstudie en discussie 

• In welke opzichten lijken wij soms op de jongeman die hout
hakker werd? 

• Hoe kunnen we ons iedere dag concentreren op ons doel om 
veilig bij onze Vader in de hemel terug te keren? 

• In hoeverre kiezen we nu al de plaats die wij in de eeuwige 
wereld zullen bewonen? Wat zijn de gevolgen als wij ons nu 
niet voorbereiden om voor de rechterstoel van God te ver
schijnen? 

• Wat kunnen we met nog een dag van God doen? 

• Wat houdt het in om te leven met het oog alleen op de heerlijk
heid Gods gericht? (Zie LV 88:67-68.) 

• Wat betekent het voor u om de naam van de Heer, Jezus 
Christus, op u te nemen? Hoe kunnen wij zijn naam in ere 
houden? 
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• Wat hebt u tijdens uw studie van de leringen van president 
Harold B. Lee geleerd over de manier waarop wij veilig bij God 
kunnen terugkeren? 
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priesterschapsdragers, 189-190 

Lee, Harold B. 

dood van, XXI 

door tegenspoed beproefd, 206, 

209-210,213-214 

ervaring als kind met varkens, 

132-133 

geboorte van, XII 

geroepen als apostel, XVII 

huwelijk van, XV, XIX 

in zijn jeugd waarschuwende stem 

gehoord, 47 

met kleinzoon op dansfestival, 

131-132 

moederredt, 141-142 

onderwees uit de Schriften, 59 

ouders van, XI-XII 

president van de kerk, XX-XXI, 79 

ringpresident, XVI 

sprak over het evangelie met 

serveerster, 153 

taak op het gebied van coi:irdinatie, 

XX, 146 

taken op het gebied van welzijnszorg, 

XVI-XVII, 165-166 

zending van, XV 

Lee, Helen, XV 

Lee, Maurine, XV, XIX, 206 

Lee, Fern Lucinda Tanner, XV, XIX, 206 

Lee,FredaJoanJensen,XlX 

Leed. Zic tegenspoed 

Leiders, priesterschap, 89-97 

Lichaam, lijkt op onze geest, 11-12 

Lief de 

M 

inhet huwelijk ontwikkelen, 111-114 

priesterschapsdragers tonen, 91-97 

thuis ontwikkelen, 129-134 

voor opstandige kinderen, 134-136 

Magazijn voor de bisschoppen, 170-171 

Manti-tempel, tijdens een storm, 97 

Maria, moeder van Jezus, 220 

Medi ta tie 

belang van, 182-183 

ervaring van de zoon van bisschop 

John Wells, 182-183 

Melchizedeks priesterschap 

doelstellingen van, 90 

Zic ook priesterschap 

Millennium, herstelling van het evzm

gelie is voorbereiding op, 75-76 

Moeders 

betonen liefde voor hun kinderen, 

129-134 
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bidden voor hun kinderen, 134-136, 

141 

het trefpunt van het gezin, 139-140 

lerenhun kinderen kuisheid, 190-193 

moeder van de profeet Joseph Smith, 

141 

onderwijzen thuis in het evangelic, 

119-127, 142-144 

scheppen de sfeer thuis, 139-142 

vrouwen die geen kinderen kunnen 

krijgen, 114-115 

Zic ook kinderen; gezin; vaders; 

jongeren 



N 

Naleving van de gedragsnormen 

noodzakelijk voor tempelwerk, 

105-107 

Zie oak gehoorzaamheid 

Nederigheid, 200, 203 

Norm van waarheid, de Schriften zijn, 

64-65 

0 

Onderwijs 

evangelie met macht en gezag, 

159-161 

gebruik van de Schriften, 65-66 

gezinsavond, 125-127 

het gezin, de belangrijkste plaats om 

te onderrichten, 120-123 

kinderen evangeliebeginselen 

bijbrengen, 123-124 

ouders verantwoordelijk om in het 

evangelie te onderrichten, 119-127, 

142-144 

Onsterfelijkheid 

definitie van, 15 

mogelijk door de verzoening, 21-25 

Onzedelijkheid. Zie kuisheid 

Oordeel, laatste, 226-230 

Openbaring 

door mid de! van de president van de 

kerk,80-81,84-87 

door middel van gebed, 52-57 

door middel van meditatie, 182-183 

getuigenis is, 38-40 

Harold B. Lee, gewaarschuwd door 

een hoorbare stem, 47 

in de tempel, 100-103 

in familiehistorisch werk, 104 

soorten, 49-52 

zaken, ontvangen door, 51 

Opoffering 

belang van, 156-159 

REGISTER 

noodzakelijk voor het eeuwig 

huwelijk, 111-114 

Opstandige kinderen, liefhebben, 

134-136 

Opstanding 

getuigenis van Harold B. Lee met 

betrekking tot de, 216 

kennis van, een steun in tegenspoed, 

220-223 

van Jezus Christus, 216-223 

werkelijkheid van de, 216-219 

Zie oak verzoening 

Opvolging in het presidium van de 

kerk,81-84 

Ouders 

betonen veel liefde voor hun 

kinderen, 129-134 

disciplineren kinderen met liefde, 

130-134 

hebben opstandige kinderen lief, 

134-136 

onderrichten hun kinderen in 

kuisheid, 190-193 

onderrichten kinderen in het evan

gelie, 119-127, 142-143 

onderwijzen tijdens de gezinsavond, 

125-127 

wat zij hun kinderen bijbrengen, 

123-124 

Zie oak kinderen; vaders; moeders 

Overspel. Zic kuisheid 

p 

Petrus en de opstanding van de 

Heiland, 221-223 

Piloot 

bepaalde zijn koers aan de hand van 

de sterren, 99 

ervaring van blinde piloot, 190-191 

Pottenbakkersklei, mens lijkt op, 207 
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REClSTI:R 

President van de kerk 

belang van gehoorzaamheid aan, 

84-87 

Harold B. Lee, geordend als, XX 

hoe gekozen, 81-84 

ontvangt openbaring voor de kerk, 

80-81,84-87 

Zic ook profeten 

Priesterschap 

definitie van, 89-91 

dragers moeten rechtschapen zijn, 

94-96 

dragers zijn vertegenwoordigers van 

de Heer, 92-97 

geeft leiding aan hulporganisaties, 

149-151 

hoe we het rechtschapen kunnen 

gebruiken, 91-96 

quorums, rol in welzijnswerk, 

170-171 

straf voor onrechtschapen gebruik, 91 

taken van !eiders, 96-97 

verantwoordelijkheid van drager 

voor kuisheid, 189-190 

Priesterschapsrocpingen grcmtmaken, 

91-97 

Profeten 

R 

belang van gehoorzaamheid aan, 

84-87 

gehoor geven aan de hedendaagse, 

79-87 

hoe gekozen en voorbereid, 72-73, 

81-84 

Zic ook president van de kerk; Smith, 

Joseph 

Raadsvergadering in de heme!, 3, 10-12 

Rein van hart, 202-203 

Reinheid 

noodzakelijk om een getuigenis te 

ontvangen, 40-43 

van gedachten, 186-187 

Zie ook kuisheid 

Ringpresident, Harold B. Lee was 

werkzaam als, XVI-XVII, 165 

Ruimtevaartuig, Apollo 13, 1-2, 6 

s 

Sabbat, voedt de geest, 178-179 

Salt Lake-tempel, sterrenhemel op, 89 

Schriften, de 

gebruik van, tijdens 

evangelieonderwijs, 65-66 

Harold B. Lee, onderwees uit de, 59 

noodzaak om te bestuderen, 59-62, 

66-67 

norm van waarheid, 64-65 

om geestelijk te ontwikkelen, 59-64, 

66-67 

studie van, in zendingswerk, 159-160 

zegeningen door studie van het Boek 

van Mormon, 62-64 

Schulden, 171-172 

Seksuele omgang in het huwelijk, 112, 

186 

Zie ook kuisheid 

Smith, Joseph 

Boek van Mormon voortgebracht 

door, 75-76 

door tegenspoed beproefd, 208-210 

eerste visioen van, 73-74 

heeft alles opgeofferd, 157 

lijkt op Jozef vanouds, 73 

moeders gebed voor, 141 

noodzakelijk getuigenis van, 69-72 

op zijn roeping voorbereid, 72-73 

veel tot stand gebracht door, 73-76 

Soldaat 

fomilie vastte voor, 181-182 

wilde graag op zending, 157-158 

Spiritualiteit 
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noodzakelijk om antwoord op 

gebeden te krijgen, 55-57 



ontwikkeld door meditatie, 182-183 

ontwikkeld door sabbatheiliging, 

178-179 

ontwikkeld door schriftstudie, 59-64, 

66-67 

ontwikkeld door vasten, 180-182 

onze geest voeden, 175-178 

Standaardwerken. Zie Schriften 

Sterfelijk !even 

doelvan,3-4,225-226 

tijd van voorbereiding, 228-230 

Stuurman 

nam de aangegeven koers op zee, 86 

T 

Tegenspoed 

gemoedsrust tijdens, 211-214 

getuigenis biedt kracht tijdens, 44--45 

getuigenis van de opstanding tijdens, 

220-221 

Joseph Smith beproefd door, 209-210 

om meer op God te gaan lijken, 

206-210 

vervolging om der gerechtigheid wil, 

204 

Tegenstelling. Zie tegenspoed 

Tempel 

begiftiging, 100-103, 106 

Cardston-tempel (Alberta), 106 

Manti-tempel (Utah), 97 

Salt Lake-tempel, 89 

voorbereiding om werkzaam te zijn 

in, 105-107 

werk voor de doden in, 103-105 

openbaring ontvangen in, 100-103 

zegeningen ontvangen in, 99-103 

Tempelhuwelijk. Zie huwelijk, eeuwig 

Tragedie. Zie tegenspoed 

Trefpunt van het gezin, moeder het, 

139-140 

Treuren, zalig zij die treuren, 201-202 
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REGISTER 

v 

Vader in de heme!. Zie God de Vader 

Vaders 

belang van hun werk, 148-149 

betonen liefde voor hun kinderen, 

129-134 

gebruiken het priesterschap 

rechtschapen, 92-97 

leren hun kinderen kuisheid, 190-193 

onderwijzen thuis in het evangelie, 

119-127 

verantwoordelijk voor het eeuwig 

welzijn van hun gezin, 122 

Zie oak kinderen; gezin; moeders; 

jongeren 

Val van Adam en Eva, 18-23, 110 

Vasten 

en gebed, 54-55 

ervaring van gezin met zoon in 

militaire dienst, 181-182 

zegeningen van, 180-182 

Vastengaven 

gebruik van, 169-171 

zegeningen voor het betalen van, 

180-182 

Verborgenheden van God in de tempel 

geopenbaard, 100-103 

Vergeving, 197-198. Zie oak Bekering 

Verhoging. Zic eeuwig !even 

Vervolging, doorstaan om der 

gerechtigheid wil, 204 

Verzegeling. Zie huwelijk, eeuwig 

Verzoening 

de val overwonnen door, 18-23 

kennis van, een steun in tegenspoed, 

216-223 

noodzakelijk onderdeel van het 

heilsplan, 4--5 

onsterfelijkheid en eeuwig !even 

mogelijk gemaakt door, 21-25 



REGISTER 

vergeving door, 197-198 

Zie oak genade; opstanding 

Voedselvoorraad, 172-173 

Volharden tot het einde, 33-35 

Volmaking 
gebod om te streven naar, 195 

kerk helpt ons bij het streven naar, 147 
streven naar, 195-205 

zaligsprekingen, een gids tot, 199-205 

Voorbeeld, belangrijk voor 

zendingswerk, 161-162 

Voorsterfelijk leven 

geestkinderen van God, 9-12 
intelligenties in, 9-11 

voorsterfelijke ordening, 12-13 

Voorsterfelijke ordening, 12-13 

Vredestichter, 204 

Vrouw. Zie huwelijk, eeuwig 

Vrouwen 

w 

die geen eeuwig huwelijk hebben 

gesloten, 114-115 
Zie oak moeders 

W aarheid, de Schriften zijn norm van, 

64--65 

Wedergeboorte, noodzaak van, 197-198 

Wells, bisschop John, ervaring met 
overleden zoon, 182-183 

Welzijnswerk 
begin van, XVI-XVII, 165-166 

fundamentele beginselen van, 166--169 

Harold B. Lee leidt, XVI-XVII, 

165-166 

persoonlijke en gezinsverantwoorde
lijkheid, 169-173 

rol van magazijn voor de bis

schoppen, 170-171 

rol van priesterschapsquorums en 

zustershulpvereniging, 170-171 

voedselvoorraad, 172-173 

zelfredzaamheid belangrijk voor, 
168-173 

Werken 

de waarde van, 124 

noodzaak om te, 168-169, 171-173 

z 

Zachtmoedigheid, 200, 203 

Zaligsprekingen, grondwet voor een 
volmaakt leven, 199-205 

Zelfredzaamheid, 168-173 

Zending, in het voorsterfelijk bestaan 

geordend voor, 12-13 

Zendingswerk van Harold B. Lee, XV 

Zendingswerk 

belang van, 153-156 

Boek van Mormon, rol in, 62-63 

doel herstelling evangelie, 75-76 

ervaring van teruggekeerde soldaat, 
157-158 

goed voorbeeld noodzakelijk voor, 
161-162 

met macht en gezag verkondigen, 
159-161 

offers noodzakelijk voor, 156-159 

rol van Geest in, 159-161 

Zustershulpvereniging, rol in 
welzijnswerk, 170-171 
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