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John Taylor werd in 1838 tot apostel geordend en in 1880
als derde president van de kerk aangesteld.
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V

Inleiding

Ieder hoofdstuk in dit boek bevat vier afdelingen: (1) een
ningscitaat waarin de kern van het hoofdstuk beknopt 
weergegeven; (2) ‘Uit het leven van John Taylor’, waar
boodschappen van het hoofdstuk met een verhaal of raa
president Taylor geïllustreerd worden; (3) ‘Leringen van
Taylor’, waarin belangrijke leerstellingen uit zijn vele 
schappen en toespraken staan; en (4) ‘Ideeën voor stud
bespreking’, waarin vragen staan die aanzetten tot zelfo
zoek, verdere bespreking en toepassing op het dagelijks le

Het gebruik van dit boek 

Voor individuele en gezinsstudie. Dit boek heeft tot do
begrip te vergroten van de evangeliebeginselen waarin pre
Taylor heeft onderwezen. Ieder lid kan door gebedvolle en
dachtige studie een eigen getuigenis van deze waarhede
vangen. Dit boek is bovendien een aanvulling op de evang
bliotheek van ieder lid en zal een belangrijke bron worde
onderwijs en studie thuis. 

Voor bespreking tijdens de zondagse bijeenkomsten. Dit boek
de lesstof voor de zondagse bijeenkomsten van de Mel
dekse-priesterschapsquorums en de zustershulpveren
Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd dat de boeken in de
Leringen van kerkpresidenten ‘leerstellingen en beginselen 
ten. Ze staan vol onderwerpen die relevant zijn voor de b
ten van onze tijd, en ze zijn bij uitstek geschikt voor onderw
bespreking.’1 Leerkrachten moeten zich richten op de in
van de tekst en de bijbehorende Schriftuur, en moeten
leringen toepassen op omstandigheden waarmee de klas b
is. 

Leerkrachten behoren de vragen aan het eind van het h
stuk te gebruiken om de klassikale bespreking te bevord
Het doornemen van de vragen voordat de woorden van 
dent Taylor worden bestudeerd, kan extra inzicht in zijn ler
geven. 
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VI

uitdrukking komen en getuigenissen van de waarheid. A
leerkracht zich tijdens het voorbereiden en geven van 
nederig door de Geest laat leiden, zullen alle deelnemers i
kennis van de waarheid worden gesterkt. Leiders en
krachten moedigen de klasleden aan om de hoofdstukk
bestuderen voordat ze op zondag worden behandeld. Ze s
de klasleden aan om hun boek mee naar de bijeenkoms
nemen en respecteren de voorbereiding van de leden do
woorden van president Taylor te behandelen. Als de klas
het hoofdstuk van tevoren hebben gelezen, zijn ze voorbere
elkaar te onderwijzen en op te bouwen. 

Het is niet nodig en wordt niet aanbevolen om ter onde
ning van dit lesboek aanvullend materiaal aan te schaffe
leden worden aangemoedigd om de teksten te bestuderen
de lessen worden aanbevolen. 

Omdat dit boek bedoeld is voor individuele studie en als
gelisch naslagwerk, zijn veel hoofdstukken te lang om i
geheel op zondag behandeld te worden. Daarom is thuis
van essentieel belang om de leringen van president Taylo
ledig te kunnen doorgronden. 

In dit boek geciteerde bronnen 

De leringen van president Taylor in dit boek worden gec
uit verschillende bronnen. Tenzij redactionele verander
noodzakelijk waren om de leesbaarheid te bevorderen, h
de citaten dezelfde interpunctie en spelling als in de ori
bronnen. Daarom kunnen er kleine verschillen in de tekst
komen. 

Noten 

1. (Liahona, januari 2000, blz. 96.) 
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Historisch overzicht

Dit boek is geen geschiedenis, maar een verzameling ev
liebeginselen waarin president John Taylor onderwezen 
Om zijn leringen echter in een historisch kader te plaatsen, 
de volgende chronologie weergegeven. In deze samenv
staan niet alle belangrijke gebeurtenissen in zijn leven, 
onder zijn huwelijken en de geboorte en dood van zijn kind
van wie hij zielsveel hield. 

1 november 1808 Geboren in Milnthorpe, Westmor
(Engeland), als tweede van tien kin
van James en Agnes Taylor. 

1819 Het gezin verhuist naar Hale
Milnthorpe), waar hij op een kleine
derij werkt die zijn vader van een
heeft geërfd (11; cijfers tussen haakj
ven de leeftijd van John Taylor aan).

1822 In de leer als vatenmaker in Live
Binnen een jaar gaat het bedrijf va
baas failliet en keert hij terug naa
(14). 

1824 Verlaat de anglicaanse kerk en word
thodist. Besteedt zijn vrije tijd voor
lijk aan bijbelstudie, godsdienstige b
en gebed (16). 

1825 Wordt methodistisch lekenpred
Krijgt sterk het gevoel dat hij naar A
ka zal gaan om het evangelie te pre
(17). 

1830 Zijn ouders en de overige kinderen
greren naar Toronto (Canada) en
hem in Engeland achter om de zake
wikkelen (21 of 22). 
5969_120_Body.pdf   7 2/29/16   9:01 AM
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24). 

1833–1836 Werkt als predikant in de methodis
kerk in Toronto. Blijft de Schriften 
deren en onderzoeken (24–27). 

Voorjaar 1836 Ouderling Parley P. Pratt komt in To
aan om het herstelde evangelie te 
ken (27). Ouderling Pratt was in 18
roepen als lid van het Quorum der T
Apostelen. 

9 mei 1836 Laat zich door Parley P. Pratt dopen

1836–1837 Werkt als presiderend functionaris v
kerk in Canada (27–28). 

Maart 1837 Gaat naar Kirtland om de profeet J
Smith te ontmoeten (28). 

1838 In opdracht van Joseph Smith, die 
berty Jail zat, op 19 december in Far
(Missouri) door Brigham Young en 
C. Kimball tot apostel geordend (30)

1840 Komt als zendeling in Groot-Brit
aan. Is de eerste zendeling die het h
de evangelie in Ierland en op het 
Man predikt. Ziet toe op de voorbere
en publicatie van de eerste editie va
Boek van Mormon buiten de Vere
Staten; werkt ook mee aan de voor
ding van een lofzangenbundel en d
blicatie van verschillende zending
chures (31). 

1841 Keert met de andere apostelen terug
de Verenigde Staten (32). 

1842 Door Joseph Smith aangewezen als 
teur van de Times and Seasons, een pu
tie van de kerk. Is ook redacteur van
(1842–1843) en van de opvolger, de N
Neighbor (1843–1845), kranten in Nau
5969_120_Body.pdf   8 2/29/16   9:01 AM
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IX

versity of Nauvoo en auditeur-milita
het Nauvoo Legion (33). 

27 juni 1844 Is ooggetuige van de martelaarsdoo
Joseph en Hyrum Smith in Carthag
en raakt tijdens de aanval zelf ernst
wond (35). 

1846 Helpt met de organisatie van het
moons Bataljon in Council Bluffs. V
samen met Parley P. Pratt en Orson
een tweede zending in Groot-Brit
(37). 

1847 Keert uit Engeland terug naar W
Quarters. Leidt een grote groep he
naar Utah, waar zij in oktober aank
(38). 

1850–1851 Op zending in Frankrijk. Spreekt 
buurt van Boulogne een gebed uit o
land toe te wijden aan de verkond
van het evangelie. Geeft de eerste Fr
lige publicatie van de kerk uit, Étoile 
seret (Ster van Deseret). Helpt m
vertaling van het Boek van Mormon
Frans. Publiceert het eerste maand
tijdschrift van de kerk in Duitsland, 
Panier (Zions banier). Onder zijn le
wordt het Boek van Mormon voo
eerst in het Duits gepubliceerd. Schri
Government of God (41–42). 

1854 Gekozen als wetgever in het Territ
Utah (45). 

1854–1856 Op zending in New York, waar hij le
geeft aan de zaken van de kerk in d
telijke staten. Geeft de krant The M
uit (46–48). 
5969_120_Body.pdf   9 2/29/16   9:01 AM
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1857 Keert terug naar Utah. Wordt gekozen als
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X

ritorial Legislature, een taak die h
scheidene jaren heeft vervuld – na
zijn taken in de kerk (49). 

1868–1870 Werkzaam als rechter aan het hof vo
recht (59–61). 

29 augustus 1877 Brigham Young overlijdt. De vol
drie jaar leidt John Taylor de kerk al
sident van het Quorum der Twaalf 
telen (68–71). 

1878 Het jeugdwerk opgericht (69). 

Oktober 1880 Gesteund als president van de kerk
George Q. Cannon en Joseph F. Sm
raadgevers. 

1882 Het Congres van de Verenigde State
vaardt de Edmunds bill, een wetsvo
waarmee het meervoudig huwelij
misdrijf werd en dat polygamisten
bood te stemmen, een publiek ambt
oefenen of in een jury plaats te nemen

1882 Publiceert The Mediation and Aton
(73). 

Mei 1884 Wijdt de Logan-tempel (Utah) in (75

1885 Krijgt tijdens een bezoek aan Cali
bericht dat de regering hem wil arre
voor het praktiseren van polygamie.
op 27 januari terug naar Salt Lake
Geeft op 1 februari zijn laatste toes
in het openbaar en duikt dan onder
hoop dat de vervolging van de kerk 
nemen (76). 

25 juli 1887 Overlijdt op 78-jarige leeftijd in he
van Thomas Roueché in Kaysville (
Het ledental van de kerk bereikt t
zijn bediening de 150 duizend. 
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XI

Het leven en de bediening
van John Taylor

Toen Brigham Young op 29 augustus 1877 overleed, was
Taylor 68 jaar oud. De volgende drie jaar leidde president T
de kerk als president van het Quorum der Twaalf Apostele
dens de algemene conferentie op 10 oktober 1880 we
gesteund als profeet, ziener en openbaarder, en president v
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dage
positie die hij tot zijn dood op 25 juli 1887 heeft bekleed. A
sident en tijdens zijn jaren als apostel was John Taylor
bereid om het evangelie te verkondigen en te verdedigen. T
een van de moeilijkste periodes in de geschiedenis van de
was hij een grote bron van kracht en leiding voor de heilig

Beschrijving van president Taylor 

President Taylor wordt beschreven als een man die er
uitzag, ruim één meter tachtig lang, met een hemelse uitstr
Zijn haar was sneeuwwit en zijn huid was gebruind. Me
edele en waardige houding ‘was hij geen man bij wie me
goed bevriend ook, vriendschappelijk op de schouders kon
of die men naar zich toetrok als men hem de hand schudd
dergelijks zou net zo min op zijn plaats zijn geweest bij een
gekroonde vorst.’1 Toch was er geen hoogmoed in zijn kar
hij was ten opzichte van anderen hoffelijk, beleefd en vrien
‘Wie zich in zijn nabijheid bevond, persoonlijk of in het 
baar, voelde intuïtief aan dat hij zich in de nabijheid va
groot man bevond, een eerzaam en verdienstelijk mens.’2 

Sir Richard Burton, een Brits schrijver en wereldreizig
president Taylor heeft ontmoet, beschreef hem als ‘vastber
knap, enigszins ouwelijk, met vriendelijke grijze ogen, een
tige gelaatsuitdrukking en een markant voorhoofd.’3 Een a
historicus heeft geschreven: ‘Toen ik in 1884 aan hem werd
gesteld, de heer Taylor was toen in zijn 77ste jaar, kwam e
een grijzende, vriendelijke man op me af, van gemiddelde l
5969_120_Body.pdf   11 2/29/16   9:01 AM
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XII

geklemde lippen; met een vastberaden en enigszins melan
sche uitstraling, zoals verwacht mag worden van iemand 
veel beproevingen heeft doorstaan.’4 

Zijn jonge jaren 

John Taylor, geboren in 1808, in Westmoreland, in het n
westen van Engeland, was gezegend met nederige, vriend
en liefdevolle ouders. Zij hadden hem geleerd om de Bi
lezen en te geloven, op God te vertrouwen en op Chris
hopen. Zijn ouders, James en Agnes Taylor, hadden hem k
zijn geboorte in de anglicaanse kerk laten dopen. Doo
opvoeding in de anglicaanse kerk had hij grote waardering
heilige teksten en muziek, bijbelonderwijs en het gebed, per
lijk en in het openbaar. Een diepe en blijvende toewijdi
liefde jegens God waren eigenschappen die John Taylor al
had ontwikkeld. ‘Al op jonge leeftijd had ik geleerd om Go
te roepen’, zei hij tegen de heiligen der laatste dagen toen h
sident van de kerk was geworden. ‘Ik ben vaak de natuur
gaan om mij, geknield achter een struik, voor God te buig
Hem om leiding te vragen. En hij heeft mijn gebed gehoor
Dat was de houding die ik als kleine jongen had. (…) Ik hie
toen veel met God bezig; en dat doe ik nog steeds.’5 

Als kleine jongen had hij ‘in een visioen een engel in de 
gezien, met een trompet in zijn mond, waarmee hij een 
schap aan alle landen verkondigde.’ Hoewel hij de profe
aard van dat visioen pas later in zijn leven begreep, bleef 
dens zijn tienerjaren dicht bij de Heer leven. Hij schreef: ‘
alleen was, en soms in het gezelschap van anderen, hoo
mooie, zachte, aangename muziek, alsof die door engelen o
tennatuurlijke wezens ten gehore werd gebracht.’6 

Toen hij zestien jaar was, verliet hij de anglicaanse ke
werd hij methodist. Het jaar daarop werd hem gevraag
lekenpredikant in die kerk te worden – een uitzonderlijk
voor zo’n jongeman. De moed die uit zijn overtuiging 
kwam, was toen al een kenmerk van zijn leven – een overtu
die op zijn eigen ervaringen gebaseerd was. In diezelfde pe
kreeg hij sterk de indruk dat God hem had geroepen o
5969_120_Body.pdf   12 2/29/16   9:01 AM
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zekere dag het evangelie in de Verenigde Staten van Amerika te
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Zijn zoektocht naar het koninkrijk
van God

In 1830 emigreerden de ouders van John Taylor met hun
naar Toronto (Canada), en lieten hem in Engeland achter o
boerderij te verkopen en andere zaken af te wikkelen. To
daarmee klaar was, verliet hij Engeland per schip naar New
City. Tijdens de reis kwam het schip in een zware storm te
waarin al verscheidene andere schepen averij hadden 
lopen. De kapitein en de officieren waren bang dat het schi
zinken, maar de Geest getuigde tot John Taylor: ‘Je moet in
rika het evangelie nog prediken.’ President Taylor heeft daa
het volgende gezegd: ‘Ik was zo overtuigd van mijn bestem
dat ik rond middernacht het dek opging en me midden
storm net zo rustig voelde alsof ik thuis in de huiskamer 
geloofde dat ik Amerika zou bereiken om mijn werk t
richten.’7 Hij kwam veilig in New York aan, en na een 
maanden was hij met zijn ouders in Toronto verenigd, wa
actief in de methodistische kerk bleef en begon te prediken.
tijd ontmoette hij Leonora Cannon, een toegewijd methodis
pas vanuit Engeland naar Canada was geëmigreerd. Ze ha
allebei een diepe godsdienstige overtuiging en liefde voor o
wijs, cultuur en elkaar. Ze trouwden op 28 januari 1833 
ronto. 

In Canada gaf hij zich met een groep vrienden ove
serieuze bijbelstudie om zo zijn begrip van de waarheid t
groten. In die tijd van intensieve studie werd ouderling Par
Pratt, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, op zendin
Toronto geroepen. 

Toen hij in Toronto aankwam, sprak ouderling Pratt me
schillende predikanten en gemeenteambtenaren en vroeg
ergens mocht prediken. Zijn verzoek werd geweigerd. Zelf
Taylor, die al veel geruchten over de kerk had gehoord, 
aanvankelijk niet open voor ouderling Pratt. Zonder ho
succes besloot ouderling Pratt Toronto te verlaten. Hij ging
de familie Taylor om afscheid te nemen. Omdat hij de indru
dat ouderling Pratt een man van God was, bood de buurma
John Taylor hem voedsel en onderdak aan en een plaats o
5969_120_Body.pdf   13 2/29/16   9:01 AM
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gezamenlijk op zoek naar de waarheid waren. 

John Taylor begon de leerstellingen van de kerk gron
onderzoeken. ‘Drie weken lang heb ik me er volledig in
diept’, zei hij. ‘Ik heb broeder Parley van plaats tot 
gevolgd.’ Hij schreef de leringen die ouderling Pratt tijden
toespraken aanhaalde op, bestudeerde ze en vergeleek ze m
Schriften. Uiteindelijk getuigde de Heilige Geest dat de 
schap van ouderling Pratt waar was en lieten John en Le
Taylor zich op 9 mei 1836 dopen. Hij heeft later getuigd d
‘sindsdien nooit meer aan een beginsel van het mormo
getwijfeld heeft.’8 

Getrouw nieuw lid en leider 

Kort nadat hij lid van de kerk was geworden, werd
Taylor geroepen als presiderend functionaris van de ke
Canada, een positie die hij iets meer dan een jaar heeft be
Zijn kerktaak bracht met zich mee dat hij veel moest reizen
hij predikte het evangelie onvermoeibaar en zag toe op de
hoeveelheid geestelijke en aardse zaken van de kerk i
gebied. Een van zijn grootste verlangens was om de p
Joseph Smith te ontmoeten. In maart 1837 reisde hij naar Ki
(Ohio) waar hij door de profeet thuis ontvangen wer
beschreef het gevoel als ‘een elektrische schok’ toen hij de p
de hand schudde.9 Bij de familie Smith thuis vertelde de p
hem veel meer over het werk in de laatste dagen. Er ontsto
snel een band van vriendschap en vertrouwen die nooit
verbroken zou worden. 

In Kirtland kreeg John Taylor ook veel kritiek op de p
Joseph Smith te horen. Er waren herhaaldelijk bijeenkomste
afvalligen die de profeet kritiseerden. Tegen het eind van
bijeenkomst in de Kirtland-tempel, vroeg ouderling Taylor
iets mocht zeggen, en hij verdedigde de profeet onverschro
‘Het was Joseph Smith die in opdracht van de Almachtige d
damentele beginselen heeft ontwikkeld’, zei hij. ‘En van
kunnen we verdere instructies verwachten. Als de geest w
blijk van geeft geen zegeningen voortbrengt, dan ben ik ban
de geest van de mensen die hebben gesproken daar helema
toe in staat is. Vroeger kwamen de Israëlieten in opstand e
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zelfde doen.’10 Hoewel veel afvalligen op hun weg voortg
werden de getrouwe heiligen gesterkt door de oprechthe
overtuiging van ouderling Taylor. 

Zijn roeping en werk als apostel 

In het najaar van 1837 kreeg John Taylor van Joseph Sm
opdracht om naar Far West (Missouri) te verhuizen en een
ture in het Quorum der Twaalf Apostelen te vervullen (h
december 1838 officieel geordend). Over zijn kans om als a
werkzaam te zijn, heeft John Taylor gezegd: ‘Het werk leek
omvattend, de taken moeilijk en belangrijk. Ik voelde mijn
zwakte en nietswaardigheid; maar ik was vastberaden om
roeping met de hulp van de Heer groot te maken.’11 Zijn ne
heid jegens God en zijn verlangen om door Hem gel
worden, zouden de kenmerken worden van het kerkwer
ouderling Taylor. Toen hij president van de kerk was gewo
zei hij tegen de heiligen: ‘Ik heb geen eigen ideeën, alleen d
God; daar moet u ook naar streven. Sommige mensen w
graag hun eigen wil doordrijven en hun eigen denkbeelde
voeren. Ik heb dergelijke gedachten niet, maar ik heb he
langen om de wil van God te leren kennen en uit te voeren

Getuige van de martelaarsdood 

Als apostel was ouderling Taylor een trouwe medewerk
de profeet Joseph Smith. Over de vriendschap van oud
Taylor met de profeet heeft ouderling Franklin D. Richard
de Twaalf het volgende gezegd: ‘Er zijn maar weinig m
geweest die zo’n warme, persoonlijke band met de p
Joseph Smith hebben gehad als John Taylor. Die hechte v
schap vond haar volmaking in de kogels waarmee hij in h
zijn van de profeet in Carthage Jail werd geraakt.’13 

Een van de moeilijkste momenten in het leven van oud
Taylor was de martelaarsdood van de profeet Joseph S
Ouderling Taylor ging vrijwillig naar Carthage Jail, waar d
feet en zijn broer Hyrum sinds 25 juni 1844 ten onrechte g
genzaten. Het werd al snel duidelijk dat de bende in Car
hen niet zou vrijlaten en dat ze in gevaar verkeerden. Op 2
waren er andere leden uit Nauvoo naar Carthage gekome
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Joseph en Hyrum. Met het plan om de profeet Joseph m
broeders uit Nauvoo te bevrijden, zei ouderling Taylor: ‘Br
Joseph, als u toestemming geeft kan ik u binnen vijf uur ui
gevangenis krijgen, al moet het gebouw gesloopt word
Joseph gaf daar geen toestemming voor. 

Naarmate de middag van 27 juni vorderde, werden d
mannen steeds bedroefder. Omdat hij zo’n prachtige stem
vroegen ze twee keer aan ouderling Taylor of hij ‘Een
zwerver, moed’ en mat’ wilde zingen om hen enigszins
monteren. Vlak nadat hij de lofzang voor de tweede kee
gezongen, stormde een bende, de gezichten zwartgemaa
trap van de gevangenis op. Hyrum Smith en Willard Ric
zetten onmiddellijk hun schouders tegen de deur om die te
keren. Toen de eerste schoten door de deur kwamen, 
Hyrum geraakt en gedood. De bende bleef schieten en a
konden ze hun geweren door de halfgeopende deur s
Ouderling Taylor stond naast de deur en probeerde me
zware wandelstok de geweerlopen neer te slaan. ‘Het wa
verschrikkelijk tafereel’, zei ouderling Taylor. ‘Vuurstral
dik als mijn arm vlogen langs me heen en (…) de dood
onvermijdelijk. Ik dacht dat mijn tijd was aangebroken, m
weet niet in welke moeilijke situatie ik ooit kalmer, rustig
energieker ben geweest, en sneller en besluitvaardige
gehandeld.’15 

Tijdens dit schouwspel zei de profeet Joseph, die de bend
had geprobeerd tegen te houden, tegen ouderling Taylor: 
zo, broeder Taylor, houd ze zoveel mogelijk tegen.’16 Dat w
de laatste woorden die hij de profeet op aarde hoorde spre
Zich bewust van het feit dat ze hun positie achter de deu
konden behouden, sprong ouderling Taylor naar het raam
hij naar buiten wilde springen, werd hij door iemand 
gevangenis in zijn linkerdij geraakt. Hij lag even hulpeloos
vensterbank en viel bijna naar buiten, maar een schot van b
raakte het horloge in zijn borstzak waardoor hij naar b
werd geworpen. Ouderling Taylor probeerde toen onder ee
in de kamer te kruipen. Toen hij dat deed, werd hij nog dri
geraakt. Een kogel raakte hem vlak onder zijn linkerknie, 
is nooit verwijderd. Een andere kogel kwam in de palm va
hand terecht. Een derde kogel veroorzaakte een grote vlees
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aan zijn linkerheup. Hoewel hij ernstig gewond was en ve
leed, overleefde ouderling Taylor de aanval en werd hij doo
scheidene heiligen mee naar zijn huis in Nauvoo genomen

Vlak nadat ouderling Taylor was geraakt, probeerde o
profeet Joseph uit het raam van de gevangenis te springen
hij werd onmiddellijk geraakt en viel buiten op de grond. O
ling Taylor heeft later opgeschreven dat hij ‘een vervelend
zaam, ziekmakend gevoel had’18 toen hij hoorde dat de p
was gedood. 

In Leer en Verbonden 135 staat een verslag van de marte
dood, opgeschreven door ouderling Taylor. Er staan in
afdeling niet veel details van de gebeurtenis, maar het 
krachtig getuigenis van de profeet Joseph Smith: ‘Joseph S
de Profeet en Ziener des Heren, heeft, Jezus alleen uitgezon
meer voor de zaligheid des mensen in deze wereld gedaa
enig ander persoon, die ooit op aarde heeft geleefd. (…) H
een groot man, en hij stierf als een groot man in de ogen va

President Taylor verkondigde dat de kerk zou blijven groeien, ondanks de martelaars
van de profeet Joseph Smith. ‘Deze kerk heeft de zaden van onsterfelijkheid in haar m

Niet van de mens of door de mens – maar als nakomelingen van God.’
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bezegeld.’19 

Verdediger van het geloof 

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft oud
Taylor zijn tijd en talenten aan de verkondiging en verded
van het evangelie toegewijd. Met zijn schrijverskwaliteiten
werkzaam geweest als redacteur van de Times and Seaso
Wasp, en de Nauvoo Neighbor, allemaal in Nauvoo. Later, al
siderend functionaris van de kerk in de oostelijke staten, he
The Mormon uitgegeven, een weekblad in New York met d
de leerstellingen van de kerk. Zijn geschriften omvatten
leerstellige boeken, The Government of God en An Examinatio
and an Elucidation of the Great Principle of the Mediation and A
ment of Our Lord and Savior Jesus Christ (uitgegeven toen hij
dent van de kerk was). Zijn vaardigheid in schrijve
publiceren heeft hem de titels ‘Verdediger van het gelo
‘Kampioen van de waarheid’ onder de leden opgeleverd. 
dent Brigham Young heeft over ouderling Taylor gezeg
beweer dat hij een van de sterkste verstandelijke vermoge
aarde heeft; hij is een man vol kracht en macht. (…) Hij is ee
de beste redacteuren ooit.’20 

Naast zijn verkondiging van het evangelie door midde
het geschreven woord, is ouderling Taylor vier keer op ze
geweest: twee keer in Groot-Brittannië, een keer in Frankr
Duitsland en een keer in New York. Bij elkaar opgeteld
meer dan zeven jaar op zending geweest. Hoewel deze 
afwezigheid van zijn dierbaren veel offervaardigheid ve
heeft zijn overtuiging van het werk van de Heer nooit g
keld. In een brief aan zijn gezin tijdens een van zijn zend
heeft hij het volgende geschreven: ‘Ik ben met het werk van
Meester bezig; ik ben een dienaar van Jehova en moet zijn w
de wereld verkondigen. Ik open de deur van het leven vo
machtig land, aan miljoenen publiceer ik de beginsele
leven, licht en waarheid, van intelligentie en eeuwig heil; om
ketenen te verbreken, de onderdrukten te bevrijden, de
dwaalden terug te winnen, hun denkbeelden te corrigeren
normen te verbeteren, hen te redden van ontaarding, onde
en ellende, en hen te leiden naar het licht, het leven, de waa
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Echtgenoot en vader 

Ondanks zijn enorme verplichtingen in de kerk was
Taylor een zorgzame en liefdevolle echtgenoot en vade
koesterde de tijd die hij met zijn gezin kon doorbreng
maakte vaak gebruik van gelegenheden om van hun aanw
heid te genieten en hen te onderwijzen. Daarom was hij th
geliefd. Zijn zoon, Moses W. Taylor, heeft later geschreven
kinderen hadden zoveel respect voor hem dat zij hem
tevreden wilden stellen.’22 

In de omgang met zijn kinderen was John Taylor een
beeld van warmte, vriendelijkheid en humor. Zijn zoon
Oakley Taylor heeft over de volgende ervaring verteld: 

‘Toen ik jong was, werden de zondagmiddagbijeenkoms
de tabernakel gehouden. Er werd van ons allemaal verwac
wij daar waren. Later moesten we ook vertellen wie er gesp
had, waarover, wie er gebeden had en welke lofzange
hadden gezongen. Op een zondag besloten we om niet te ga
vroegen we een van onze vrienden om ons de nodige infor
te geven. Op de [gezins]raad vroeg vader uiteraard w
gesproken had en waarover. Mijn vriend had gezegd dat h
zich niet zo goed kon herinneren, maar ik herhaalde toc
woorden: “O, het was een ouwe zemelaar. Ik kan me zijn
niet herinneren, maar er was niks aan.” Met een schitter
zijn ogen zei vader: “Die ouwe zemelaar was je vader” en h
verder met de gezinsraad.’23 

Als apostel en later als president van de kerk moedigde 
dent Taylor de heiligen voortdurend aan om hun gezin 
hebben en te versterken. Hij moedigde de leden van de ker
om als gezin een avond per week te besteden aan evangelie
en amusement. Als zij dat gebruik zouden toepassen, bel
hij hun ‘gemoedsrust en liefde, reinheid en vreugde, waa
[hun] gezinsleven ideaal zou zijn.’24 
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In de jaren dat president Taylor de kerk als president v
Quorum der Twaalf Apostelen en later als president van d
leidde, bleef hij vol energie en toewijding de heilige
bouwen. 

Orde en rechtschapenheid in het priesterschap 

Een van zijn belangrijkste werkzaamheden als presiden
de kerk was de orde die hij in de priesterschapsquorums b
en zijn aanmoediging om de taken van het priesterschap t
vullen. Hij gaf de bisschoppen de opdracht om in hun wijk 
lijks een priesterschapsvergadering te houden en hij advis
de ringpresidenten om maandelijks een priesterschapsver
ring van de ring te houden. Ouderling B. H. Roberts
geschreven: ‘Wie herinnert zich niet hoe oprecht en krach
tijdens conferenties en andere bijeenkomsten de ringpresid
en bisschoppen aanmoedigde om orde in de priesterschap
hulporganisaties te brengen?’25 

Door middel van een openbaring aan president Tay
oktober 1882 gaf de Heer de heiligen, maar vooral de pr
schapsdragers, de opdracht om zich te organiseren en zond
te leven. De volgende alinea’s zijn een samenvatting uit die
baring: 

‘En laten de ringpresidenten zichzelf ook zuiveren, 
priesterschapsdragers en de leden van de ring die zij presid
En laten zij de priesterschap in hun ring volgens mijn wet
niseren, in alle afdelingen, in de hoge raad, in het ouderli
quorum, in de bisschappen en in de quorums van de prie
leraren en diakenen, zodat ieder quorum volgens de ord
mijn kerk georganiseerd zal zijn. (…) 

‘En laat de priesterschap zich voor Mij vernederen en nie
eigen wil maar mijn wil nastreven; want als mijn priesters
door Mij gekozen en geroepen, en begiftigd met de gee
gaven en machten van hun roeping, Mij niet erkennen, zal 
niet erkennen, zegt de Here; want Ik moet door mijn pr
schap geëerd en gehoorzaamd worden. 

‘En dan zal ik mijn priesterschap en alle mensen oproep
zich van al hun zonden en tekortkomingen te bekeren, va
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ligen en mijn volk mijn wet nederig te vervullen. En ik roe
gezinshoofden op om hun huis in overeenstemming met d
van God te organiseren, en de verschillende taken die d
horen te vervullen, en zich voor Mij te zuiveren en alle g
loosheid uit hun gezin te verwijderen. En Ik zal bij u zijn
zegenen, zegt de Here, en u zult in heilige plaatsen bijeenk
om Mij aan te roepen en te vragen wat goed voor u is. En
uw gebeden verhoren en mijn geest en kracht zullen bij u z
mijn zegen zal rusten op u, uw gezin, uw huis, uw kudd
velden, uw boomgaarden en wijngaarden, en al uw bezitt
en u zult mijn volk zijn en Ik zal uw God zijn.’26 

De heiligen vervolmaken 

Om het begrip van het evangelie onder de heiligen t
groten, heeft president Taylor in de hele kerk een ringconfe
per kwartaal ingesteld. Waar mogelijk woonde hij deze con
ties bij. Als dat niet mogelijk was, stuurde hij een lid va
Quorum der Twaalf Apostelen. Ouderling B. H. Roberts v
Zeventig heeft daar het volgende over geschreven: ‘De he
ontvingen veel onderricht en instructies van de apostelen, 
schijnlijk meer dan voorheen in de geschiedenis van de ker
gevolg was een grote geestelijke bewustwording van d
ligen.’27 Een andere belangrijke gebeurtenis die al vroeg i
presidentschap plaatsvond, was de officiële oprichting va
jeugdwerk in 1878, om de kinderen in de kerk doelmati
onderwijzen. President Taylor bleef ook nadruk leggen o
belang van zendingswerk, en het aantal zendelingen dat
uitgezonden om het evangelie te verkondigen nam toe. 

In zijn vele verhandelingen moedigde president Taylor d
ligen aan om in alle aspecten van het leven hun taken t
vullen, als familielid, kerklid, medemens of burger. Hij leer
heiligen dat als zij gehoorzaam waren en op de Hee
trouwden, ze niets te vrezen hadden. Hij zei dat ‘God aan d
van Israël zou staan, als Israël zich aan de juiste kan
bevinden.’28 

Bescherming van de vrijheid 

Hoe sterk de overtuigingen van president Taylor ook w
hij had altijd respect voor individuele vrijheid en kwam da
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bleef hij inhoud aan die titel geven. In een tijd dat de heilige
overweldigende meerderheid in Utah vormden, sprak pre
Taylor herhaaldelijk over godsdienstvrijheid en geweten
heid voor alle mensen. Hij zei: ‘We vellen soms een ove
oordeel over mensen die anders denken dan wij. Zij hebb
recht om te denken wat ze willen; net als wij. Als daarom ie
iets anders gelooft dan ik, gaat dat mij niets aan. En als 
anders geloof dan hij, gaat hem dat niets aan. Zou u een
beschermen die iets anders gelooft dan u? Ja, tot het uiters
heeft evenveel recht als ik; en ik verwacht van hem dat hi
rechten beschermt.’29 

Voor president Taylor gold het belang van vrijheid ook
kerk. In raadsvergaderingen moedigde hij de leden altijd a
vrij hun mening te uiten. Hoewel hij het belang van eenheid
begreep, vond hij dat ware eenheid door vrijheid werd ber

Tijden van beproeving 

De omstandigheden van de heiligen in de Verenigde 
bleken zijn vrijheidsideaal op de proef te stellen. Sinds de ti
Joseph Smith in Nauvoo hadden de heiligen in opdracht v
Heer het meervoudig huwelijk gepraktiseerd. Tussen 18
1880 werden er door de regering van de Verenigde Staten w
uitgevaardigd om het meervoudig huwelijk onwettig t
klaren en het Territorium Utah en de bewoners geen posi
staat toe te kennen. Ervan overtuigd dat de wetten in strijd w
met de godsdienstvrijheid die in de grondwet genoemd w
gebruikte de kerk haar invloed om de zaak aan het ho
rechtshof van de Verenigde Staten voor te leggen. In 1879, s
twee jaar nadat president Taylor de leiding van de kerk o
had genomen, handhaafde het hooggerechtshof van de 
nigde Staten de anti-polygamiewet van 1862. In 1882 en opn
in 1887 aanvaardde het Congres van de Verenigde Staten
voorstellen waardoor de regering toestemming kreeg om d
als wettige organisatie te ontbinden en alle bezittingen v
kerk boven vijftigduizend dollar in beslag te nemen (inc
vier tempels die in aanbouw waren, de Tabernakel, ke
bouwen en veel andere bezittingen). Deze wetsvoors
waren bedacht om de fundamentele burgerrechten van d
ligen af te nemen, waaronder het stemrecht. Door deze on
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kerk bleef in hoger beroep gaan, maar dat had geen zin. 

Te midden van alle opschudding over polygamie, kreeg
dent Taylor te horen dat de regering van plan was om h
arresteren. Nu alle wettelijke middelen uitgeput waren, mo
beslissen of hij God of de mens zou gehoorzamen. In zijn l
openbare toespraak zei hij tegen de heiligen: ‘Als eerzaam
kan ik niet ongehoorzaam aan mijn God zijn (…) en ik kan
heilige en eeuwige plichten niet vertrappen die God mij
gegeven en die tot in de eeuwigheid reiken.’30 Vanaf de d
hij deze toespraak hield tot aan de dag van zijn dood
tweeënhalf jaar later verschool hij zich op verschillende pla
in Utah. In plaats van zich van de instructies van de Hee
het meervoudig huwelijk af te keren, koos president T
ervoor om onder te duiken, zodat hij de Heer kon gehoorz
en in de hoop dat de vervolging van de kerk zou afn
Ouderling B. H. Roberts heeft gezegd: ‘Toen president T
zich op 1 februari 1885 uit het openbare leven terugtrok, w
niet voor zijn eigen veiligheid, gemak of comfort, maar vo
algemeen welzijn en om de vrede te bewaren.’31 

Hoewel hij niet meer in het openbaar verscheen, bleef 
dent Taylor de kerk leiden, door middel van brieven en m
linge instructies aan de leden die hij kon vertrouwen. Ma
beperking, de afzondering van familie en vrienden en de
ning van zijn taken begonnen hun tol te eisen. In het begi
1887 begon zijn gezondheid af te nemen. Verscheidene ma
bleef hij tegen zijn ziekte vechten en vertelde hij anderen d
snel zou genezen, maar in juli bleek dat zijn conditie ernstig
Op de avond van 25 juli 1887 overleed president Taylor vre
het huis van Thomas Roueché in Kaysville (Utah). 

Eerbetoon aan president Taylor 

Een aantal zeer beschrijvingen van de bediening van
Taylor zijn gegeven door de mensen die met hem samenge
hebben en door hem onderwezen zijn. Ouderling Frank
Richards van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft he
gende op de begrafenis van president Taylor gezegd: ‘Pre
Taylor was een man die moedig en dapper voor de waa
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bijzonder ijverig; en op een keer kwamen een aantal theolog
elkaar om deze ketterij te ontmaskeren, zoals zij het noem
Met de moed die hem altijd kenmerkte, stemde president T
erin toe om een grote groep van hen te ontmoeten. (…) Hij
stond hen en bracht de waarheid voort.’32 

Ouderling Daniel H. Wells, die als raadgever van Bri
Young werkzaam is geweest, heeft het volgende over pre
Taylor gezegd: ‘Hij heeft een onverschrokken, edel en god
leven geleid – laat de mensen die nog leven zijn edele voor
volgen. (…) Hij was de kampioen van de mensenrechte
kampioen van de vrijheid. Hij heeft een edel, nuttig leven g
vol eer en lof voor hemzelf en zijn gezin, een genoegen vo
mensen en een eer voor God. Ik geef graag mijn getuigen
de trouw en toewijding van president Taylor, van zijn inte
ten opzichte van God en zijn liefde voor zijn volk.’33 

Angus M. Cannon, president van de ring Salt Lake, w
laatste spreker op de begrafenis van president Taylor en 
de volgende woorden over de man die zoveel jaren a
opbouw van Gods koninkrijk had gewerkt: ‘Hij is van zij
verlost. Hij slaapt bij God; en ik kan me de open poort v
hemel voorstellen waardoor hij naar binnen is gegaan
Broeder Taylor nam het getuigenis dat Joseph hem had geg
dat Jezus aan Joseph had gegeven, dat hij van God uit de 
van zijn geliefde Zoon moest horen – en hij verkondigd
boodschap in andere landen, en deed ons hart zinderen m
woorden die hij uitsprak. Ik denk dat de vreugde waarme
sident Taylor zijn medewerkers aan de andere kant van de
heeft ontmoet, omgeven door de apostelen van Jezus Ch
groot is.’34 
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‘Als een heilige van God (…) zijn werkelijke plaats bij God, engelen en de mens
overweegt, [stijgt hij uit] boven de voorwerpen van tijd en zintuig, en [verbreekt h

de banden die hem aan aardse objecten binden.’
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De oorsprong en
bestemming van de mens

Wij zijn kinderen van God, en God geeft
ons in deze laatste dagen de kans om met Hem

te communiceren. Hij heeft ons in de gelegenheid
gesteld om aan het doel van onze schepping te voldo

door middel van de openbaringen van Zichzelf en
zijn Zoon, Jezus Christus, door de bediening

van heilige engelen en door de herstelling van het
heilig priesterschap van God, dat van God komt

en waardoor Hij Zich laat leiden.1

Uit het leven van John Taylor

In een toespraak die hij als president van het Quorum
Twaalf Apostelen heeft gehouden, riep hij in herinnering h
als kind het diepe verlangen had gekoesterd om het doel v
leven te begrijpen en zijn relatie tot God. Hij zei: ‘Als 
jongen vroeg ik me af: “Wie ben ik?” Waar kom ik vandaan
doe ik hier? En waarom ben ik hier?” Dergelijke vragen ho
ons nog steeds bezig, vele in ieder geval, het zijn gedacht
eigenlijk automatisch bij ons opkomen. We zien kinder
aarde komen; we zien het voorjaar, de zomer, het najaar 
winter elkaar steeds weer opvolgen; en we vragen onsz
“Door welke macht zijn die tot stand gekomen? Waarom z
hier en wat is het doel van alles om ons heen?”’2 

Uit de leringen van president Taylor blijkt de vreugde d
vond in de leerstellingen van het evangelie, die hem i
gaven in zijn goddelijke afkomst en zijn toekomst als kin
God. Hij heeft gezegd dat ‘als een heilige van God naden
de visioenen van de eeuwigheid zich aan hem ontvouwen
onveranderlijke doeleinden van God hem duidelijk worde
hij zijn werkelijke plaats bij God, engelen en de mens overw
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denkt hij na over God en zijn eigen bestemming in de hem
verheugt hij zich in de groeiende hoop op eeuwige he
heid.’3 

Leringen van John Taylor

Wij zijn kinderen van onze hemelse Vader en hebbe
de mogelijkheid om net als Hij te worden.

‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkin
Gij naar hem omziet?’ (Psalmen 8:4.) 

In zeker opzicht lijkt de mens bijzonder arm, zwak, dw
onbelangrijk. Vanuit een ander gezichtspunt lijkt hij versta
intelligent, sterk, eerzaam en verheven. Het is slechts de m
waarop we naar een mens kijken om een bepaalde mening
hem te vormen. In het ene opzicht lijkt hij, als het ware, o
gras in het veld, wat er vandaag staat, maar morgen in de
wordt geworpen. Hij is veranderlijk in zijn meningen, geda
overwegingen en daden. Hij is lui, ijdel en dwaas, en laa
niet door enig juist beginsel leiden. Zijn leven begint, a
ware, als een vlinder, hij vliegt een tijdje rond, overlijdt en 
meer. 

In een ander opzicht bekijken we hem als kind van God
een god in wording – als eeuwig wezen dat al bestond vo
hij hier op aarde kwam, en dat zal blijven leven als zijn a
lichaam met het stof der aarde is herenigd, waaruit hij is vo
komen en waaruit hij zal herrijzen om deel te nemen aa
geluk waartoe hij is bestemd, of om vergolden te krijgen na
boze daden, afhankelijk van zijn omstandigheden. (…) 

(…) Wat is [de mens]? Hij bestond al in de eeuwige wer
voordat hij hier kwam. Hij is niet alleen de zoon van een 
maar ook de zoon van God. Hij is een god in wording, en er
in hem een vonk van de eeuwige vlam die uit Gods ee
vuur in de eeuwige wereld afkomstig is. Hij is hier op 
geplaatst om zuivere intelligentie, het ware licht en de
kennis te bezitten – om zichzelf te leren kennen – om God te
kennen – om te weten te komen wie hij was voordat h
kwam – om iets te leren omtrent de genietingen in de ee
werelden.4 
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Er wordt gezegd dat de mens naar het beeld van G
geschapen, om de eenvoudige reden dat hij een zoon van G
En omdat hij een zoon van God is, is hij natuurlijk zijn nak
ling, een voortbrengsel van God, naar wiens gelijkenis 
gemaakt. Hij is niet uit chaotische materie afkomstig, maar
in embryonale staat, alle eigenschappen en machten van ee
in zich. En als hij vervolmaakt is en tot volledige ontwikke
gekomen, zal hij op zijn Vader lijken – inderdaad een nak
ling van God. Net als een paard, een os, een schaap en elk 
levend wezen, waaronder de mens, zijn eigen soort voortb
en in stand houdt, houdt God die van Hem in stand.5 

[De mens] staat rechtop, in de gelijkenis van zijn 
Schepper; in alle opzichten prachtig geschapen, met een lic
dat alle functies bezit die een mens nodig heeft. Hij staat a

Als kinderen van God zijn we ‘niet uit chaotische materie afkomstig,
maar [hebben we], in embryonale staat, alle eigenschappen en machten van

een god in [ons].’
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heid, symmetrie en heerlijkheid. Ook bezit hij psychische k
teiten en het vermogen om op het verleden terug te kijke
over oorzaak en gevolg na te denken. Hij kan door de indu
kracht van zijn verstand en de inspiratie van de Almacht
geniale natuurwetten begrijpen die in de schepping tot uit
king komen. Hij heeft de vaardigheid om de element
krachten van de natuur te gebruiken en ze aan zijn 
behoeften aan te passen; hij heeft de macht om zich in de d
van de zee te begeven, om tot de hemel op te stijgen en zic
grote snelheid over de aarde te bewegen, door gebruik te m
van de afzonderlijke of gecombineerde natuurkrachten om
heen en die aan zijn wil te onderwerpen. Door zijn intelli
heeft hij heerschappij over de vissen in de zee, de vogels
lucht en over al het vee.6 

Wij hebben Jezus Christus nodig om de god in
ons tot ontplooiing te brengen.

[De mens] staat trots rechtop aan het hoofd van alle s
pingen en als vertegenwoordiger van God op aarde. 
ondanks zijn verheven positie en niettegenstaande hij na
beeld van God is geschapen, bezit hij alleen de vermogens 
mens toebehoren, en is hij onderhevig aan zwakte, kracht
heid, ziekte en de dood. Als hij dan ook sterft, zal zijn
lichaam, zonder superieure hulp die verband houdt met d
komst, stil en hulpeloos liggen. Zijn organen, die eerst 
levendig en energiek waren, zijn nu levenloos, inactief en 
teloos. En hoe zit dat met zijn verstand, dat al eeuwig best
een eeuwige toekomst heeft? En zijn machten? En hoe zit h
zijn geest die, met zijn goddelijke energie, zijn vooruitzien
[of voorkennis] en macht, de eeuwigheid kon begrijpen? H
het daarmee en waar is die? (…) 

Als (…) er zich een geest in het lichaam van de mens be
die in de toekomst reikt, die de eeuwige vooruitgang, ee
vreugde en eeuwige verhoging begrijpt; dan moeten die he
heden, verhogingen, vermogens en machten de gave zijn va
opperwezen met macht en gezag. (…) Dat is de gave waar w
nu over hebben. Het is een beginsel dat voortkomt uit Go
uitgaat van een superieure intelligentie, wiens plannen, ma
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de grote Schepper in de oneindigheid van het heelal bov
nietige pogingen van de sterfelijke mens uitstijgen. 

De mens in deze staat van superieure intelligentie en god
te verhogen, daarvoor is de bemiddeling en verzoenin
Jezus Christus ingesteld; en dat edele wezen, de mens, na
beeld van God geschapen, heeft het niet alleen in zich om
zoon van een mens te zijn, maar ook een zoon van God, (
kan een god worden, met alle macht, heerlijkheid, verhog
status van een god. Er staat geschreven: ‘Geliefden, nu zi
kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat w
zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zij
Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk H
[1 Johannes 3:2.] 

De mens kan door de kracht van zijn lichaam de waardi
en volkomenheid van het menszijn verwezenlijken, maa
meer dan dat. Als mens is hij geboren, als mens leeft hij 
mens sterft hij. Maar door het wezen en de kracht van de
heid, die in hem zijn, en die tot hem zijn gekomen als godd
gaven van zijn hemelse Vader, kan hij boven de beperkinge
het mens-zijn uitstijgen en de waardigheid van een God v
zenlijken; en aldus is hij dankzij de verzoening van 
Christus (…) in staat om eeuwige verhoging, eeuwige leve
eeuwige vooruitgang te verwezenlijken. Maar zijn overgan
mens tot god kan alleen tot stand worden gebracht doo
macht die superieur is aan die van de mens – een onei
macht, een eeuwige macht, de macht van de Godheid:
evenals in Adam allen sterven, zo zullen alleen in Christus
levend gemaakt worden. [Zie 1 Korintiërs 15:22.] 

Door [Christus] kunnen de mensen omgang hebben en
municeren met God. Door zijn verzoening kunnen ze net a
de dood overwinnen. Door die verzoening en de daaraa
bonden macht van het priesterschap worden zij in de ee
werelden erfgenaam van God en mede-erfgenaam van 
Christus, erfgenaam van tronen, machten, vorstendomm
heerschappijen. En in plaats van onderworpen te zijn a
dood kunnen zij, als de laatste vijand is vernietigd en de d
verzwolgen in de overwinning, door die verzoening vad
moeder van levens worden en blijvende, eeuwige voorui
maken.7 
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wij de god in ons tot ontplooiing brengen.

God heeft presidenten, apostelen, profeten, hogeprie
zeventigen, bisschoppen en andere gezagsdragers onder u
gesteld. Zij worden door Hem benoemd, geleid en met 
bekleed; verkeren onder zijn invloed, verkondigen zijn w
ontvouwen de beginselen van het leven. Ze zijn in het bijz
georganiseerd en geordend om het volk te leiden op de we
de verhoging en de eeuwige heerlijkheid.8 

Wij verkeerden net zo zeer in het duister als alle a
mensen op het gebied van het eeuwig heil, en onze rela
God en elkaar, totdat Joseph Smith ons bekendmaakte me
zaken.9 

Wij zijn kinderen van God, en God geeft ons in deze l
dagen de kans om met Hem te communiceren. Hij heeft ons
gelegenheid gesteld om aan het doel van onze schepping t
doen, door middel van de openbaringen van Zichzelf e
Zoon, Jezus Christus, door de bediening van heilige enge
door de herstelling van het heilig priesterschap van God, d
God komt en waardoor Hij Zich laat leiden.10 

Wij willen ons bewust zijn van en waardering hebben vo
positie die wij ten opzichte van God innemen en voor de
zegeningen en voorrechten die binnen ons bereik liggen. W
als het ware, net aan het grote werk begonnen. (…) We beg
deze zaken niet altijd en daarom hebben we er moeite
omdat we niet inzien en niet begrijpen wat onze positie
welke relatie er tussen ons en onze God bestaat. 

God is onze Vader; wij zijn kinderen van Hem. Hij hee
verbond met ons opgericht, en het is ons voorrecht om vo
gaan van wijsheid tot wijsheid, van intelligentie tot intellig
van begrip voor het ene beginsel na het andere, om voorw
te gaan en vooruitgang te maken in de ontwikkeling v
waarheid, totdat we God kunnen begrijpen. Want wij zij
deren van Hem, zijn zoons en dochters. Hij is onze Vade
heeft deze kerk georganiseerd zodat wij in de beginselen v
leven onderricht kunnen worden, de beginselen van
begrijpen, onze kinderen de juiste beginselen bijbrengen, 
steeds meer op onze hemelse Vader kunnen gaan lijken.11 
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ons tot ontplooiing te brengen.

De Heer heeft ons veel zegeningen geopenbaard, en
denk ik dat wij nauwelijks waardering hebben voor het lich
de waarheid dat is ontwikkeld, de heerlijkheid die met he
stelde evangelie is verbonden, het licht van de openbaring
zijn gegeven, de positie die wij ten opzichte van God, enge
onze voorouders en nakomelingen innemen; de hoop d
evangelie in het hart van iedere getrouwe heilige der l
dagen is geplant, en bloeit met onsterfelijkheid en eeuwig 
(…) 

Soms vergeten wij onze gebeden, taken, plichten en
bonden, en geven ons in veel gevallen over aan zaken d
verstand verduisteren, ons begrip vertroebelen, ons geloo
zwakken en ons van de Geest van God beroven. Wij verge
steengroeve waaruit we zijn gegraven, de rots waaruit w
gehouwen. Het is noodzakelijk dat wij nadenken over de p
die wij innemen, over onze relatie tot God, elkaar en ons 
om ons weer te bepalen tot de God die ons heeft gescha
onze Vader in de hemel, die onze gebeden verhoort en
klaarstaat om aan de behoeften van zijn getrouwe heiligen
moet te komen. Soms is het noodzakelijk dat wij nadenken
onze positie ten opzichte van de aarde waarop we leve
bestaan dat wij hadden voordat wij op aarde kwamen en d
wigheden die voor ons liggen. 

Wij mogen niet lui, saai, achteloos en onverschillig zijn;
net als de heiligen vroeger werden aangespoord, sporen w
u aan – om tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat ee
de heiligen overgeleverd is. [Zie Judas 1:3.] (…) 

(…) Als eeuwige wezens, verwant aan een eeuwige Go
met een godsdienst die tot die God leidt, hebben wij, net 
ouden, het verlangen om iets over Hem te weten, om met H
communiceren, om te beantwoorden aan het doel van
schepping en onze bestemming op aarde, en om God te h
bij het tot stand brengen van wat Hij zich al voor de gron
ging van de wereld ten behoeve van het mensengeslach
voorgenomen. (…) De Almachtige heeft zijn doeleinden
werpen en wetten nooit veranderd. (…) Zijn koers is een ee
cirkelgang. Hij heeft één doel voor ogen, en dat doel zal b
worden wat de mens betreft en de aarde waarop hij leeft. 
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of wij wel of niet de verschillende taken willen uitvoeren, d
ons komen; of wij wel of niet aan de verordeningen van Go
Hij heeft ingesteld, willen deelnemen; allereerst voor on
dan voor ons gezin, voor de levenden en voor de doden. 
willen bijdragen tot de bouw van tempels en de dienst d
verricht; of wij ons met de Almachtige verenigen, onder le
van zijn heilig priesterschap, en tot stand brengen wat do
heilige profeten vanaf het begin is geopenbaard; of wij t
uiterste strijden voor het geloof dat ooit aan de heilig
gegeven. Deze zaken rusten tot op zekere hoogte op onze s
ders. (…) 

(…) Hij verlangt dat zijn volk tot het uiterste zal strijden
het geloof dat ooit aan de heiligen is gegeven; dat zij als on
lijken in eendracht met de Almachtige zullen handelen, d
door openbaring geïnspireerd zullen worden; dat zij een
van hun waardigheid en menszijn zullen begrijpen; van
relatie tot de eeuwigheid, tot de wereld waarin wij leven,
die is en zoals die zal worden, en tot de werelden die voo
liggen. (…) 

De geest van de mens, bekleed met een lichaam, zal dank
eeuwig evangelie verhoogd worden. En de mens zal zich u
delijk, als hij getrouw is, met de Goden in de eeuwige wer
verenigen. En hoewel wij planten, zaaien en oogsten, en n
andere mensen de gewone werkzaamheden van het leve
richten, is ons hoogste doel de eeuwige levens en de verho
Ons belangrijkste doel is onszelf, onze nakomelingen en
voorouders voorbereiden op tronen, rijken en machten in d
wige werelden. 

Daar streven we naar, en daar streefden de heiligen van w
naar. Daar streefden Adam, Noach, Henoch, Abraham en d
feten naar, zodat zij hun bestemming hier op aarde mo
bereiken, en, zoals een van de profeten vanouds heeft ge
‘opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen’ [zie D
12:13], als de boeken worden geopend, en de grote witte tro
verschijnen met Hem die daarop zit, voor wie de hemel 
aarde wegvluchten; zodat wij en zij, en zij en wij voorberei
omdat we hebben beantwoord aan het doel van onze sche
op aarde en kunnen omgaan met de intelligenties die in d
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die eeuwige realiteiten waarvan het mensdom zonder op
ring niets zou afweten. Vanwege dat doel zijn wij hier; (…
wege dat doel bouwen wij tempels; vanwege dat doel ontv
wij onze begiftiging; vanwege dat doel sluiten we verbo
vanwege dat doel werken we voor de levenden en de dod
onze doelen, net als de doelen van geïnspireerde m
vroeger, zijn zowel gericht op eeuwige realiteiten als op dez
(…) 

Daar streven we naar, en dat zullen we bereiken. Nieman
ons tegenhouden, geen organisatie, geen macht en geen a
teit, want God staat aan het roer, en zijn koninkrijk zal voor
vooruitgang blijven maken en groeien totdat alle koninkrij
de wereld koninkrijken van onze God en zijn Christus 
zijn.12 

Ideeën voor studie en bespreking

• Wat hebt u aan de kennis dat u een kind van God bent
beïnvloedt deze kennis uw gevoelens over uw eigen mo
heden? In welke opzichten worden uw gebeden door
kennis beïnvloed? 

• Hoe beïnvloedt de waarheid dat alle mensen zoons en 
ters van God zijn uw mening over anderen? Hoe zou
kennis onze verstandhouding met anderen in het 
moeten beïnvloeden? 

• Waarom is het noodzakelijk dat wij sterfelijk zijn? (Zi
2 Nephi 2:11–13, 24–27; Mozes 5:9–11.) Wat voor rol 
Jezus Christus in de ontplooiing van de god in ons? 

• Hoe hebben de leerstellingen van de kerk u begrip ge
van uw afkomst en bestemming? Hoe kan de kerk ons zo
nut zijn bij het bereiken van onze eeuwige bestemming?

• Wat houdt het in om ‘tot het uiterste te strijden’ om de g
ons tot ontplooiing te brengen? Wat voor voorbeelden h
gezien van mensen die dit doen? Hoe kunnen we ‘me
samenwerken’ om dit doel te bereiken? 

• President Taylor heeft gezegd: ‘Ons belangrijkste doel i
zelf, onze nakomelingen en onze voorouders voorbereid
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concentreren? 

Relevante teksten: Genesis 1:26; Psalmen 82:6–7; Romeinen
8:16–17; LV 76:22–24, 50–70 

Noten 

1. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 70–71. 

2. Deseret News: Semi-Weekly,
24 juni 1879, blz. 1. 

3. The Gospel Kingdom, blz. 63. 
4. The Gospel Kingdom, blz. 52–54;

alinea-indeling gewijzigd. 
5. The Gospel Kingdom, blz. 52. 
6. The Gospel Kingdom, blz. 56–57. 
7. The Mediation and Atonement (1882), 

blz. 139–141; alinea-indeling gewijzigd.

8. Deseret News (wekelijkse uitgav
8 mei 1872, blz. 186. 

9. The Gospel Kingdom, blz. 33. 
10. The Gospel Kingdom, blz. 70–71.
11. Deseret News: Semi-Weekly,

1 juni 1880, blz. 1; alinea-indeli
gewijzigd. 

12. Deseret News (wekelijkse uitgav
8 mei 1872, blz. 186; alinea-ind
gewijzigd. 
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Het eeuwig evangelie

Het eeuwig evangelie (…) was niet bekend
totdat de Heer het door middel van een engel uit

de hemel openbaarde. En wanneer wij deze beginsel
ontvangen en daaraan vasthouden, bezitten we

de beginselen van het eeuwig leven.1

Uit het leven van John Taylor

In 1836 kwamen John Taylor en anderen in Toronto (Ca
een paar maal per week bij elkaar om de Bijbel te bestuder
inzicht te krijgen in de waarheid. Zij geloofden sterk in de v
dering van Israël, de gaven van de Geest, de millenniaanse
ring van de Heiland, de behoefte aan apostelen en profet
het belang van verordeningen die met het juiste gezag van
worden verricht. Ze wisten toen echter niet of er een kerk w
dergelijke beginselen verkondigde. Over hun zoektocht n
waarheid heeft John Taylor gezegd: ‘We baden tot de He
vastten, en baden dat God ons de ware beginselen beken
maken, dat Hij het zuivere, evangelie van weleer zou hers
en dat Hij ons een boodschapper zou sturen als er een war
op aarde was.’ 

Hun gebeden werden al snel verhoord, omdat kort d
ouderling Parley P. Pratt aankwam. Voordat ouderling Pr
zending ging, had ouderling Heber C. Kimball hem het vol
geprofeteerd: ‘Het is de wil van de Heer dat u naar Canada
Daar zijn mensen die ijverig naar de waarheid op zoek z
velen van hen zullen uw woorden geloven en het evangeli
vaarden.’ 

Ouderling Pratt begon in Toronto te prediken, en na een
werd hij aan John Taylor en zijn studiegenoten voorgesteld
sident Taylor heeft later geschreven: ‘We waren dolblij m
prediking; maar toen hij zijn getuigenis van Joseph Smith 
Boek van Mormon gaf, wisten we niet wat we moesten ze
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Volgens president Taylor is het evangelie dat door Noach en alle
andere profeten vanouds werd verkondigd hetzelfde als wat ‘nu als getuigenis

aan de hele wereld wordt verkondigd’.
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Boek van Mormon en las de Leer en Verbonden. Drie weke
heb ik me er volledig aan toegewijd en heb ik [broeder] P
van plaats tot plaats gevolgd.’2 

John Taylor was er al gauw van overtuigd dat het e
evangelie was hersteld. Hij liet zich op 9 mei 1836 dope
zendeling, apostel en uiteindelijk president van de kerk
heugde hij zich in de verkondiging van de eeuwige, onvera
lijke waarheden van het evangelie. 

Leringen van John Taylor

Het evangelie geeft ons begrip
van de eigenschappen van God en bereidt

ons voor op de verhoging.

Als heiligen der laatste dagen geloven wij ten eerste 
evangelie, en daarmee is heel veel gezegd, want het eva
omvat beginselen die dieper gaan, breder zijn en verder r
dan wat wij kunnen bevatten. Het evangelie licht ons in ov
bestaan en de eigenschappen van God. Het licht ons ook in
onze relatie tot God en de verschillende taken die wij als zij
deren hebben. Het licht ons in over de verschillende tak
plichten die wij ten opzichte van onze familieleden, vriend
samenleving en de levenden en de doden hebben. Het ontv
de beginselen die met de toekomst te maken hebben. Volge
van de discipelen van weleer brengt het ‘onvergankelijk
aan het licht’ [zie 2 Timoteüs 1:10], brengt het ons in conta
God en bereidt het ons voor op de verhoging in de ee
wereld.3 

Dit evangelie brengt de mens in contact met God, zijn he
Vader; dit evangelie brengt leven en onsterfelijkheid aa
licht; dit evangelie wordt verkondigd ten behoeve va
mensen in de hele wereld. (…) Het is een boodschap van e
heil aan alle landen op aarde. (…) God is geïnteresseerd 
welzijn van het hele mensdom, en daarom heeft Hij begin
op aarde gevestigd die ook in de hemel bestaan – een eva
dat onder de Goden in de eeuwige werelden geldt, met b
selen die zijn bedoeld om het mensdom op te bouwen, t
heffen en te verhogen.4 
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De grote beginselen van de waarheid zijn zo verschille
veelomvattend. (…) Ze strekken zich uit tot in het verled
bestaan in het heden en zullen ook in de toekomst van k
zijn. Wat het eeuwig heil van de mens betreft, is alle waarh
het evangelie van Jezus Christus vervat. Daarom wordt er
Schriften over het eeuwig evangelie gesproken. (…) 

(…) God is, net als zijn Zoon, Jezus Christus, ‘gister
heden en voor eeuwig dezelfde.’ [1 Nephi 10:18.] Dezel
intelligentie, dezelfde in zuiverheid, dezelfde in zijn proj
plannen en voornemens; Hij is, kortom, onveranderlijk. 
denk dat de heiligen die vroeger omgang met Hem ha
mochten zij nu op aarde verschijnen, dezelfde manier van
municatie zouden vinden, dezelfde manier om intelligenti
te brengen, en hetzelfde onveranderlijke Opperwezen dat
4000 of 6000 jaar geleden bestond. 

De mens is niet altijd even ontvankelijk geweest voor de
hoeveelheid licht, waarheid en intelligentie als hij in a
tijden had genoten. God heeft in sommige gevallen het lich
zijn aanschijn – zijn Heilige Geest – het licht en de intelli
die van Hem uitgaan – in zekere mate ingetrokken; maa
wetten zijn onveranderlijk en Hij is dezelfde eeuwige, onv
derlijke persoon. 

De waarheid verandert niet. Wat 1800, 4000 of 600
geleden waar was, is ook nu nog waar, en wat ooit verkeerd
is ook nu nog verkeerd. Waarheid is eeuwig en onverand
net als de grote Elohim, en het is aan ons om haar beginse
leren kennen, haar te leren waarderen en haar op onszelf
passen. 

Omdat het evangelie een beginsel is dat van God afkomt
net als Hij ‘gisteren en heden en voor eeuwig’ hetzel
oneindig en onveranderlijk. God heeft het voor het eeuwi
van de mens ingesteld, voordat de morgensterren tez
juichten, voordat deze wereld ontstond. Het was altijd al in
gedachten, en zo vaak als er navraag naar werd gedaan, 
geopenbaard als een eeuwig, onveranderlijk plan waarm
mens verlost, gezegend, verhoogd en verheerlijkt wordt.5 

Ditzelfde evangelie werd aan Set gepredikt, en aan alle p
chen die voor de zondvloed leefden, en zij dienden ond
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‘En de Here ordende Noach naar zijn eigen orde, en gebood
uit te gaan en zijn evangelie aan de kinderen der mensen t
kondigen, gelijk het aan Henoch gegeven was.’ [Mozes 8:1
verder, citerend uit het getuigenis van Noach vóór de zond
‘En het geschiedde, dat Noach voortging te prediken tot he
zeggende: Luistert, en geeft acht op mijn woorden; g
bekeert u van uw zonden en wordt gedoopt in den naam
Jezus Christus, den Zoon van God, evenals onze vaderen,
zult den Heiligen Geest ontvangen, opdat alle dingen u ge
baard worden; en indien gij dit niet doet, zal de vloed o
komen.’ [Zie Mozes 8:23–24.] 

Hieruit leren we dat de beginselen van het evangelie 
eerste tijdperken van de wereld hetzelfde waren als in onz

Het evangelie en het heilig priesterschap duurden voo
Noach tot Abraham. ‘Abraham ontving het priesterscha
Melchizedek, die het door de geslachtlinie van zijn vadere
ving, zelfs teruggaande tot op Noach.’ [Zie LV 84:14.] (…
kennis en de toepassing van het evangelie werden gehand
door toedoen van Isaak, Jakob, Jozef en andere patriarche
aan de tijd van Mozes. (…) 

Het was hetzelfde evangelie dat de discipelen van de g
sigde Verlosser geboden werd te prediken: ‘En Hij zeide to
Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie a
ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal beho
worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden
tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn 
zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zull
spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets 
lijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zul
de handen leggen en zij zullen genezen worden.’ [Marcus 
18.] (…) 

Daarom geeft Petrus, de apostel ancien, op pinksterda
woord op de vraag van de gelovige menigte: ‘Wat moete
doen, mannen broeders?’ Hij antwoordt met de vol
woorden: ‘Bekeert u en een ieder van u late zich dopen 
naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, 
zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u
belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zo
5969_120_Body.pdf   41 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  2

als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’ [Zie Handelingen 2:37–
39.] 

 evan-
annes

emels
n hen,
aal en
m eer,
die de
heeft.’

r ont-
 Jezus
 in dit
ekend
an zei

d was
us. Ik

name-
l voor
rden.’

ij het-
d, en
viger
e tijd,
] Ook
l luis-
rden.
ingen

 geest
nd en
igenis

3

16

Nogmaals, het was ditzelfde, eeuwige, onveranderlijke
gelie, waarvan de herstelling op aarde door de apostel Joh
als volgt werd geopenbaard: 

‘En ik zag een andere engel vliegen in het midden des h
en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aa
die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en t
natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft He
want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, 
hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt 
[Openbaring 14:6–7.] 

Van de Bijbel gaan we naar het Boek van Mormon, en daa
dekken we dat hetzelfde evangelie dat de discipelen van
aan de hele wereld moesten prediken, ook vanaf het begin
werelddeel is verkondigd. De Jaredieten raakten ermee b
door de openbaringen van de broeder van Jared; in een erv
Jezus tegen hem: 

‘Zie, Ik ben het, die sedert de grondlegging der werel
bereid om mijn volk te verlossen. Zie, Ik ben Jezus Christ
ben de Vader en de Zoon. In Mij zal het ganse mensdom, 
lijk zij, die in mijn naam zullen geloven, licht hebben, en we
eeuwig; en zij zullen mijn zonen en mijn dochteren wo
[Ether 3:14.] (…) 

Toen Jezus aan de Nephieten verscheen, verkondigde H
zelfde beginsel dat Hij eerder aan de Joden had verkondig
voegde er meerdere waarheden aan toe omdat zij gelo
waren: ‘En Hij legde alles uit, zelfs van den beginne tot d
dat Hij in zijn heerlijkheid zou komen.’ [Zie 3 Nephi 26:3.
heeft Hij gezegd: ‘En een ieder, die naar mijn woorden za
teren, en zich bekeert en wordt gedoopt, zal zalig wo
Onderzoekt de profeten, want velen zijn er, die van deze d
getuigen.’ [3 Nephi 23:5.] 

Het is ditzelfde evangelie, dat door dezelfde macht en
werd bijgewoond, door dezelfde inspiratie werd gezege
door hetzelfde priesterschap werd geleid, dat nu als getu
aan de hele wereld wordt verkondigd.6 
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groei en vrijheid.

De fundamentele beginselen van het evangelie hebben vo
ongelovige geen waarde of kracht. Maar voor ons, di
geloven, omvatten ze alles voor het welzijn van de mens 
en eeuwigheid. Voor ons is het evangelie de alfa en omeg
begin en het eind. Het is verweven met al onze belange
geluk en onze vreugde, in dit leven of het volgende. 

We zijn van mening dat als we tot deze kerk gaan behor
het nieuw en eeuwig verbond sluiten, het een levenslang
wordt dat van invloed is op alle relaties in tijd en eeuwighe
als we vooruitgang maken, worden deze beginselen, die
vreemd en vaag waren, duidelijker, echter en levendiger
baar en begrijpelijk. En dan beseffen we dat we als zoo
dochters van God op aarde zijn, afgevaardigden uit de h
Wij zijn van mening dat God ons een eeuwig evangelie
gegeven, en dat daar eeuwige verbonden en relaties bij ho

Zoals de profeet heeft gezegd, begint het evangelie van
prilste fases met ‘het hart der vaderen terugvoeren tot d
deren en het hart der kinderen tot hun vaderen.’ [Zie Ma
4:6.] We hoeven, zoals vroeger, niet langer te vragen: ‘W
ik?’ ‘Waar kom ik vandaan?’ ‘Wat doe ik hier?’ of ‘Wat is he
van mijn bestaan?’ want we weten het antwoord op die v
nu zeker. Door de vruchten van het evangelie zijn ze ons be
gemaakt. (…) Door de kennis van deze en soortgelijke 
worden wij geleid op de weg die we zijn ingeslagen. Daa
worden wij tegen de meningen, grillen, denkbeelden en d
heden van de mens beschermd. 

Wij gaan vastberaden op onze weg verder, ongeacht de 
keuring of afkeuring van andere mensen om ons heen, wa
worden verlicht door de geest van de eeuwige waarheid, 
door de Heilige Geest, en onze hoop reikt tot binnen het
hangsel, waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaa
de kennis dat we kinderen van God zijn en dat ons gedrag
in overeenstemming is met de eeuwigheid.7 

God heeft ons het evangelie en het hoge priester
gegeven, die, zoals sommige mensen veronderstellen
bedoeld zijn om de mens te beperken of zijn geweten te ti
seren, maar om alle mensen vrij te maken, zoals God vrij is
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nederd zullen worden, gereinigd en niet besmet, zodat 
wetten van het leven leren kennen en naleven, en niet de w
bewandelen die tot verval en de dood leiden.8 

Door middel van het evangelie van Jezus Christus gaan w
band met God aan. Een van de profeten vanouds heeft ge
‘Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet ge
baard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij za
penbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen
zien, gelijk Hij is.’ [Zie 1 Johannes 3:2.] God is onze Vader,
communicatielijnen tussen God en ons zijn geopend. A
onze godsdienst naleven, zullen we de zegeningen altij
Hem ontvangen, en zullen we de juiste beginselen voo
eeuwig heil en dat van het mensdom leren begrijpen.9 

Wij hebben het eeuwig evangelie ontvangen, hetzelfde 
de tijd van Jezus bestond; en daardoor is ons verstand ve
zijn onze capaciteiten vergroot en hebben we kennis van he
leden en de toekomst ontvangen. De doeleinden van Go
ons geopenbaard en door de orde en organisatie van dit pr
schap worden we net als nu gezegend, verlost, bescherm
gesteund.10 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Hoe heeft president Taylor het evangelie beschreven? In 
opzichten zou uw leven anders zijn als u geen kennis v
evangelie had? Wat voor ervaringen hebt u gehad w
blijkt hoe de evangeliebeginselen ‘de menselijke f
opbouwen, verheffen en verhogen’? 

• Hoe kunnen we door het evangelie de eigenschappen va
en onze relatie tot Hem beter begrijpen? Waarom is
kennis noodzakelijk voor ons eeuwig heil? (Zie ook Joh
17:3.) 

• Wat hebt u aan de kennis dat het evangelie eeuwig en o
anderlijk is? Wat voor invloed heeft deze kennis op uw
tuiging en de beslissingen die u neemt? 

• President Taylor heeft gezegd dat het evangelie tot doe
‘alle mensen vrij te maken’. Waarvan worden we doo
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heid in plaats van beperkingen betekent? 

• Wat hebt u gedaan om een getuigenis van het evangelie t
vangen? Door wat voor ervaringen is uw getuigenis vers
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we de beginselen va
evangelie ‘bij ons houden’? 

• Hoe brengt het evangelie ons tot ‘een band met God’? 

Relevante teksten: Johannes 8:31–32; 2 Timoteüs 1:8–10; 1 Ne
10:18–19; 3 Nephi 27:13–22; Geloofsartikelen 1:4 

Noten 

1. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 84. 

2. ‘History of John Taylor: By Himself’, 
Histories of the Twelve, de archieven van 
de afdeling kerk- en familiegeschiedenis 
van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen, blz. 9–10. 

3. The Gospel Kingdom, blz. 93–94. 
4. Deseret News: Semi-Weekly,

20 december 1881, blz. 1. 
5. Deseret News (wekelijkse uitgave), 

8 februari 1860, blz. 385. 

6. The Mediation and Atonement (1
blz. 183, 185–186, 188. 

7. The Gospel Kingdom, blz. 85–86;
alinea-indeling gewijzigd. 

8. The Gospel Kingdom, blz. 123. 
9. Deseret News (wekelijkse uitgav

8 februari 1860, blz. 386. 
10. Deseret News (wekelijkse uitgav

8 februari 1860, blz. 386. 
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Door middel van zijn leringen en zijn voorbeeld heeft de Heiland ons een volmaa
voorbeeld gegeven van de manier waarop wij elkaar moeten liefhebben.
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‘Uw naaste liefhebben
als uzelf’

Wij behoren altijd in overeenstemming
met de eeuwigheid te leven, en gevoelens van

vriendelijkheid, goedheid, naastenliefde en
lankmoedigheid te hebben.1

Uit het leven van John Taylor

President John Taylor heeft vaak tegen de heiligen gezeg
het niet alleen belangrijk is om te geloven, maar ook om d
moediging van de Heiland in praktijk te brengen en onze na
lief te hebben. ‘Heb elkaar lief,’ zei hij, ‘verricht goede w
zorg voor elkaar en streef ernaar dat iedereen gelukkig w
Dat doet God ook.’2 Hij geloofde vast in de rol van de Gee
onze liefde voor anderen te koesteren. Hij zei: ‘Als je de 
van God ontvangt, word je overweldigd door gevoelen
vriendelijkheid, naastenliefde en lankmoedigheid, en ben
hele dag bereid om iedereen te geven wat je zelf graag
hebben. Dan wil je de hele dag voor je medemensen
waarvan je hoopt dat zij dat voor jou doen.’3 

Vanaf zijn doop in 1836 tot aan zijn dood in 1887 heef
Taylor veel vervolging en onrechtvaardige behandeling v
heiligen meegemaakt. Hij heeft gezien dat de heiligen
bendes uit hun huis werden verdreven; hij was getuige v
martelaarsdood van Joseph en Hyrum Smith (en is zelf 
aanval ernstig gewond geraakt); en hij was bij de heiligen in
toen ze opnieuw vervolgd werden. Toch bleef hij de leden v
kerk voortdurend aanmoedigen om alle mensen lief te he
Als president van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
dens een toespraak in Utah het volgende gezegd: 

‘David bad dat God zijn vijanden snel naar de hel zou s
[Zie Psalmen 55:15.] Toen Jezus werd gekruisigd en een w
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andere. (…) Dat is het gevoel dat wij moeten hebben. Zo’n g
moeten we voor elkaar hebben, elkaar vriendelijk behande
geen boze gevoelens ontwikkelen. (…) Soms hoor ik ie
zeggen: “Ik haat zo’n man.” Waarom? Er is geen mens 
wereld die ik haat. Het gebod luidt dat wij elkaar moete
hebben.’4 

Leringen van John Taylor

We moeten elkaar als broeders en
zusters liefhebben.

God is onze Vader, wij zijn zijn kinderen, en we behore
maal broeders te zijn; en we moeten ons als broeders ged
Als we ernaar streven om de Here, onze God, met gehe
hart, verstand, ziel en kracht te dienen, moeten we er ook
streven om onze naasten lief te hebben als onszelf. We m
interesse tonen in hun welzijn, hun geluk en hun voorspo
in alles waardoor hun aardse en eeuwige heil kan worden b
derd.5 

Hoe kunnen we, als wij proberen onze broeder te bedr
verwachten dat God ons daarin steunt, want ook hij is een
van onze hemelse Vader. En omdat hij zijn kind is, heeft H
resse in zijn welzijn; en als wij ten koste van een kind van
ons voordeel proberen te doen, zou Hij dan tevreden ove
zijn? (…) Wij willen rechtvaardig en grootmoedig ten op
van elkaar zijn. ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit g
uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand 
geheel uw kracht.’ Dit is het eerste gebod. En het tw
daaraan gelijk, luidt: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als 
[Marcus 12:30–31.] Doen we dat? Wat zouden we goed 
ogen van de Heer zijn als we dat zouden doen. (…) 

(…) We moeten zo leven dat onze liefde voor elkaar voo
rend toeneemt en niet afneemt, dat we liefde in ons hart h
om elkaars tekortkomingen te verdragen, met het gevoel d
kinderen van God zijn die ernaar streven om zijn woord, 
wet na te leven. En dan moeten we iedereen goed behande

We behoren vol van naastenliefde, broederlijke genege
en beminnelijkheid voor elkaar en voor andere mensen t
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We behoren dezelfde gevoelens als onze hemelse Vader te
hebben.7 
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Betracht elkaars welzijn, zoals in de Schriften staat: ‘We
broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten
beeld.’ [Zie Romeinen 12:10.] U zegt dat het nogal moei
maar u kunt het maar beter doen. Er is gezegd dat we onze
ten moeten liefhebben als onszelf. Als dat ons lukt, en we
naasten belangrijker vinden dan onszelf, en het te behalen
deeltje aan hen laten dan vervullen we niet alleen de wet
profeten, maar het evangelie. Laten we de geest van lief
beminnelijkheid cultiveren, en alle onaangenaamheden b
ven.8 

Het evangelie bevordert liefde en eenheid. 

De godsdienst die wij, in zijn geestelijke betekenis, in on
hebben gesloten, brengt ons dichter bij elkaar en bevord
gevoelens van liefde voor elkaar. Ik zou willen dat die inst
iets meer onder ons aanwezig was, dat we elkaar iets mee
hebben en dat we iets meer interesse voor elkaar hebben. Ik
dat we iets meer sympathie voor onze broeders hebben, en 
delijk en loyaal ten opzichte van elkaar zijn. Ik hoop dat
broederliefde voortgaat, zich verspreidt en toeneemt, stro
uit de bron des levens – van God, van hart tot hart, als ol
van het ene in het andere vat stroomt – en dat eensgezind
sympathie, vriendelijkheid en liefde onder ons mogen he
Dat kan het evangelie voor ons doen, als we dat tenminst
staan.9 

Tijdens een bijeenkomst [van de kerk] waren er onlangs 2
schillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Is er enig ve
in gevoelens onder deze verschillende mensen? Nee. 

Ik sprak onlangs met een man over de problemen tuss
Engelsen en de Ieren, en ik zei dat het betreurenswaardig w
die gevoelens bestonden. Hij zei dat het twee verschi
rassen waren die niet met elkaar op kunnen schieten, de ee
tisch en de ander Angelsaksisch, en dat hun gevoelens a
zijn. Hun ideeën, gevoelens, opleiding en instincten zijn a
Dat klopt tot op zekere hoogte. Maar hoe zit dat met ons? W
hier onder inspiratie van de Heilige Geest bijeengekomen, 
brengt, zoals ik al eerder heb gezegd, eensgezindheid te
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Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.’ (Johannes 1
(…) 

En hoe zit dat, broeders? Zijn we Scandinavisch, E
Schots, Zwitsers of Nederlands? Nee; de Geest van God, d
door gehoorzaamheid aan de geboden van het evangelie h
ontvangen, door onze wedergeboorte uit water en Geest,
ons één van hart, één van geloof en één van doop gemaak
hebben geen nationale of klasseverschillen onder ons.10 

Wij zijn niet allemaal hetzelfde. Hoewel we van het
materiaal zijn geschapen en op soortgelijke wijze zijn geo
seerd, zijn onze gezichten en onze gewoonten anders. We z
verschillend dat het bijna onmogelijk is om twee mens
vinden die op elkaar lijken. Ik wil niet dat iedereen het
denkt als ik. Ik wil juist dat iedereen eenzelfde hoeveel vr
op dit gebied heeft. Maar ik hoop wel dat iedereen rechtsc
is en zich aan God vasthoudt. En verder ben ik niet zo geïn
seerd in allerlei kleine verschillen.11 

Wij tonen liefde door actief voor
anderen te zorgen. 

In de Schriften staat het volgende over goede mensen d
fundamentele levensbehoeften ontberen: ‘Wie nu in de w
een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zij
nenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem
1 Johannes 3:17.] En in dat opzicht moeten we naar de beh
van iedereen kijken. (…) Laten we van hen geen bed
maken; maar laat ons hen als broeders en zusters behandel
goede, eerzame mannen en vrouwen; laten we voor hen zo

Ik heb mensen gezien die neerknielen en de Heer hartgr
vragen om de armen te voeden en de naakten te kleden. I
de Heer echter nooit iets vragen wat ik zelf niet wil doen. 
armen onder ons zijn, laten we dan aan de slag gaan en voo
zorgen. (…) En als mensen met tegenslag te kampen he
laten we dan voor hen zorgen en hun geven wat ze voor hu
zijn en geluk nodig hebben. God zal ons daarvoor zegenen

Ik heb veel liever dat u een zak meel, wat vlees, (…) s
boter, kaas, kleding, brandstof of andere levensbehoeften a
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zelf zegeningen ontvangen, laten we die dan verdelen. D
God ons op de weg van de vrede zegenen en leiden.12 

Er kwam een man bij Jezus die vroeg wat het grootste 
was. De Heiland antwoordde: ‘Gij zult de Here, uw God
hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met g
uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tw
daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’
teüs 22:37–39.] Kunnen we dat? Dat vergt soms veel werk,
u niet? We stoppen vaak veel liever twee geldstukken in
eigen zak dan in die van een ander, zo is het toch? Hebb
liever zelf twee of drie koeien dan dat onze naaste er één 
(…) 

Behandel iedereen goed en wees vriendelijk voor alle me
En als u iemands vee in andermans korenveld ziet, voel 
voldoende verantwoordelijk voor zijn welzijn om ze uit he
te verdrijven. Probeer het welzijn van uw naasten te bevord
zorg ervoor dat zij het net zo comfortabel hebben als u. D
God ons zegenen en zullen wij elkaar tot zegen zijn.13 

Wij tonen liefde als we zowel vergiffenis
schenken als nastreven. 

Behandel elkaar goed. Hebt u ten opzichte van een 
gezondigd? Zorg dan dat u die persoon schadeloosstelt. H
iemand bedrogen? Maak het dan goed. Bent u onvrien
tegen uw broeder of zuster geweest? Geef dan toe dat u iet
keerd hebt gedaan, vraag om vergiffenis en beloof dat u in d
komst beter uw best zult doen. Dan zegt hij of zij misschie
en ik heb onlangs ook iets gezegd, wil je mij dat ook verge
Zo’n koers is zoveel beter dan de boze gevoelens in ons h
koesteren, en zoveel meer in overeenstemming met de ro
van een heilige van God.14 

Laten we vriendelijk voor elkaar zijn en elkaars reputat
pecteren. Laten we elkaars welzijn voor ogen houden, en 
behandelen zoals wij door God behandeld willen worden. 
we dan voor de Heer komen te staan, kunnen we zeggen: ‘V
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze sch
naren’ [zie Matteüs 6:12, 14]. Want als wij onze naasten gee
5969_120_Body.pdf   51 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  3

giffenis schenken, hoe kunnen we dan verwachten dat onze
hemelse Vader ons vergiffenis schenkt? Als we problemen met

der of
u heb
sactie
aar u

en om

aden,
 voor
 onze
 Jezus
lt uw
: Hebt
 5:43–
an de
wacht

zou ik
rsoon

gaand
ijn. Ik
hoor-
, vor-

Ik zal
en. Ik
ing in

 onze
 onze

n zijn.
g hem
e iets

 maar
egt de
en op

 altaar
at uw
et uw
.] Als

3

26

een ander hebben, laten we het dan goedmaken. Zeg: ‘Broe
zuster die en die, mijn geweten knaagt over wat ik over 
gezegd, over wat ik u heb aangedaan, of over de tran
waarbij ik ten koste van u voordeel heb behaald. Ik ben n
toegekomen om het goed te maken, want ik ben vastbeslot
het goede te doen, ongeacht wat andere mensen doen.’15 

Als mensen onachtzaam handelen en ons proberen te sch
proberen wij dan wraak te nemen? Nee, we proberen goed
hen te zijn. ‘Maar dat is niet natuurlijk.’ Dan moeten we
natuurlijke instelling maar in een barmhartige veranderen.
heeft gezegd: ‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zu
naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u
uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.’ [Matteüs
44.] Als u dat allemaal gedaan hebt en aan alle vereisten v
wet hebt voldaan, wat kan er dan nog meer van u ver
worden? Niets. (…) 

(…) Als er problemen tussen mij en iemand anders zijn, 
die persoon halverwege tegemoet komen, ja, ik zou die pe
zelfs driekwart of helemaal tegemoet komen. Ik zou mee
zijn. Ik zou zeggen: ik wil geen ruzie, ik wil een heilige z
streef naar reinheid, deugdzaamheid, broederschap, ge
zaamheid aan de wetten van God op aarde, en naar tronen
stendommen en heerschappij in de eeuwige werelden. 
mijn doelen niet door zulke nietige zaken laten beïnvloed
sta voor het leven, eeuwige levens en de eeuwige verhog
het koninkrijk van God.16 

‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven
schuldenaren.’ Denkt u daar voortdurend aan? Wij gaan op
knieën en velen van ons denken dat we vrij goede mense
Maar broeder die en die doet niet precies wat goed is, ik ma
niet zo graag en ik heb over hem gepraat want hij heeft m
aangedaan, en ik wil graag schadeloos gesteld worden,
God, wilt u alstublieft mijn zonden vergeven? Dat wil Ik, z
Heer, maar op voorwaarde dat jij je broeder vergeeft, en alle
die voorwaarde. ‘Wanneer gij dan uw gave brengt naar het
en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, la
gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u m
broeder, en kom en offer daarna uw gave.’ [Matteüs 5:23–24
5969_120_Body.pdf   52 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  3

deze wet wordt nageleefd, kunnen we zeggen: vergeef ons onze
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Als de Heer, onder de huidige omstandigheden, onze ge
beantwoordde, zouden velen van ons geen vergeving
vangen. Als we willen dat alle mensen goede heiligen
moeten we dat eerst zelf zijn. Laat de persoon die zegt: ‘G
niet stelen’, zelf niet stelen. U, die tegen uw broeder zegt d
geen kwaad over zijn naaste mag spreken, mag dat zelf oo
doen. (…) 

We moeten voor elkaars belangen opkomen, en goede g
lens voor elkaar hebben. We behoren broeders in de kerk 
koninkrijk van God te zijn, samengesmeed door de onverb
lijke banden van het eeuwig evangelie, niet alleen in dit
maar in de eeuwigheid. Daarom moeten al onze handeling
dat doel gericht zijn, gebaseerd op de beginselen van rech
penheid en vriendschap.17

Wij moeten het volmaakte voorbeeld van
liefde van de Heiland volgen.

Onze gevoelens jegens het mensdom behoren over het
meen op het voorbeeld van Jezus gebaseerd te zijn. Hij prob
hun welzijn te bevorderen, en onze lijfspreuk moet hetzelfd
als die van Hem: ‘Vrede op aarde bij mensen des welbeha
[Zie Lucas 2:14.] Ongeacht wie of wat ze zijn, wij moete
geluk en het welzijn van alle nakomelingen van Adam b
deren.18 

Als we kleine vergissingen begaan, treedt de Heiland n
een dwaze, wraakzuchtige man op om een ander neer te 
Hij is altijd vriendelijk, lankmoedig en verdraagzaam. Hij b
delt iedereen beminnelijk en beleefd. Dat zijn de gevoelens
we ons aan willen overgeven en waar we door geleid 
worden. Dat zijn de beginselen en dat is de geest waa
iedere ouderling in Israël gedreven moet worden, en waa
hij zijn leven en zijn gedrag moet laten beïnvloeden.19 

Als Jezus op aarde geduldig de bespotting, het hoongela
de verwijten van de mensen kon doorstaan, waarmee hij z
raak werd overstelpt, en als wij de beginselen bezitten die
Hem verkondigd werden, kunnen wij dezelfde, edele en on
zuchtige gevoelens koesteren die Hij bezat. (…) 
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lijk bestaan had opgesteld. Hij kwam om zichzelf te offere
rechtvaardige voor de onrechtvaardigen; om aan de ver
van de gebroken wet te voldoen, omdat de mens daar ze
aan kon voldoen. En om de mens te verlossen van de val, v
macht van de dood, waaraan alle mensen door overtredin
de wet onderhevig zijn. Hij heeft zichzelf (…) opgeoffer
Zoon van God, om de verzoening tot stand te brengen vo
zonden van de wereld. En toen Hij werd verworpen, afgew
uitgeworpen, bespuwd, belasterd en gekruisigd, (…) ze
‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ [
23:34.] 

Hij zei dat er in de oude wet stond: ‘oog om oog en tan
tand.’ Hij zei ook: ‘Maar Ik zeg u (…) hebt uw vijanden l
bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn v
Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan
bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardig
onrechtvaardigen.’ [Zie Matteüs 5:38–39, 44–45.] Deze b
selen waren God waardig. Als de mensen deze gevoelens
terden, zouden zij uit die lage, onderworpen positie b
worden en op een hoger niveau terechtkomen, waar zij me
hemelse Vader kunnen communiceren en zich kunnen vo
reiden om in de eeuwige werelden bij God te wonen.20 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Waarom is het in onze omgang met elkaar belangrijk 
beseffen dat alle mensen kinderen van onze hemelse 
zijn? Hoe kunnen wij ten opzichte van anderen ‘de
gevoelens als onze hemelse Vader hebben’? Hoe h
mensen ‘voor elkaars welzijn’ zien zorgen? 

• Hoe moeten wij leven zodat ‘onze liefde voor elkaar ka
nemen, en niet zal afnemen’? Hoe kunnen we dit met ons
bereiken? 

• In welke opzichten bevordert het evangelie uw liefde
anderen? 

• Welke kansen krijgt u om de mensen te helpen die ‘de f
mentele levensbehoeften ontberen’? Hoe kunnen we te 
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• Hoe behoren we conflicten met anderen op te lossen
kunnen wij onze liefde vergroten voor de mensen die h
met ons eens zijn? 

• Waarom is het belangrijk om elkaar vergiffenis te sche
Waarom kunnen we de Geest beter voelen als we andere
giffenis schenken? Wat zijn de gevolgen als we anderen
vergiffenis schenken? 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we anderen niet bele
of zelf niet beledigd worden? Hoe kunnen we onze trots
winnen door iemand anders om vergiffenis te vragen? 

• Welk voorbeeld heeft de Heiland gegeven op het gebie
liefde en vergeving? In welk opzicht is zijn voorbeeld e
draad om anderen lief te hebben en te vergeven? 

Relevante teksten: Matteüs 22:35–40; Johannes 13:34–35;
Mosiah 23:15; Moroni 7:45–48; LV 12:8; 64:8–10 

Noten 

1. Deseret News: Semi-Weekly,
14 januari 1879, blz. 1. 

2. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 341. 

3. Deseret News (wekelijkse uitgave),
24 december 1862, blz. 201. 

4. Deseret News: Semi-Weekly,
1 juni 1880, blz. 1. 

5. Deseret News: Semi-Weekly,
29 maart 1870, blz. 2. 

6. Deseret News: Semi-Weekly,
25 juni 1878, blz. 1. 

7. Deseret News: Semi-Weekly,
24 juni 1879, blz. 1. 

8. Deseret News: Semi-Weekly,
8 april 1879, blz. 1. 

9. Deseret News: Semi-Weekly,
26 januari 1875, blz. 1. 

10. The Gospel Kingdom, blz. 247;
alinea-indeling gewijzigd. 

11. Deseret News: Semi-Weekly,
18 maart 1879, blz. 1. 

12. Deseret News: Semi-Weekly,
10 augustus 1880, blz. 1. 

13. Deseret News: Semi-Weekly,
4 oktober 1881, blz. 1; alinea-in
gewijzigd. 

14. The Gospel Kingdom, blz. 339. 
15. Deseret News: Semi-Weekly,

8 juni 1880, blz. 1. 
16. Deseret News: Semi-Weekly,

18 oktober 1881, blz. 1. 
17. Deseret News: Semi-Weekly,

19 december 1876, blz. 1;
alinea-indeling gewijzigd. 

18. Deseret News: Semi-Weekly,
29 maart 1870, blz. 2. 

19. Deseret News: Semi-Weekly,
7 september 1867, blz. 2. 

20. Deseret News: Semi-Weekly,
9 juli 1881, blz. 1; alinea-indelin
gewijzigd. 
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Gehoorzaamheid,
een heilige plicht

Zolang wij de geboden van God onderhouden,
hoeven we geen angst voor het kwaad te hebben, wa

de Heer zal in tijd en eeuwigheid bij ons zijn.1

Uit het leven van John Taylor

John Taylor was zijn hele leven lang gehoorzaam aan God
gehoorzaamheid kwam vooral tot uitdrukking toen hij ger
werd om zijn dierbaren achter te laten en op zending te g
Engeland. 

Zijn roeping kwam in juli 1838, in een openbaring die in
ling 118 van de Leer en Verbonden staat. In die openbaring k
de apostelen de opdracht om op 26 april 1839 vanaf het temp
rein in Far West (Missouri) te vertrekken. Gehoorzaamhei
dit gebod werd steeds moeilijker toen de heiligen in de wint
1838–1939 uit Missouri werden verdreven. Ondanks het g
om naar Missouri terug te keren, vertrouwden ouderling T
en zijn mede-apostelen op de Heer en bleven zij gehoor
Vlak na middernacht op 26 april 1839 keerden zij terug na
West en verzamelden zij zich op het tempelterrein, waar 
hoeksteen voor de tempel legden en naar Nauvoo vertr
voor de laatste voorbereidingen op hun zending naar Enge

Ouderling Taylor vertrok vanuit Montrose (Iowa) aan de
kant van de rivier bij Nauvoo op zending, waar hij zich m
gezin in oude barakken had gevestigd. Hoewel hij en zijn
aan malaria leden, was hij gehoorzaam aan de oproep 
Engeland op zending te gaan. Hij heeft het volgende gezegd
de pijn die hij voelde toen hij zijn gezin achterliet: ‘De ged
aan de problemen die zij hadden doorstaan, de onzekerheid
in het huis konden blijven wonen – wat slechts uit een e
kamer bestond – hun heersende ziekte, de armoede van de
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mene autoriteiten, de dreiging van de bendes en de onzeke
over wat er in mijn afwezigheid allemaal kon gebeuren, v
zaakten ongebruikelijk diepe gevoelens. Deze vaderlijke e
telijke gevoelens werden ook aangewakkerd door de tijd 
afstand die tussen ons zouden liggen. Maar de gedachte a
gebod van de God van Israël om mijn geboorteland te bezo
de beginselen van de eeuwige waarheid te ontvouwen 
zaken van God bekend te maken die Hij voor de verlossin
de wereld had geopenbaard, overtrof alle andere gevoelen

President Taylor ontleende zijn kracht aan zijn sterke 
genis van het evangelie: ‘Toen ik voor het eerst over het 
gelie hoorde, moest ik toegeven dat het bijzonder redelijk k
Ik hoopte bijna dat het niet waar was. “Als het waar is”, 
“zal ik er als eerlijk mens gehoorzaam aan moeten zijn, a
kan ik geen vertrouwen meer in mijzelf hebben.”’4 

‘We hebben geleerd dat er geen groter geluk is dan God te vrezen
en zijn wetten en geboden na te leven.’
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Ware discipelen kiezen ervoor Gods
wil te gehoorzamen.

De Heer zal zijn unieke oogmerken verwezenlijken en da
tot stand brengen wat Hij zich heeft voorgenomen. Wij be
onze godsdienst na te leven. We behoren het evangelie ten
te waarderen. Laten we volstrekt gehoorzaam zijn aan d
eisten, ons onderwerpen aan de wetten en acht slaan op de
schriften van het evangelie. Wij behoren onder het 
priesterschap te arbeiden, dat de sleutels van de verborgen
van de openbaringen van God omvat. Wij behoren onz
pingen groot te maken en onze God te vereren. Dan zull
voorbereid zijn om aan ons doel op aarde te beantwoord
kunnen wij een zegen voor onze naasten en onze nakomel
zijn. Dan zullen we de grote beginselen van de eeuwighei
spreiden, die zijn bedoeld om een ieder die ze gehoorzaam
zegen te zijn, tot verlichting te brengen, te louteren en t
hogen.5 

Jezus heeft gezegd: ‘Neemt mijn juk op u en leert va
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zu
vinden voor uw zielen.’ [Zie Matteüs 11:29.] Wat voor juk
er op de volgelingen van Jezus geplaatst? Precies hetzelfde
op ons wordt geplaatst. (…) Het woord luidde: Ga voort in
naam en met mijn gezag; dan zal mijn Geest u vergezelle
dat gebeurde, en de mensen werden één in geloof, le
beginsel, net zoals er in de Schriften staat. ‘Neemt mijn juk
Wat was het? Hij heeft gezegd: ‘Zalig de zachtmoedigen,
zij zullen de aarde beërven. (…) Zalig de reinen van hart,
zij zullen God zien. (…) Zalig die hongeren en dorsten na
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’ [Zie M
5:5–6, 8.] Dit was het soort juk dat Jezus op hen plaatste, en
het soort juk dat Hij op u plaatst – om rechtschapenheid 
hebben, de geboden van God te onderhouden, onze gods
na te leven en gehoorzaam te zijn aan de beginselen v
waarheid. Is dat een zwaar juk? Dat wordt van de heilige
laatste dagen verwacht. ‘Neemt mijn juk op u en leert van
En hoe heeft Hij dat gedaan? Hij was gehoorzaam aan de w
zijn Vader, en verwachtte van zijn discipelen dat zij zi
gehoorzaamden.6 
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leidt tot schadelijke gevolgen.

In overeenstemming met de eeuwige wetten van God 
eeuwige harmonie van alles wat bij Hem in de eeuwige wer
en hier op aarde bestaat, zijn wij allen net zozeer afhankeli
Gods leiding, en zijn we net zozeer verplicht ons te houde
zijn wet en ons door zijn raad en advies te laten leiden – en
een beetje meer zou ik denken – dan wanneer wij een graan
willen laten groeien, of miljoenen korrels, want dat kond
niet doen als we ons niet lieten leiden door de wetten di
groei samenhangen. 

Zijn we bovendien niet allemaal nakomelingen van God
gens mij lezen we in de Schriften dat wij zijn nakomelinge
dat Hij de God en de Vader van alle geesten naar het vlees i
Handelingen 17:28; Hebreeën 12:9.] En omdat Hij de God
Vader van alle geesten naar het vlees is, een wereld voo
heeft geschapen, en ervoor heeft gezorgd dat alle vlees in
kan worden gehouden met voedsel, kleding, comfort, g
geluk en intelligentie, met de opdracht om voort te gaan 
overvloed van de natuur te gebruiken, heeft Hij dan niet he
om ons te leiden en gehoorzaamheid aan zijn wet te vrag
dat niet een legitiem recht, als wij erover nadenken? 

De wereld zegt: Nee, dat recht heeft Hij niet. Ik ben mijn
meester. Ik ben een onafhankelijk persoon. Ik bepaal mijn
koers in het leven enzovoort. Sommige heiligen der laatste 
zeggen bijna hetzelfde; niet helemaal, maar daar komt het w
neer. ‘Ik ben een vrij mens. Ik zal verdoemd worden als i
naar eigen goeddunken kan handelen enzovoort.’ Ik wil
andere kant van dat verhaal vertellen. U zult inderdaad
doemd worden als u alleen maar doet wat u zelf wilt 
geboden van God veronachtzaamt. Wij kunnen zijn wette
ongestraft overtreden en de eeuwige beginselen vertrapp
in de gehele natuur van kracht zijn. Als de gehele natuur
wetten wordt bestuurd, waarom de mens dan niet?7 

We kunnen niet onze eigen weg gaan en toch de zegen
van God ontvangen. Iedereen die dat probeert, zal merken 
zich daarin vergist. God zal zijn Geest weerhouden en zij 
alleen in duisternis ronddolen en hun ondergang tegemoet
Er wordt van ons verwacht dat wij naar een hoger n
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hoorzame kinderen of door mensen die tegen zijn wetten e
priesterschap strijden. Hij verwacht van ons dat wij zijn 
dienst en wetten naleven en zijn geboden onderhouden.8 

Als wij de heiligen van God zijn, moeten we de wil van G
aarde leren naleven, zoals ook in de hemel gedaan wordt:
niet iedereen die ‘Here, Here’ zegt, zal het koninkrijk
Christus binnengaan, maar hij die de wil van onze Vader
hemel doet. [Zie Matteüs 7:21.] Wij denken soms dat we ku
doen en laten wat we willen. We kunnen doen wat we will
dan zal God doen wat Hij wil. Er staat geschreven dat w
ieder woord en iedere geheime gedachte geoordeeld 
worden. (…) 

Wij zijn hier niet om onze eigen wil te doen, maar die van
hemelse Vader. Sommige mensen die denken dat ze a
bezig zijn en volgens eigen zeggen ‘doen wat we zelf w
zullen er uiteindelijk achter komen dat ze de wil van Go
hebben gedaan. Ze denken misschien dat ze een vrouw e
deren hebben, maar ze zullen ontwaken en merken dat 
niet hebben, en dat ze veel grote zegeningen mislopen w
naar uitgekeken hebben. Al onze barmhartigheid, vriend
heid en liefdevolle gevoelens jegens onze broeders en zuste
jegens alle mensen ten spijt, kunnen we de wet van Go
straffeloos overtreden, noch de beginselen die Hij heeft vo
schreven, ongestraft schenden. Hij verwacht van ons d
doen wat aanvaardbaar in zijn ogen is, en als we dat niet 
moeten we de prijs betalen die bij de overtreding va
beginsel hoort.9 

Als de Heer de mensen naar zijn wet kan laten luisteren
een kans om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Zo nie
moet Hij hen van de aarde verwijderen om zijn konink
kunnen vestigen, of geeft Hij zijn koninkrijk op tot een a
tijd; want het is onmogelijk om zijn koninkrijk te vestigen z
een volk dat Hem gehoorzaamt. (…) 

(…) Als er geen gevoel van gehoorzaamheid heerst, z
Geest van God zich onttrekken. De mens kan die niet beho
en in opstand komen tegen de bevoegdheid en de raden v
kerk en het koninkrijk van God.10 
5969_120_Body.pdf   60 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  4

Gehoorzaamheid leidt tot zegeningen in dit

 Gods
boden
aad te
11 

 gelijk
ar die
vloed
als de
e van
hoor-
r zijn
n hart
alleen
 heer-

at Hij
groter
leven;
kig en
ntelli-
 door

is her-
el, en

len en
aatste
leeft u
 God
e leer
reek.’

zij wij
 – dat
rpen,
nder-
 Heer
Ik ben

3

35

leven en in de eeuwigheid.

Wat is de plicht van de mens hier? Gehoorzaamheid aan
orakels, die zich onder ons bevinden; want zolang wij de ge
van God onderhouden, hoeven we geen angst voor het kw
hebben, want de Heer zal in tijd en eeuwigheid bij ons zijn.

Jezus Christus heeft gezegd: ‘Mijn vrede geef Ik u; niet
de wereld die geeft, geef Ik hem u.’ (Johannes 14:27.) Wa
vrede ook heerst, hij is een vertroostende en verfrissende in
voor de ziel van de mensen die eraan deelnemen. Hij is 
ochtenddauw voor de dorstige plant. Deze vrede is de gav
God alleen, en kan uitsluitend verkregen worden door ge
zaamheid aan zijn wetten. Als iemand thuis en onde
vrienden vrede wil introduceren, moet hij die in zijn eige
tot ontplooiing brengen; want zuivere vrede ervaart men 
als men in harmonie is met het hemelse bewind en de daar
sende wetten.12 

Wij hebben geleerd dat God leeft; we hebben geleerd d
onze gebeden verhoort; we hebben geleerd dat er geen 
geluk is dan God te vrezen en zijn wetten en geboden na te 
we hebben geleerd dat het onze plicht is alle mensen geluk
intelligent te maken, of dat althans te proberen, en die i
gentie en dat geluk kunnen alleen verkregen worden
gehoorzaamheid aan de wetten van God.13 

Wij heiligen der laatste dagen geloven dat het evangelie 
steld en ook dat wij dat evangelie bezitten. Ik tenminste w
u ook; en door gehoorzaamheid aan de evangeliebeginse
door ontvangst van de Heilige Geest weet u, heiligen der l
dagen, dat dit het werk van God is. En als u dat niet weet, 
uw godsdienst niet na en onderhoudt u de geboden van
niet. ‘Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van dez
weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf sp
[Johannes 7:17.]14 

Het is onze taak om onze roeping groot te maken, en ten
door de Almachtige geleid worden, zal ons dat niet lukken
wil zeggen, wie zich niet aan de wet van God onderwe
slagen er niet in. Maar wie zich aan de wet van God o
werpen, lukt het wel, en zelfs vrij gemakkelijk, want de
heeft gezegd: ‘Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want 
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30.] Als wij gehoorzaam zijn aan God en aan de geest die 
huist, dan zal ons licht net als dat van de rechtschapenen 
heller gaan schijnen tot de volle dag. Maar bij ongehoorzaam
aan de wet, het woord en de orde van de kerk en het koni
van God op aarde, zal het licht in ons duisternis worden, e
groot is dan die duisternis! [Zie Matteüs 6:23.]15 

Als de mensen nederig, rein en deugdzaam zijn, en naar 
ding van de Heer en het licht van de Heilige Geest in hun
streven, zodat zij zijn wet, zijn woord en zijn wil begrijpe
die dan gehoorzamen – zullen de broeders en zusters d
plan volgen, hetgeen van God is duizend maal beter beg
dan de mensen die zorgeloos, onverschillig, dwaas en k
zijn, en die de zegeningen en mogelijkheden die op hu
komen, naast zich neerleggen. Het licht in die mensen zal
ternis worden, terwijl de weg van de anderen op die v
rechtschapenen lijkt – steeds lichter tot de volle dag. [Z
50:24.]16 

Onze veiligheid, ons geluk en onze rijkdom zijn afhan
van onze gehoorzaamheid aan God en zijn wetten, en onz
hoging in tijd en eeuwigheid is er ook van afhankelijk. A
middelen tot onze beschikking hebben, vragen wij onze 
hoe wij die middelen het best kunnen gebruiken, en zo
gezegd heb, zullen we Hem om ons dagelijks brood vrag
Hem daarvoor bedanken, net als de Israëlieten in het ver
Zij kregen zo nu en dan manna van de engelen. Ik weet ni
voor molens zij hadden of wie hun bakkers waren, ma
brachten manna. ‘Hij die meer verzameld had, [had] niet t
en hij die minder verzameld had, kwam niet tekort.’ [E
16:18.] Ik denk dat dat voor ons soms ook geldt. De en
voeden ons niet met manna, maar God zorgt voor ons, en 
de hele dag lang de naam van de God van Israël vereren. 
wij God vrezen en gerechtigheid werken, (…) zullen wij, he
van Zion, het rijkste volk op aarde zijn.17 

Ik kan me nog herinneren dat het evangelie voor het eer
mij gepredikt werd – voordat ik mij liet dopen. Mij is toe
volgende gezegd: ‘We beloven u niets in het bijzonder, be
de gunst van God als u rechtschapen leeft en zijn geboden o
houdt. U kunt vervolgd, gekweld, gevangengenomen of ge
5969_120_Body.pdf   62 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  4

worden voor het getuigenis dat u te geven hebt, voor de gods-
dienst die u te gehoorzamen hebt; maar wij beloven u dat u,

.’18 

zaam
zaam-

ngen?

l van
zaam-

zaam-
heid

aylor
 eigen

ig heil

proe-
om in

e), 

3

37

mocht dat het geval zijn, het eeuwige leven zult ontvangen

Ideeën voor studie en bespreking 

• Waarom zou de Heer van ons verwachten dat wij gehoor
zijn? Wat zijn zoal de zegeningen die Hij ons bij gehoor
heid heeft beloofd? 

• Welke zegeningen hebt u door gehoorzaamheid ontva
Waarom voelt u zich beter als u gehoorzaam bent? 

• Waarom is keuzevrijheid een belangrijk onderdee
gehoorzaamheid? In welke opzichten bevrijdt gehoor
heid ons? 

• In welke opzichten wordt ons getuigenis door gehoor
heid versterkt? Wat voor gevolgen kan ongehoorzaam
voor ons getuigenis hebben? Wat zou president T
bedoeld hebben met de woorden: ‘We kunnen niet onze
weg gaan en toch de zegeningen van God ontvangen.’ 

• Hoe kunnen we onze kinderen bijbrengen dat ons eeuw
van onze gehoorzaamheid afhankelijk is? 

• Waarom ondergaan de gehoorzamen nog steeds be
vingen? (Zie ook LV 58:2–5.) Waarom is het belangrijk 
tijden van beproeving gehoorzaam te blijven? 

Relevante teksten: Matteüs 11:29–30; Johannes 7:17; 14:15;
1 Nephi 3:7; Alma 3:26–27; LV 58:26–29; 130:20–21 

Noten 
1. The Gospel Kingdom, samengesteld door

G. Homer Durham (1943), blz. 212. 
2. Zie B. H. Roberts, The Life of John Taylor 

(1963), blz. 65–67. 
3. The Life of John Taylor, blz. 67–68. 
4. The Gospel Kingdom, blz. 369. 
5. The Gospel Kingdom, blz. 90–91. 
6. Deseret News (wekelijkse uitgave),

1 januari 1873, blz. 729. 
7. Deseret News: Semi-Weekly,

8 juni 1880, blz. 1; alinea-indeling
gewijzigd. 

8. The Gospel Kingdom, blz. 230. 
9. Deseret News (wekelijkse uitgave),

2 juli 1884, blz. 370. 

10. Deseret News (wekelijkse uitgav
9 januari 1861, blz. 353. 

11. The Gospel Kingdom, blz. 212. 
12. The Gospel Kingdom, blz. 319. 
13. The Gospel Kingdom, blz. 30. 
14. Deseret News: Semi-Weekly,

26 februari 1884, blz. 1. 
15. Deseret News: Semi-Weekly,

24 maart 1885, blz. 1. 
16. Deseret News: Semi-Weekly,

1 januari 1884, blz. 1. 
17. Deseret News: Semi-Weekly,

14 augustus 1883, blz. 1. 
18. Deseret News: Semi-Weekly,

28 oktober 1884, blz. 1. 
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Onze Heiland, Jezus Christus, nam ‘het gewicht, de verantwoordelijkheid en de last
de zonden van alle mensen op zich, iets wat voor ons onvoorstelbaar is.’
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De oneindige verzoening
van Jezus Christus

De mens kon zichzelf, op grond van wat hij
zelf kon doen of bewerkstelligen, niet boven de

waardigheid en bekwaamheid van mens verheffen
Daarom was de verzoening van een God nodig
voordat de mens (…) verhoogd kon worden.1

Uit het leven van John Taylor

In een zondagse kerkbijeenkomst sprak ouderling John T
over de vreugde die hij ervoer als hij nadacht over de verzo
van Jezus Christus: ‘Ik woon graag de bijeenkomsten van d
ligen bij. Ik breek graag het brood met hen ter gedachten
het gebroken lichaam van onze Heer en Heiland, Jezus Ch
en neem van het water als herinnering aan zijn vergoten 
En dan denk ik aan de zaken die daar verband mee ho
Onze relatie tot God door onze Heer, Jezus Christus; onze 
tot elkaar als leden van het lichaam van Christus, en onze
op de toekomst; de wederkomst van onze Heer, Jezus Ch
als Hij zich, zoveel is duidelijk, zal omgorden en on
bedienen. Dan zullen we met Hem brood eten en wijn drin
het koninkrijk van zijn Vader. Ik denk graag na over al de
duizend andere zaken die verband houden met het eeuwi
het geluk en de verhoging van de heiligen van God in deze
toekomende wereld.’2 

Leringen van John Taylor

Jezus verbond zich het plan van de Vader te volbrengen
verzoening te doen voor de zonden van de wereld.

In [de] raadsvergadering in de hemelen werd het plan vo
zonen van God die toen geesten waren, en nog geen sto
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hulsel hadden, zorgvuldig overwogen. Met het oog op de schep-
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in de gelegenheid zou stellen om een lichaam te ontvang
aldus, met een lichaam omhuld, de wetten van het lev
gehoorzamen en met een lichaam terug te keren bij de God
de verhoging te ontvangen – staat er geschreven dat ‘de mo
sterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden
38:7.] Toen deed de vraag zich voor hoe en aan de hand van
beginsel het eeuwig heil, de verhoging en de eeuwige he
heid van Gods zonen zouden worden verwezenlijkt. 

Het is duidelijk dat er in die raadsvergadering bep
plannen zijn voorgesteld en besproken, en dat na een uitgeb
bespreking van die beginselen, en de bekendmaking van d
van de Vader met betrekking tot zijn ontwerp, Lucifer zij
werp aan de Vader voorlegde en zei: ‘Zie, hier ben ik, zen
ik wil uw zoon zijn, en ik zal het ganse mensdom verlosse
niet één ziel verloren ga, en ik zal het voorzeker doen; ge
daarom uw eer!’ [Zie Mozes 4:1.] Maar toen Jezus deze wo
van Lucifer hoorde, zei Hij: ‘Vader, uw wil geschiede, en 
de heerlijkheid, in der eeuwigheid.’ [Mozes 4:2.] 

Uit deze woorden van de geliefde Zoon kunnen we af
dat de Vader tijdens de bespreking van dit onderwerp zi
bekend had gemaakt en zijn plan en ontwerp uiteen had 
Zijn geliefde Zoon wilde alleen maar de wil van zijn Vade
brengen, die, zo lijkt het, van tevoren onder woorden
gebracht. Hij wilde ook de eer aan zijn Vader geven, die, al
de Vader en ontwerper van het plan, recht had op alle e
glorie. 

Maar Lucifer wilde (…) tegen de wil van zijn Vader inga
matigde zich aan de mens zijn keuzevrijheid te ontnemen e
slaaf van hem te maken door hem in een positie te pla
waarin het onmogelijk was om de verhoging in te gaan di
voor de mens voor ogen had, door gehoorzaamheid aan d
die Hij had voorgesteld. (…) Als de mens geen keuzevrijhei
gehad, of als die keuzevrijheid hem ontnomen was, had h
door de duivel of door welke macht ook verleid kunnen wo
En als dan de wil van God van kracht was gebleven, en z
bewegingsvrijheid of keuzevrijheid van de mens was 
voerd, was het voor de mens onmogelijk geweest om iet
keerd te doen, want de macht om iets verkeerd te doen zou
5969_120_Body.pdf   66 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  5

zijn ontnomen. Dit was de positie waarin Satan niet alleen de
geesten in de hemel, maar ook de mens op aarde, wilde plaatsen.
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En Satan zei: ‘Ik zal het ganse mensdom verlossen (…) ge
daarom uw eer.’3 

[Satans] plan (…) is afgewezen omdat het volkomen ind
tegen de raad van God, zijn Vader. De geliefde Zoon spra
zijn Vader aan. En zonder een eigen plan te willen uitv
omdat Hij de wil van de Vader kende, zei Hij: ‘Uw wil gesc
Ik zal uw plan en uw ontwerp uitvoeren, en als de mens va
Ik mijzelf volgens uw wil offeren. En Ik wil de eer niet, maa
de heerlijkheid.’ [Zie Mozes 4:2.] En Hij sloot een verbon
zijn Vader, waarin Hij beloofde verzoening te doen vo
zonden van de wereld, en Hij is het Lam geworden dat sed
grondlegging van de wereld is geslacht. [Zie Mozes 7:47.]4

Zonder de verzoening kunnen we de gevolgen
van de val niet overwinnen. 

De mens, in het bezit van zijn keuzevrijheid en blootg
aan de invloed van verleidingen, de zwakte van het vlees, d
lokkingen van de wereld en de machten van de duis
moest, zo wist men, wel vallen, en gevallen zijnde, wa
onmogelijk voor hem om zichzelf te verlossen. En overeen
stig de eeuwige wet van gerechtigheid was er een one
zoenoffer nodig zijn om de mens te verlossen, om hem v
gevolgen en het verval van de val te redden, en om hem 
positie te plaatsen waar hij opnieuw in de gunst van Go
steld kon worden, overeenkomstig de eeuwige wetten
gerechtigheid en barmhartigheid; zodat hij in de tegenwo
heid van zijn Vader kan terugkeren. (…) 

En Jezus heeft derhalve gezegd: ‘Aldus staat er gesch
dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan 
doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekeri
vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruz
[Lucas 24:46–47.]5 

In het bestel van God en in het plan dat de Almachtig
opgesteld, was vastgelegd dat de mens een ogenschijnlijk
voudige wet moest naleven, maar waaraan wel de meest er
gevolgen waren verbonden. Gehoorzaamheid aan die wet 
borgde het eeuwige leven, en de straf voor overtreding v
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kunnen houden en daarmee het plan van God kunnen verw
lijken, dat voorzag in de creatie van een omhulsel vo
geesten die in de geestenwereld waren geformeerd? En v
hadden zij dan een middelaar nodig gehad, die had m
boeten voor de overtreding van deze wet, die gezien de om
digheden wel overtreden moest worden? Of had het e
nakomelingschap en de eeuwige natuur van de mens ku
blijven bestaan, en had zijn verhoging tot de Godheid verw
lijkt kunnen worden zonder de verzoening en het offer v
Zoon van God?6 

Ware het niet voor de verzoening van Jezus Christus, he
dat Hij heeft gebracht, dan zou de mens voor eeuwig, z
enige hoop, in het graf hebben gelegen. Maar God heeft do
verzoening van de Heer, Jezus Christus, voor ons de weg v
maakt naar de schoot en de tegenwoordigheid van de Vade
met Hem onder de Goden in de eeuwige werelden te verto
Hij heeft ook de opstanding tot stand gebracht. Hij heef
klaard dat Hij de opstanding en het leven is. ‘Ik ben de o
ding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al
gestorven’ (Johannes 11:25). En de graven zullen worden
pend en de doden zullen de stem van de Zoon van God hor
zij zullen voortkomen, zij die goed hebben geleefd in de op
ding van de rechtvaardigen en zij die goddeloos zijn gewe
de opstanding der onrechtvaardigen.7 

De verzoening behelsde dat Jezus Christus onze zond
op zich nam en de lichamelijke dood onderging.

Er staat geschreven: ‘Zonder bloedstorting geschiedt er
vergeving’ van zonden [Hebreeën 9:22]. Dat gaat ons beg
boven. Jezus moest de zonden wegnemen door zichz
offeren, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. (…)
Hij de zonden van alle mensen op zich nam en de verzoeni
stand bracht door zichzelf te offeren, nam Hij de last en he
van eeuwen en generaties op zich, ja, het onbeschrijfelijke
van dit grote zoenoffer, waarvoor Hij alle zonden van de w
droeg en in eigen persoon de gevolgen onderging van een
wige wet van God die door de mens was geschonden. Der
zijn diepe leed, zijn onbeschrijfelijke smart, zijn overweldi
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kwelling, die Hij allemaal ervoer in de onderwerping aan (…) de
vereisten van een onverbiddelijke wet. 
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Het lijden van de Zoon van God bestond niet louter u
dood; want door verzoening te doen voor de zonden v
wereld, nam Hij het gewicht, de verantwoordelijkheid en d
van de zonden van alle mensen op zich, iets wat voo
onvoorstelbaar is. Er staat geschreven: ‘De Here, uw Verl
onderging de dood in het vlees; aldus leed Hij de pijnen va
mensen’ [LV 18:11]. En Jesaja heeft gezegd: ‘Nochtans,
ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedrage
‘De Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen
komen.’ En eveneens: ‘Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten
dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch
zonde gedragen (…) heeft.’ [Zie Jesaja 53:4, 6, 12.] En 
tweede boek van Nephi staat geschreven: ‘Want ziet, Hij li
pijnen van alle mensen, ja, de pijnen van ieder levend sch
van alle mannen, vrouwen en kinderen, die tot Adams ge
behoren’ [2 Nephi 9:21]. En in Mosiah staat: ‘Hij zal verleid
en lichaamspijn, honger, dorst en vermoeidheid doorsta
meer dan de mens kan verdragen, zonder te sterven; want z
iedere porie zal bloed komen, zo groot zal zijn smart zijn vo
goddeloosheid en gruwelen van zijn volk.’ [Zie Mosiah 3:7

(…) Als God is Hij beneden alles neergedaald en heeft H
onderworpen aan de gevallen staat van de mens. Als mens
hij geworsteld met alle omstandigheden eigen aan zijn lijd
de wereld. Gezalfd met vreugdeolie, boven zijn deelgen
streed en overwon Hij de machten van mensen en duivel
aarde en hel samen; en bijgestaan door deze superieure 
van de Godheid, versloeg Hij de dood, de hel en het graf, e
rees triomferend als de Zoon van God, de eeuwige Vad
Messias, de Vredevorst, de Verlosser, de Heiland van de w
toen Hij het werk in relatie tot de verzoening tot voltooiin
gebracht, dat zijn Vader Hem te doen had gegeven als de
van God en de Zoon van een mens. Als de Zoon van een
heeft Hij alles doorstaan wat vlees en bloed kan verduren; 
Zoon van God heeft Hij alles overwonnen, en is toen opges
om aan de rechterhand van God plaats te nemen.8 

Aldus wordt de Heiland de situatie meester – de sch
afgelost, de verlossing is een feit, het verbond is vervu
gerechtigheid is bevredigd, de wil van God is uitgevoerd, e
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macht is in handen van de Zoon van God gegeven – de macht
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eeuwig heil, en de macht om wetten uit te vaardigen waarm
ontwerp kan worden uitgevoerd. Derhalve zijn het leven 
onsterfelijkheid aan het licht gekomen, is het evangelie ge
duceerd en is Hij de oorzaak van het eeuwige leven en de v
ging geworden. Hij is de Verlosser, de opstanding, de H
van de mens en de wereld. (…) 

Vóór de grondlegging van de wereld was het plan aanv
de regeling getroffen, de overeenkomst aangegaan, het ve
gesloten; het was geprefigureerd door offeranden, en was 
voerd en afgerond aan het kruis. 

Daar Hij de Middelaar tussen God en de mens is, is H
rechtmatig Gezaghebber en Bestuurder op de aarde en 
hemel, voor de levenden en de doden, voor het verlede
heden en de toekomst, in relatie tot de mens op deze aard
de hemelen, in tijd en eeuwigheid, Leidsman van ons e
heil, Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, de He
Schenker van het leven. 

Is de gerechtigheid tekortgedaan? Nee; zij heeft genoe
ning gekregen, de schuld is afgelost. Is er van de rechtva
heid afgeweken? Nee; dit is een rechtvaardige daad. Aa
vereisten is voldaan. Is het oordeel geweld aangedaan? N
vereisten zijn vervuld. Heeft de barmhartigheid gewonnen
zij maakt slechts aanspraak op het hare. Gerechtigheid, oo
barmhartigheid en waarheid harmoniëren als eigensch
van God. ‘Goedertierenheid en trouw ontmoeten elka
gerechtigheid en vrede kussen elkaar.’ [Zie Psalmen 85:1
gerechtigheid en het oordeel zegevieren net als de barmh
heid en de vrede; alle eigenschappen van de Godheid vo
een harmonieus geheel in deze grote, gedenkwaardige, 
vaardige, onpartijdige, barmhartige en verdienstelijke daa

Jezus Christus was de enige die de verzoening
tot stand kon brengen.

Nu kan men de vraag stellen: Wat het verschil is tuss
Zoon van God, als de Zoon van God, de Verlosser, en de m
die in Hem geloven en aan de zegeningen van het evangelie
nemen? 
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In elk geval, zo lezen wij, heeft de Vader Hem de macht
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heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te h
in Zichzelf’ [Johannes 5:26]. Ook had Hij de macht om het 
dat aan het mensdom was ontstolen, te herstellen. Daarom
de opstanding en het leven, een macht die geen ander mens

Een ander onderscheid is dat Hij, doordat Hij het leven in
zelf had, de macht had om, zoals Hij zegt, zijn leven n
leggen en het weer op te nemen – ook een macht die Hij va
Vader had gekregen. Ook dit is een macht die geen enkel 
mens op aarde bezit. 

Hij is de afstraling van zijn Vaders heerlijkheid en de a
van zijn wezen. Hij doet ook wat Hij de Vader ziet doen, ma
doen alleen wat ons is toegestaan en waartoe Hij ons bev
heid heeft gegeven. 

Hij is de uitverkorene, lid van het presidium in de hemele
bezit de volheid van de Godheid, wat op geen van deze p
van ons gezegd kan worden. 

Nog iets anders is dat Hij alle macht in de hemel en op
heeft gekregen, iets wat geen enkel mens kan zeggen. 

Er staat ook geschreven dat Lucifer vóór Adam beston
ook Jezus. En Adam kreeg de opdracht, net als alle andere
vigen, om alles in de naam van de Zoon te doen, en God
altoos in zijn naam aan te roepen; een eer die niet op enig 
mens van toepassing is. 

Hij, die zo dicht bij de Vader staat, lijkt een positie in te n
die niemand anders inneemt. Hij wordt zijn geliefde 
genoemd, de Eniggeborene van de Vader – betekent dat n
eniggeborene naar het vlees? Als Hij de eerstgeborene was
wetten van zijn Vader naleefde, kwam het Hem dan niet rec
toe om de afgezant van God te zijn, de Heiland en Verlosse
de wereld? En was het als eerstgeborene, als rechtmatige 
naam van God, de eeuwige Vader, niet zijn alleenrecht om
voren te komen en de plannen van God, ten behoeve van d
lossing, het eeuwig heil en de verhoging van de mens 
voeren en te volbrengen? En daar Hij (in tegenstelling to
andere mensen) zonder zonde was, nam Hij de positie van
land en Verlosser in, die Hem als eerstgeborene rechten
kwam. En komt het u niet voor dat Hij, met een lichaa
5969_120_Body.pdf   71 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  5

speciaal was gecreëerd, en de nakomeling van God zijnde, zowel
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positie van de Zoon van God te vervullen, of de plaats van
en dat Hij God was, de enige die in staat was om de eeuwig
zoening tot stand te brengen? (…) 

(…) Hoewel anderen dankzij Hem zoons van God gew
zijn, waren daarvoor wel zijn lichaam, zijn vervulling v
wet, en de offerande van zijn lichaam in de verzoening no
kelijk, voordat ook maar een van hen, die door geboorte
geestenwereld zoons van God waren, net als Hij de posit
zoon van God konden verwezenlijken. En dat alles alleen
zijn bemiddeling en verzoening. Zodat wij in Hem en door
door het beginsel van adoptie, de positie kunnen ontvang
door Johannes is beschreven: ‘Geliefden, nu zijn wij kin
Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (
wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk 
wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.’ Daarom 
door zijn verzoening mogelijk geworden om de verhoging 
krijgen, die wij anders niet hadden kunnen ontvangen.10 

Ideeën voor studie en bespreking 

• ‘De morgensterren juichten tezamen, en al de zonen 
jubelden’ (zie Job 38:7) toen we het plan van onze he
Vader leerden kennen – met Jezus als onze Heiland. Wa
zouden we zo blij zijn geweest? 

• Satan stelde voor om de keuzevrijheid van de mens w
nemen, maar onze hemelse Vader verwierp dat vo
Waarom hebben we keuzevrijheid nodig om de verhog
ontvangen? (Zie ook LV 29:39–44.) 

• Wat kunnen we leren van de reactie van de Heiland op 
van onze hemelse Vader tijdens de grote raadsvergader
de hemel? 

• Door de val van Adam en Eva zijn alle mensen onderhev
de lichamelijke en de geestelijke dood, ofwel de verwijd
uit de tegenwoordigheid van God. Hoe heeft de Heila
gevolgen van de val overwonnen? 

• Wat was het lot van het mensdom zonder de verzo
geweest? (Zie ook 2 Nephi 9:6–10.) 
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• Waarom was Jezus Christus de enige die de verzoening tot
stand kon brengen? 
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• Wat voor gevoel krijg je als je aan de verzoening van d
land denkt? Hoe kunnen we door kennis van de verzo
hoop en zekerheid in ons dagelijks leven hebben? 

Relevante teksten: Johannes 5:26; Hebreeën 1:1–3; 2 Nephi 2:
25–29; 3 Nephi 11:10–11; LV 19:15–19; Abraham 3:24–28 

Noten 

1. The Mediation and Atonement (1882),
blz. 133. 

2. Deseret News (wekelijkse uitgave),
15 januari 1873, blz. 760. 

3. The Mediation and Atonement, blz. 93–94; 
alinea-indeling gewijzigd. 

4. The Mediation and Atonement, blz. 97. 
5. The Mediation and Atonement, blz. 96–97. 
6. The Mediation and Atonement, blz. 128–129; 

alinea-indeling gewijzigd. 

7. The Gospel Kingdom, samengest
door G. Homer Durham (1943)
blz. 118. 

8. The Mediation and Atonement,
blz. 149–151. 

9. The Mediation and Atonement,
blz. 171–172. 

10. The Mediation and Atonement,
blz. 135–138. 
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‘Christus heeft het, dankzij zijn overwinning, mogelijk (…) gemaakt, en binnen h
bereik van de gelovigen in Hem heeft gebracht, om ook te overwinnen.’
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De macht van
de verzoening voor ons

persoonlijk

Door de grote verzoening, het zoenoffer
van de Zoon van God, kan de mens verlost,

hersteld, uit de dood opgewekt en verhoogd worden
tot de verheven positie die hem in de schepping

is toebedacht.1

Uit het leven van John Taylor

President John Taylor heeft vaak over de gevolgen van d
zoening voor het hele mensdom gesproken. Hij heeft ook o
vreugde gesproken die hij ervoer als hij over de barmh
heden van de verzoening nadacht. ‘Ik verheug me dat w
Heiland hebben die zo goed was om ons te verlossen,’ zei h
ik verheug me dat we een Heiland hebben die nog altijd n
verlossing van de wereld uitkijkt.’2 

Vlak voor zijn dood schreef president Taylor het volgend
zijn familieleden, waarin hij uitdrukking gaf aan de hoop 
door de verzoening had: 

‘Ik bid God, de eeuwige Vader, dat we na de beëindigin
onze proeftijd smetteloos en vlekkeloos aan de Heer m
worden voorgesteld, als reine en eerzame representanten v
kerk en het koninkrijk van God op aarde, om dan een cele
heerlijkheid in het koninkrijk van onze God te beërve
eeuwig geluk te genieten met de reinen en rechtschapenen
rijk van de eeuwige dag, door de verdiensten en verzoenin
de Heer, Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in wer
zonder einde.’3 
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Leringen van John Taylor
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Dankzij de verzoening van Jezus Christus zal
het hele mensdom herrijzen.

Dan is het nu onze plicht om erachter te komen (…) w
door de verzoening tot stand is gebracht. 

Ten eerste, de opstanding. De straf van de geschonden w
de tijd van Adam was de dood; en iedereen zal sterven
woord van de Heer luidde: ‘Ten dage, dat gij daarvan eet, z
voorzeker sterven.’ [Genesis 2:17; zie ook Mozes 3:17.] Het
offer van Jezus Christus heeft de opstanding uit de dood te
gebracht en heeft het leven hersteld. Derhalve heeft 
gezegd: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij geloo
leven, ook al is hij gestorven’ [Johannes 11:25]. En Jezus ze
de eersteling van hen die ontslapen zijn. 

De volgende vraag die opkomt, is hoe ver dit beginsel re
op wie het van toepassing is. Het strekt zich uit tot he
mensdom; tot alle mensen in alle landen.4 

Alle mensen moeten uit het graf herrijzen, te eniger tijd
hetzelfde lichaam dat zij tijdens hun aardse leven hadden
zal gaan zoals Ezechiël heeft beschreven – beenderen zulle
aaneenvoegen, vlees en pezen zullen het skelet bedekken,
Gods bevel zal de levensadem er in worden geblazen. E
zullen verschijnen, velen van ons, tot verbazing van onszel
Ezechiël 37:1–14.] 

Ik heb Joseph Smith, toen hij in Nauvoo een graf aa
delven was, horen zeggen dat hij verwachtte dat hij, wann
graven worden geopend, zal herrijzen en zijn vader en m
zal omhelzen en zijn vrienden de hand zal schudden. H
schriftelijk laten vastleggen dat een paar toegenegen vriend
na zijn dood op toe zagen dat hij vlakbij zijn boezemvri
werd begraven, zodat hij hen, wanneer hij en zij herrezen
morgen van de eerste opstanding, kon omarmen en kon ze
‘Vader! Moeder!’ 

Wat een troost is het voor hen die de dood van lieve vri
te verwerken krijgen, te weten dat wij weer omgang me
zullen hebben! Hoe bemoedigend is het voor wie de ge
baarde beginselen van de waarheid naleven, vooral voor w
levensavond is aangebroken en die heel wat te dragen h
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weer het gezelschap van onze goede, vertrouwde vri
zullen genieten, zonder de dreiging van de dood, om het
van de Vader, dat Hij ons te doen heeft gegeven, af te afma

Dankzij de verzoening overwinnen
de getrouwen de geestelijke dood en verwerven

zij de verhoging.

Gods plan met betrekking tot de mens was dat hij zou v
en nadat de mens was gevallen en kennis van goed en kwaa
verkregen (kennis die hij zonder de val niet verkregen
kunnen hebben), werd het noodzakelijk dat de mens k
kreeg van de verzoening en de verlossing, die door de bem
ling van Jezus Christus tot stand zou komen.6 

Hoe, en in welke zin, is de mens gebaat bij de verzoening
opstanding? In die zin, dat de verzoening de mens in zijn
malige positie voor het aangezicht van de Heer heeft herste
heeft hem in een positie geplaatst en heeft het mogelijk voo
gemaakt om die verhoging en heerlijkheid te verwerven, 
zonder het zoenoffer nooit had kunnen verwezenlijken; na
door adoptie een zoon van God te worden; en als hij eenma
zoon is, wordt hij erfgenaam van God en mede-erfgenaam
Jezus Christus [zie Romeinen 8:16–17]; en dat Christu
dankzij zijn overwinning, mogelijk heeft gemaakt, en het b
het bereik van de gelovigen in Hem heeft gebracht, om o
overwinnen; en daar Hij, met zijn herrezen lichaam, gemac
is om zijn Vaders heerlijkheid te beërven, die Hij al met Hem
voordat de wereld bestond, zo kunnen ook wij door de ad
overwinnen en bij Hem op de troon zitten, zoals Hij heeft
wonnen en bij zijn Vader op de troon heeft plaatsgenomen

(…) Dankzij zijn verzoening nemen gelovigen in Chris
wie zijn wet gehoorzamen, deel aan zijn heerlijkheid en v
ging. Zij zijn erfgenamen van de Godheid. Wie daarentege
wet niet naleven, herrijzen wel, maar beërven zijn verh
niet. Zij worden uit de dood opgewekt, maar beërven
celestiale heerlijkheid, omdat zij geen celestiale wet hebben
leefd. (…) Jezus heeft gezegd: ‘Aldus staat er geschreven, d
Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de d
en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot v
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ving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.’
[Lucas 24:46–47.]7 
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De verzoening verlost kleine
kinderen en wie zonder kennis van het evangelie

zijn gestorven. 

De Verlosser zelf heeft, toen Hij rondging op aarde, tege
discipelen gezegd: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en v
dert ze niet; want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. 
waar, Ik zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet ontvangt a
kind, zal het voorzeker niet binnengaan.’ [Lucas 18:16–17
zijn kruisiging en opstanding herhaalde Hij deze woorden
zijn Nephitische discipelen: ‘En wederom zeg Ik tot u: gij
u bekeren en in mijn naam worden gedoopt, en als een ki
worden, of gij kunt geenszins het koninkrijk Gods beërve
Nephi 11:38.] 

Zonder de overtreding van Adam waren die kinderen e
geweest; dankzij de verzoening komen zij in een geredde
terecht zonder daar zelf iets voor te hoeven doen. Zij make
uit van, naar zeggen van de statistici meer dan de helft v
mensdom, die zijn eeuwig heil louter aan de bemiddeling
verzoening van de Heiland te danken heeft. Zoals elders
beschreven, heeft Jezus op mysterieuze, onbegrijpelijke wi
verantwoordelijkheid op zich genomen die eigenlijk op 
had moeten rusten, maar die uitsluitend door zijn bemidd
tot stand kon komen, doordat Hij hun verdriet, hun plich
hun overtredingen of zonden op zich heeft genomen. 

(…) Op een manier die voor ons ondoorgrondelijk en o
klaarbaar is, heeft Hij de last van de zonden van de hele w
op zich genomen. Niet alleen die van Adam, maar van al
nakomelingen. En al doende heeft Hij het koninkrijk der he
geopend, niet alleen voor alle gelovigen en allen die de w
God nageleefd hebben, maar ook voor ruim de helft va
mensdom die is gestorven voordat de jaren van volwasse
bereikt zijn, alsook voor de heidenen die, na gestorven t
zonder de wet te kennen, door zijn bemiddeling zonder we
rijzen, zonder wet worden geoordeeld en die aldus naar hu
mogen, werken en waarde aan de zegeningen van de verzo
deelnemen.8 
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onze zwakheden’, kan Hij onze beproevingen
ten volle begrijpen.

Toen de Heiland rondging op aarde, was het noodzakel
Hij, net als wij, op allerlei wijzen verleiding onderging, 
kunnen ‘medevoelen met onze zwakheden’ [Hebreeën 4:1
de zwaktes en de sterktes, de volkomenheden en onvolko
heden van de gevallen mens te doorgronden. En toen H
volbracht waarvoor Hij in de wereld was gekomen; de h
larij, corruptie, zwakheid en onnozelheid van de mens m
was geworden; en verleiding en beproeving in al zijn vo
had ondervonden, en had overwonnen; is Hij een ‘getrouw
priester’ [Hebreeën 2:17] geworden, om onze Voorspraak 
eeuwige koninkrijk van zijn Vader te zijn. 

Hij weet hoe Hij de menselijke natuur op waarde kan sch
want Hij, die zich in dezelfde situatie heeft bevonden, we
Hij geduld moet hebben met onze zwaktes en ziektes en be
volkomen de diepte, invloed en kracht van de beproev
waarmee de mensen te maken krijgen. Daarom kan H
begrip en uit ervaring geduld hebben met hen.9 

De fundamentele beginselen en
verordeningen van het evangelie zijn

noodzakelijk om de volledige zegeningen van
de verzoening te ontvangen.

Na nota te hebben genomen van de grote zegeningen,
rechten, machten en verhogingen die door de verzoenin
Jezus Christus binnen het bereik van de mens zijn gekom
het vervolgens onze plicht te onderzoeken hoe we daar
hand op kunnen leggen. (…) 

De voorwaarden waaraan het mensdom moet voldoen o
verhoging te verwerven die door de verzoening moge
gemaakt, zijn: ten eerste, geloof in God als onze Vader 
grote almachtige Regeerder van het heelal; in wiens hand
lot van het mensdom ligt; in wie wij leven, en bewegen e
En in zijn Zoon, Jezus Christus, als het Lam dat sedert de g
legging van de wereld is geslacht, de grote Middelaar d
grote zoenoffer heeft gebracht, waarin de Vader al vóór de s
ping had voorzien en dat door zijn kruisiging voltooid is. 
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verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’ [Johannes 3:16.] O
de woorden van de Nephitische koning Benjamin: 

‘Gelooft in God; gelooft, dat Hij bestaat en dat Hij alle d
heeft geschapen, zowel in de hemel als op de aarde; geloo
Hij alle wijsheid en kracht heeft, zowel in de hemel als 
aarde; gelooft, dat de mens niet alle dingen begrijpt, die vo
Here begrijpelijk zijn.’ [Mosiah 4:9.] 

Of zoals de apostel Paulus heeft geschreven: ‘Want w
God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is
wie Hem ernstig zoeken.’ [Hebreeën 11:6.] 

Het tweede beginsel van het evangelie is bekering. Zij 
oprechte en godvrezende berouw en het verzaken van z
gecombineerd met het vaste voornemen om de geboden va
te onderhouden. Zo heeft de profeet Jesaja geschreven: ‘De
deloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedach
hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfe
– en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.’ [Jesaja 55
in het Boek van Mormon staat: 

‘En verder, gelooft, dat gij u moet bekeren van uw zond
ze moet nalaten en u voor God vernederen, en in oprechthe
harten bidden, dat Hij u moge vergeven; en nu, indien gij a
dingen gelooft, ziet, dat gij ze volbrengt.’ [Mosiah 4:10.] 

Ten derde, doop tot de vergeving van zonden, van onze
tredingen, die op deze manier, mogelijk gemaakt door de g
van God en de verzoening, worden uitgedelgd. Paulus hee
zo gezegd: ‘Wij zijn dan met Hem begraven door de doop
dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is do
majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zo
wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met he
gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen
is) aan zijn opstanding.’ [Romeinen 6:4–5.] 

Ten vierde, de ontvangst van de Heilige Geest door ha
legging van hen die het heilig priesterschap dragen, en di
behoren bevoegd, geordend en gemachtigd zijn om deze 
te verlenen. Daarom zei Petrus op Pinksteren: 

‘Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de
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Here, onze God, ertoe roepen zal.’ [Handelingen 2:38–39.] 

Dat zijn de inleidende of fundamentele beginselen va
eeuwige, onveranderlijke evangelie van onze Heer en He
Jezus Christus, dat altijd voor alle mensen, in alle landen e
tijdperken hetzelfde is geweest, wanneer of waar het oo
hemels gezag is verkondigd. Daarom lezen we: ‘En aldus
het evangelie sedert den beginne gepredikt, verkondigd
heilige engelen, die uit de tegenwoordigheid van God w
voortgezonden, en door zijn eigen stem, en door de gave de
ligen Geestes. En aldus werden alle dingen door een heilig
ordening op Adam bevestigd, en werd het evangelie gepr
en een besluit uitgezonden, dat het in de wereld zou zijn to
einde.’ [Zie Mozes 5:58–59.]10 

We nemen ter gedachtenis van de verzoening van
de Heiland deel aan het avondmaal.

Offeranden, die vanaf de tijd van Adam zijn gebrach
waren [symbolisch] voor het grote zoenoffer dat Hij zou br
door Zichzelf te offeren. Er waren zoveel verschillende z
beelden, afschaduwingen en vormen waarvan Hij de grot
vorm was – de essentie, de realiteit geprefigureerd en v
schaduwd door andere offers die vanaf het begin zijn geb
(…) 

Maar voordat Hij Zichzelf offerde, als het grote zoenoff
de wet vervuld te hebben en die groot en heerlijk gema
hebben, en na het evangelie verkondigd te hebben, kwa
met zijn discipelen bijeen (…) om het Pascha met hen te ete
zei toen: ‘Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, 
lijd.’ [Lucas 22:15.] Om wat met u te eten? Het Pascha. Om
met u te eten? Het avondmaal van de Heer. (…) De twee ce
nies waren in Hem verenigd, Hij was de belichaming van 
Hij was al vóór de grondlegging van de wereld georden
mannen van God hadden al eeuwenlang van Hem geprofe
En ook ter wille van de offers die door de dienstknechten v
Heer sinds de tijd van Adam waren gebracht. En al de ve
lende [offers] tot nu toe wijzen op Hem, want voor Hem z
gebracht en op Hem zijn ze gericht. Aan de andere kant w
het die de meer volmaakte wet had gegeven; en door zijn
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bloed van stieren, geiten en lammeren slechts een afspie
was. 

Met het oog op wat bijna onmiddellijk daarna plaats
stelde Hij het avondmaal in, ter herinnering aan zijn op
verlossingsdaad. Aan tafel ‘nam [Hij] een brood, sprak de 
zegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is
lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedach
[Lucas 22:19]. Daarna ‘nam [Hij] een beker, sprak de dan
ging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Wan
het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wor
vergeving van zonden’ [Matteüs 26:27–28]. (…) 

Vanaf het begin van de wereld tot aan de tijd dat het P
werd ingesteld, bracht men offers als zinnebeeld van het
van de Zoon van God. En vanaf de tijd van het Pascha tot a
moment dat Hij zichzelf opofferde, waren deze offers en v
schaduwingen zorgvuldig door de profeten en patriarch
acht genomen, overeenkomstig het gebod aan Mozes en a
volgelingen van de Heer. En Zelf heeft Hij deze vereiste o
acht genomen en, net als anderen, het Pascha gevierd. E
nemen wij, ter gedachtenis van het grote offer dat is geb
aan het avondmaal deel. Deze verzoening was de belan
schakel tussen het verleden en de toekomst. Hij vervulde d
Hij voldeed aan de eisen van de gerechtigheid, en was ge
zaam aan de vereisten van zijn hemelse Vader.11 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Wat is er door de verzoening van Jezus Christus bereikt

• In welke opzichten is de leer van de opstanding een troos
u? 

• Wat voor invloed heeft de verzoening op u? Wat hebt u a
kennis dat de Heiland ‘geduld [heeft] met onze zwak
ziektes en (…) volkomen de diepte, invloed en kracht v
beproevingen [begrijpt]? Welke ervaringen hebt u geha
uw getuigenis van de verzoening hebben versterkt? 

• Wat houdt het in om door ‘adoptie’ een zoon of dochte
Christus te worden? (Zie ook Mosiah 5:1–9, 15; LV 25:1.)
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door middel van de verzoening verkrijgbaar zijn? (Zi
Geloofsartikelen 1:3–4.) 

• Wat is het verband tussen het avondmaal en de verzoen

Relevante teksten: Matteüs 26:26–28; Mosiah 15:22–25; Alma
34:13–15; 3 Nephi 18:1–12; Moroni 10:32–33; Mozes 5:4–8 

Noten 

1. The Mediation and Atonement (1882),
blz. 170. 

2. Deseret News (wekelijkse uitgave),
4 maart 1863, blz. 282. 

3. B. H. Roberts, The Life of John Taylor
(1963), blz. 398. 

4. The Mediation and Atonement,
blz. 177–178. 

5. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 23–24. 

6. The Mediation and Atonement, blz. 187. 

7. The Mediation and Atonement,
blz. 179–180. 

8. The Mediation and Atonement,
blz. 148–149; alinea-indeling
gewijzigd. 

9. The Gospel Kingdom, blz. 120. 
10. The Mediation and Atonement,

blz. 180–183. 
11. The Mediation and Atonement,

blz. 124–127. 
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Integriteit

Laten we rein zijn, laten we deugdzaam
zijn, laten we eerzaam zijn, laten wij onze

integriteit behouden, laten wij goed zijn voor
alle mensen, altijd de waarheid spreken

en iedereen goed behandelen.1

Uit het leven van John Taylor

John Taylor heeft een integer leven geleid, dat een voor
was voor iedereen die hem kende en voor iedereen die me
in de kerk samenwerkte. De dag na zijn overlijden in jul
schreven zijn raadgevers, George Q. Cannon en Joseph F. S
een brief naar de Deseret News om het publiek te informeren
zijn verscheiden. In die brief werd tevens eer bewezen aan
dent Taylor. Hierna volgt een fragment uit die hulde, waar
standvastige karakter en de integriteit van deze geliefde p
naar voren komt: 

‘Er hebben maar weinig mensen geleefd die eenzelfde in
teit en vastberaden morele en lichamelijke moed hebben ge
als onze geliefde profeet die zojuist is overleden. Hij kende
angst in verband met het werk van God. En ten opzicht
boze benden, en op andere momenten dat zijn leven in g
verkeerde, en dat er gevaar dreigde voor de leden, is hij
[teruggedeinsd] – zijn knieën knikten niet en zijn handen t
niet. Als er vastberaden en moedig moest worden opgetr
wist iedere heilige der laatste dagen steevast waar presiden
Taylor te vinden was en hoe hij daar tegenover stond. Iede
bleem pakte hij eerlijk en moedig aan, op een manier die be
dering opriep bij iedereen die hem zag en hoorde. O
schrokken moed en onverzettelijke standvastigheid waren
van zijn belangrijkste karaktereigenschappen. (…) Hij wa
man waar iedereen op kon vertrouwen.’2 
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Leringen van John Taylor

Integriteit houdt in de beginselen van waarheid en
rechtschapenheid getrouw naleven.

Laten wij waarheidsgetrouwe, eerzame en integere m
zijn – mensen die hun woord van eer geven en daar niet op 
komen, ongeacht de gevolgen – mensen wier woord voor e
bindt. (…) Wij proberen een volk te vormen dat mensen
voortbrengt, waarheidsgetrouwe mensen, integere me
deugdzame mensen, mensen die in de eeuwige werelde
God kunnen omgaan.3 

God wil een volk dat reine handen en een zuiver hart 
mensen die niet omgekocht kunnen worden, (…) waarhe
trouwe, integere, eerzame en deugdzame mensen die een
volgen die door de God in de eeuwige werelden wordt go
keurd, en door alle eerzame, eerlijke mensen die ooit h
geleefd of nu leven, die voorgeven een heilige te zijn. H
wacht dat wij heiligen zijn, niet in naam of theorie, maar in
kelijkheid.4 

President John Taylor in 1883 (bij benadering aangegeven). Zijn raadgevers
hebben gezegd: ‘Er hebben maar weinig mensen geleefd die eenzelfde integriteit e

vastberaden morele en lichamelijke moed hebben getoond.’
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hebzucht en begeerte en – hoe zal ik het zeggen? – oneerlij
heeft zich als een plaag over de hele wereld verspreid, e
hebben ons min of meer ingelaten met die geest. Als een pl
die tot alle lagen van de maatschappij doorgedrongen, 
plaats van ons te laten leiden door hoge, edele en eerzame b
selen die zich in de boezem van God bevinden, haken wi
vuil gewin dat als de wortel van alle kwaad wordt besch
[zie 1 Timoteüs 6:10]. En in plaats van onze liefde op G
richten, richten we die op de wereld met alle dwaashed
ijdelheden. (…) Laat aan de wereld, de engelen en God zi
bewijs, dat u zich aan de kant van waarheid en recht, eerlij
reinheid en integriteit bevindt, en dat u voor God en zijn ko
rijk bent.5 

Maak u niet druk om wat de wereld zegt of doet, wan
kan men alleen doen wat de Heer hun toestaat. (…) We zull
evangelie onder hen verbreiden en de beginselen van de 
heid blijven verdedigen, wij zullen ons overeenkomstig de
van God organiseren, en zullen naar eenheid te streven –
als wij niet één zijn, zijn wij niet van de Heer, en zullen dat
worden, tot in alle eeuwigheden niet. Hoort u dat, heilige
laatste dagen! En denk niet louter aan uzelf en uw welz
voorspoed; maar zeg in uw hart: ‘Wat kan ik doen om
koninkrijk van Zion op te bouwen? Ik ben hier, en alles w
bezit ligt op het altaar. Ik ben bereid om de wil van God te
ongeacht wat die zal zijn, of waar die mij zal zenden, 
einden der aarde of niet.’ Maar dat doen we nog niet; w
teveel met onze eigen zaken bezig en laten ons in met de
van de wereld, waaraan we toegeven en ons aanpassen. H
we de wereld het beste wensen en verlangen bij te dragen to
geluk, kunnen we ons niet laten leiden door hun gewo
noch onder hun invloed zijn. God is de Heer, onze God;
onze koning en wetgever; Hij moet over ons heersen.6 

Integriteit houdt in eerlijk zijn met God,
onszelf en elkaar.

Er is een belangrijk beginsel waardoor wij ons allemaa
gens mij, moeten laten leiden in onze aanbidding, meer d
het andere waar we in dit leven mee in aanraking komen, 
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sproken kinderen Gods te midden van een ontaard en ver
geslacht.’ [Zie Johannes 8:32, 36; Filippenzen 2:15.] Ons 
nogmaals gezegd dat God oprechtheid tot in het diepst van
ziel vereist. [Zie GNB, Psalmen 51:8.] Het is belangrijk d
mensen eerlijk tegenover zichzelf zijn, dat zij eerlijk tege
elkaar zijn, in al hun woorden, daden, [besprekingen], o
linge contacten, zakelijke overeenkomsten en al het ande
moeten zich laten leiden door waarheidlievendheid, eerli
en integriteit, en de mens die niet eerlijk tegenover zichze
overtuiging en zijn gevoelens is, is bijzonder dwaas. 

Wij kunnen elkaar bedriegen (…) als een vals geldstuk d
goed en waardevol beschouwd wordt. Maar God doorgron
hart en toetst de nieren van de mens. [Zie Jeremia 17:10.] H
onze gedachten en begrijpt onze verlangens en gevoelen
kent ons daden en de motieven die ons tot die daden brenge
is bekend met alle handelingen en verrichtingen va
mensdom, en alle verborgen gedachten en daden van de
senkinderen zijn onbedekt en naakt voor Hem, en daarna
Hij hen oordelen.7 

Wij dienen volledig eerlijk te zijn, tegenover elkaar en 
over anderen; laat ons woord zo goed zijn als onze verbin
vermijd alle vertoon van hoogmoed en ijdelheid, en wees 
moedig, bescheiden en nederig zijn; vol integriteit en eer
heid; en handel billijk en rechtschapen met alle mensen.8 

Als iemand geld leent, moet er iets in onderpand w
gegeven, omdat de geldverstrekker bang is dat hij zijn gel
terugkrijgt. Mensen hebben geen vertrouwen in elkaars w
Ik zou nog geen strohalm geven voor iemand wiens wo
niet kan vertrouwen. Er is niets van hem, geen fundering
om aan vast te houden. Toch zijn dit de mensen van wie d
feet heeft gezegd dat zij in de laatste dagen zouden bestaa
sluiten een verbond en zijn niet van plan om zich era
houden. Hun woord is niets waard, hun integriteit heeft
fundering. 

Ik bespreek dit ter uwer informatie, want in deze staat ve
de wereld. En zijn wij er vrij van? Bij lange na niet – waren w
maar. Ik zou willen dat er meer eerlijkheid, deugdzaam
integriteit en waarheidlievendheid onder ons was, en mee
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zij zich onder de heiligen bevinden, is dat een grote sch
waarvoor we ons allemaal moeten schamen, want als er ie
integer, oprecht en eerlijk zou moeten zijn, zijn wij da
overal en onder alle omstandigheden. En als wij iets ze
moet dat net zo geloofwaardig zijn als wanneer we het ond
verklaren, en alsof we door tienduizend touwen gebonden

Waar geloven we in? Wij geloven in reinheid, in deugd
heid, in eerlijkheid, in integriteit, in oprechtheid en in he
tronen van de leugen; wij geloven in de billijke, oprech
achtenswaardige behandeling van alle mensen; wij gelove
het goed is God te vrezen, zijn wetten na te leven en zijn ge
te onderhouden. Doen we dat allemaal? Nee, niet echt. I
willen dat we dat deden. Maar een grote meerderheid van d
ligen der laatste dagen doet het wel; en als er zijn die da
doen, laat hen dan hun levenswijze onder de loep nemen. (
omdat we hier zijn met het doel Zion op te bouwen, verwac
dat we oprecht en eerzaam zijn in alle onze handelingen 
over elkaar en alle andere mensen.10 

We moeten integer zijn om het kwaad te overwinne
en het koninkrijk van God op te bouwen.

We leven in een kritiek en belangrijk tijdperk. De mense
soms verbaasd als ze de verdorvenheid, de goddeloosheid 
kwaad zien, het gebrek aan eerlijkheid en integriteit, en de s
kenstreken die alom voorkomen. Maar waarom zijn ze da
Is er niet geopenbaard dat de landen op aarde de elemente
verwoesting in zich hadden en dat ze dus wel moesten inst
En als we zien dat deugdzaamheid met voeten getreden w
en integriteit en waarheid ver te zoeken zijn, terwijl de g
lozen, verdorvenen en weerspannigen [of ongehoorzamen
zaken doen, mogen we verwachten dat de bijl aan de wort
de boom is gelegd en dat [de boom] in verval is en spoed
omvallen. [Zie LV 97:7.] En dat is momenteel onder de v
gaande. We hoeven niet te jammeren of te denken dat daa
maar iets vreemds of opmerkelijks aan is. We wisten dat 
konden verwachten, en ze zullen nog veel erger worden d
nu zijn. Maar wij zijn betrokken bij de verkondiging van
beginselen.11 
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landen, talen, streken en volken bijeengebracht. Wat te 
Moeten we ons belachelijk maken? Is het ons doel om net 
goddelozen ‘geldgierig te zijn, pochers, vermetel, kwaad
kers, aan onze ouders ongehoorzaam, roekeloos, opgeb
afkerig van het goede, met een schijn van godsvrucht zond
kracht ervan’? [Zie 2 Timoteüs 3:2–5.] Nee, we zijn
gekomen om de wetten van de Almachtige te leren, en o
en onze nakomelingen voor te bereiden op tronen, ma
vorstendommen en heerschappijen in het celestiale koni
van God. 

We praten soms over Zion, dat in Jackson County 
worden opgebouwd; en ook over het nieuwe Jeruzalem da
worden gebouwd en voorbereid om een Jeruzalem te ontm
dat uit de hemel zal nederdalen. Hoe zijn ons leven en
daden met deze zaken te vergelijken? Zijn ons hart, onze g
lens en emoties daarop gericht, of zijn we vergeetach
houden we ons meer bezig met het vergankelijke en zintu
waarneembare? 

Bereiden wij onze kinderen op deze tijd voor en verspr
we een goede invloed om de mensen op de wegen van het
te leiden en hen tot God te brengen? Of nemen we een pa
naar beneden leidt – van dag tot dag, wat het ons ook
brengen? Ik vind dat we moeten ontwaken en tot leven m
komen, en een koers moeten volgen die een glimlach a
Almachtige ontlokt en die zijn goedkeuring kan wegdragen

We moeten onze jongeren voorbereiden om in onze
sporen te treden, als die juist zijn, zodat zij achtenswaa
leden van de samenleving zullen worden; en als wij in
wereld klaar zijn en de andere ingaan, mogen wij dan in
nakomelingen achterlaten, die de geboden van God o
houden. Wij leren onze kinderen zachtmoedigheid en ne
heid, integriteit, deugdzaamheid en vrees voor God, zodat 
beginselen weer aan hun kinderen kunnen meegeven. (…
beer in het hart van uw jongeren de beginselen te plante
ertoe leiden dat zij een achtenswaardig, hoogstaand, intel
deugdzaam, bescheiden, zuiver mens worden, vol integrit
waarheid (…) zodat zij met u een erfgoed in het koninkri
God mogen hebben.12 
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van God op aarde; en we verlagen ons tot kleine bedriegerij
vergeten de grote en glorierijke taak waartoe wij geroepe
Velen van ons geven toe aan verleiding; we wankelen en k
in duisternis terecht, en raken de Geest van de Heer kwi
vergeten dat God en de engelen toekijken; we vergeten d
geesten van de rechtschapenen en onze voorouders, die u
naar de vestiging van het koninkrijk van God op aarde, hu
op ons laten rusten, en dat onze daden door alle bevoegde i
ties in de onzichtbare wereld kunnen worden gezien. 

En omdat we dat soms vergeten, gedragen we ons dwa
dat bedroeft de Geest van God, die zich aan ons onttrekt, e
zijn we op onszelf aangewezen om in het donker rond te t
Maar als we onze godsdienst kunnen naleven, God vrezen
ledig eerlijk zijn, acht slaan op zijn wetten en verordening
zijn geboden onderhouden, zullen we ons heel anders v
Dan voelen we ons prettig en gelukkig. Dan is onze geest 
en opgewekt. En dan neemt onze vreugde iedere dag, 
week en ieder jaar toe.13 

God zal de mensen zegenen die
integer en rein zijn.

Wat de gebeurtenissen betreft die zich nog zullen voor
en de soort beproevingen, problemen en pijnen die we het 
zullen moeten bieden, die baren mij niet veel zorg; deze 
liggen in Gods handen. (…) Als blijkt dat wij gewillig en ge
zaam zijn, en ons aan de kant van de Heer hebben gescha
rechtschapenheid, in waarheid en integriteit, in deugdzaam
reinheid en heiligheid, en ons houden aan de ware beginse
de wetten van het leven, zal God bij ons zijn en zal Hij ied
steunen die zich aan deze beginselen houdt. (…) De rein
deugdzamen, de eerzamen en standvastigen, gaan voort,
vierend en om zege te behalen, totdat zij alles bereiken wa
voor hen op aarde in gedachten had.14 

Wees eerlijk tegenover uzelf, wees eerlijk tegenover
Wees deugdzaam, wees oprecht en volkomen integer. Vre
Here, uw God, in uw hart, dan zult u zijn zegeningen ontv
en zal zijn Geest bij u zijn, en bij de generaties die na u k
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.15 
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• Hoe zou u, op basis van wat u van president Taylor g
hebt, integriteit definiëren? In welke aspecten van uw le
het vooral moeilijk om integer te blijven? 

• Wat houdt het in om eerlijk tegenover onszelf te zijn? T
over anderen? Tegenover God? Waarom is het belangri
in alle aspecten van ons leven eerlijk te zijn? Hoe word
gezegend voor onze eerlijkheid? 

• In welke opzichten zou het leven anders zijn als iedere
beginselen van eerlijkheid en integriteit naleefde? Ho
volkomen integriteit van invloed zijn op uw daden? 

• Hoe wordt de integriteit van kinderen tegenwoordig 
proef gesteld? Hoe kunnen wij onze kinderen bijbrenge
eerlijkheid en integriteit belangrijk zijn? 

• Hoe verhouden ons leven en onze daden zich tot ons do
het koninkrijk van God op te bouwen? Waarom is het b
rijk om deze vergelijking vaak te maken? 

Relevante teksten: Psalmen 15:1–5; Spreuken 20:7; Alma 41:1
LV 10:28; 136:25–26; Geloofsartikelen 1:13 

Noten  

1. Deseret News: Semi-Weekly,
24 oktober 1882, blz. 1. 

2. B. H. Roberts, The Life of John Taylor
(1963), blz. 410–411. 

3. Deseret News: Semi-Weekly,
21 oktober 1884, blz. 1. 

4. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 123. 

5. Deseret News: Semi-Weekly,
15 maart 1881, blz. 1. 

6. Deseret News: Semi-Weekly,
31 augustus 1880, blz. 1. 

7. Deseret News: Semi-Weekly,
16 december 1873, blz. 1; alinea-indeling 
gewijzigd. 

8. The Gospel Kingdom, blz. 343. 
9. Deseret News: Semi-Weekly,

11 februari 1873, blz. 2. 
10. Deseret News (wekelijkse uitgav

26 april 1882, blz. 210. 
11. Deseret News: Semi-Weekly,

26 januari 1875, blz. 1. 
12. Deseret News (wekelijkse uitgav

15 januari 1873, blz. 761;
alinea-indeling gewijzigd. 

13. The Gospel Kingdom, blz. 179. 
14. Deseret News: Semi-Weekly,

19 december 1876, blz. 1. 
15. Deseret News: Semi-Weekly,

11 december 1877, blz. 1. 
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Over zendelingen heeft president Taylor het volgende gezegd: ‘Als deze broeders
rondgaan, is het misschien een nieuwe taak voor hen (…). Toch gaan deze zendelin

rond als boodschappers van de Heer, Jezus Christus.’
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Onze zendingsplicht

Ik zie de ouderlingen nooit op zending
gaan om het evangelie te prediken [zonder te overweg

dat zij deelnemen aan een van de grootste werken
die ooit voor het mensdom zijn verricht.1

Uit het leven van John Taylor

Tussen 1839 en 1857 heeft ouderling John Taylor versche
malen een voltijdzending in de Verenigde Staten en a
landen vervuld. Hij predikte het evangelie vaak onder mo
omstandigheden, soms zonder geld of voedsel, en gaf dan
van zijn grote geloof en getuigenis. Hij vertrouwde erop d
Heer hem en zijn gezin zou beschermen en hem van de mid
zou voorzien om het evangelie te prediken. 

Een voorbeeld van de schragende macht van de Heer
plaats kort nadat ouderling Taylor zijn gezin in Montrose (
had achtergelaten om een zending in Engeland te verv
Toen hij door Indiana reisde, werd hij ernstig ziek en moes
scheidene weken in een hotel doorbrengen. In die tijd ve
digde ouderling Taylor het evangelie in bijeenkomsten d
naast het hotel hield, hoewel hij een groot deel van de tijd d
sprak, moest blijven zitten. Zijn luisteraars merkten d
ondanks zijn moeilijke omstandigheden nooit om geld v
Uiteindelijk ging een van hen naar hem toe en zei: ‘Mi
Taylor, u gedraagt zich niet als de meeste andere predikan
hebt niets over uw omstandigheden of over geld gezegd, t
u hier al enige tijd ziek verblijft. De rekeningen van de artse
hotel en dergelijke moeten behoorlijk oplopen. Som
vrienden en ik hebben deze zaak besproken en wij willen u
helpen.’ 

Ouderling Taylor nam deze hulp dankbaar aan en kon
daarna zijn reis voortzetten, na al zijn rekeningen te h
betaald. Over deze ervaring heeft ouderling Taylor gezeg
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de verkondiging van het evangelie is John Taylor een goed
beeld van de manier waarop we zendingswerk moeten
richten. 

Leringen van John Taylor 

Door zendingswerk krijgt het mensdom kennis
van het leven en de onsterfelijkheid.

We zijn hier met een bepaald doel; de wereld is me
bepaald doel geschapen; (…) het evangelie is met een be
doel geïntroduceerd in de verschillende tijdperken en ond
verschillende volken aan wie het is geopenbaard en ov
bracht; en dat geldt allemaal ook voor ons. De Heer hee
geleid zoals Hij ooit Israël heeft geleid, en zoals Hij de Nep
uit Jeruzalem heeft geleid, en de tien stammen, en andere v
die naar verschillende plekken zijn getrokken. Hij hee
geleid, en het eerste wat Hij voor ons heeft gedaan (…) w
zijn evangelie bekendmaken, allereerst geopenbaard aan J
Smith; en hij – benoemd door de Almachtige, een benoemi
tot stand kwam door middel van het heilige priesterschap,
de hemelen bestaat, en daarmee het gezag om het anderen 
reiken – heeft het anderen aangereikt, en zij op hun beu
anderen; en derhalve is het evangelie bij ons in de verschi
landen waar we woonden, terechtgekomen. 

En toen deze mannen rondgingen om het evangelie te ve
digen, gingen ze, zoals Jezus heeft gezegd, niet om hun
wil te doen, ‘doch de wil van Hem, die Mij gezonden 
[Johannes 5:30] en om in samenwerking met de priester
juiste beginselen te introduceren. Derhalve gingen ze uit 
de volken, en duizenden en tienduizenden en milj
luisterden naar hun getuigenis; maar zoals het in oude 
ging, gaat het ook in de laatste dagen. Jezus heeft gezegd:
is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en
zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en sm
weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vin
[Matteüs 7:13–14.] Dit is in alle tijdperken en onder alle v
het geval geweest, waar en wanneer het evangelie ook i
kondigd.3 
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er geen kennis van het leven en de onsterfelijkheid; want de
kan deze beginselen alleen begrijpen als ze uitgelegd wo
(…) Toen de hemelen waren geopend en de Vader en de
verschenen en de beginselen van het evangelie aan Joseph 
openbaarden, en toen het heilig priesterschap was hersteld
kerk en het koninkrijk van God op aarde waren gevestigd, w
dat de grootst mogelijke zegeningen die op deze gen
konden worden uitgestort. Als ze dat toch eens begrepe
was de grootste zegen die God het mensdom kon verlenen

Het is onze plicht de Heer door middel van
het zendingswerk te helpen.

Wat we dus zien is dat de Heer in deze tijd evenals in
gaande tijdperken altijd verlangt een volk te vergaderen d
wil doet, zijn geboden onderhoudt, naar zijn raad luistert e
bevelen uitvoert. (…) De Heer, in deze tijd zowel als bij
gaande gelegenheden, stuurt wie Hij wil sturen; Hij kies
eigen boodschappers uit en stuurt hen uit onder de mense
toen de ouderlingen van Israël rondgingen, zei Hij i
bepaalde openbaring tegen hen: ‘Mijn engelen zullen rond
zijn om u te bemoedigen.’ [LV 84:88.] En zij gingen rond,
Heer hield zich aan zijn woord, en velen van u, in die 
andere landen, luisterden naar de woorden des levens, en t
ze hoorde, toen kende u ze en begreep ze, zoals Jezu
gezegd: ‘Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze
volgen Mij, maar een vreemde zullen zij voorzeker niet v
omdat zij de stem der vreemden niet kennen.’ [Zie Johanne
27.] U hebt de stem van de waarheid vergezeld van de Gee
God gehoord, en daardoor werd er een snaar in uw bo
geraakt en was gehoorzaamheid het gevolg. (…) 

Wat moeten we dan nu doen, nu we zijn bijeenvergade
te helpen? Onze eigen belangen behartigen? Nee. Rijkdom
garen? Nee. Ons aan de goede dingen in het leven overg
Nee, maar we moeten de wil van God doen en onszelf
talenten en vaardigheden toewijden, onze intelligent
invloed aanwenden, en wel op iedere mogelijke manier, o
oogmerken van Jehova uit te voeren en vrede en rechtsch
heid op aarde te vestigen. Dat is, zoals ik het begrijp, de red
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het werk van God in de laatste dagen, en we behoren da
mee te werken.5 

Ik ben met het juiste gezag tot ouderling geordend, e
rondgegaan om dit evangelie te verkondigen. Andere o
lingen zijn net als ik naar andere landen gegaan om dezelfd
en dezelfde beloften te prediken. Sommigen van hen ware
echt ontwikkeld; anderen hadden niet veel scholing gehad.
zendelingen zijn uniek. Soms is een zendeling koopman,
jurist, smid, metselaar, stukadoor, boer of arbeider, of
beroep ook. Maar zij staan allemaal onder dezelfde invloe
de Geest, en zij gaan allemaal rond als zendeling om het 
gelie van licht, van leven en van eeuwig heil te verkondige
hebben de schatten van het eeuwig leven ontvangen, en z
gemachtigd om er met anderen over te praten; en ze b
dezelfde beloften. 

U die vanmiddag hier bent, zowel als tienduizenden and
hebben naar deze beginselen geluisterd; u kreeg die belofte
geboden; en toen u het evangelie gehoorzaamde, ontving u
zelfde geest; u bent mijn getuigen dat wat ik nu verkondig
is, en van de Geest en de macht van God die de gehoorzame
het evangelie vergezeld, en u kunt het niet ontkennen.
groep zal het niet ontkennen. Toen u koos voor gehoorzaam
aan de wetten van God, zijn geboden ging gehoorzamen en
dopen voor de vergeving van uw zonden en u de handen w
opgelegd voor gave van de Heilige Geest, ontving u die o
nu bent u een levende getuige van God. Dit is een geheim 
wereld niet begrijpt. (…) We bezitten de beginselen va
eeuwig leven en werken voor de eeuwigheid; en we werke
aan de opbouw van het Zion van God, waar rechtschape
kan worden geleerd en de mens beschermd kan worden, en
de vrijheid kan worden verkondigd aan alle mensen, van e
van elk gezindte en uit elk land.6 

Onze plicht is de verkondiging van het evangelie aa
mensen. (…) En we doen het ondanks de tegenwerkin
mensen, en we doen het in de naam van God. (…) En als
duivel meer liefhebben dan God, dan is dat aan hen, even
problemen en het verdriet, en rampen en oorlogen en bloe
gieten die zij daarmee over zich heen halen. Want nat
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worden verstrooid, en de machten van de aarde zullen o
wankelen; en de Heer zal weldra komen om de landen t
delen; en het betaamt ons te weten wat we aan het doen z
niet tegelijk heilige Gods en hypocriet te zijn, maar verv
zijn van waarheid en integriteit, onze roeping groot te mak
onze God te eren. 

Dat verwacht God van ons. En daarna tempels te bouw
wat dan? Dat we in die tempels dienen, het evangelie na
landen op aarde brengen en dan de leden daar vergadere
dan? Dat we meer tempels bouwen. En dan? De mense
laten dienen.7 

Zendelingen verkondigen eeuwige waarheid met
de kracht en het gezag van God.

Er is een groot verschil tussen onze manier van evangel
spreiding en die van de wereld. Veel van onze manne
komen naar de heersende maatstaven in de wereld nauwel
aanmerking voor de prediking van het evangelie; maar het
verschil tussen ons en hen is dat wij in de naam van de Go
Israël rondgaan, gesteund door zijn kracht, wijsheid en i
gentie om de beginselen van de eeuwige waarheid te ve
digen die wij van Hem hebben ontvangen; terwijl zij ron
en verkondigen wat ze op de universiteit hebben geleerd. 

Onze ouderlingen hebben hun zwakheden. (…) Als [zij]
gaan, hebben ze geen voorbereiding gehad boven de ge
opleiding die iedereen hoort te krijgen; maar het zijn
woorden die zij verkondigen, het zijn beginselen. En hoew
zich voor een gehoor dat onderlegd is in de wetten van
onzeker kunnen voelen en moeite kunnen hebben zich te 
toch zal de Geest van de Heer, wanneer zij rondgaan en vo
gemeenten in de wereld staan, met hen meegaan, zal de He
schragen en hun wijsheid geven, ‘welke al uw tegenstande
zullen kunnen weerstaan of weerleggen.’ [Zie Lucas 21:15
is de belofte aan de dienstknechten van de Heer die me
trouwen in Hem rondgaan.8 

Deze jongemannen lijken veel op ons: ze hebben de gee
leven, licht, intelligentie ontvangen, en de gave van de H
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landen op aarde te verkondigen. Zij gaan niet uit eigen na
in eigen kracht op pad, maar in de naam, kracht en macht v
God van Israël. Dat is hun positie, en als zij God aanhang
hun roeping grootmaken, de beginselen van de waa
naleven, en verleiding en verloedering van elke soort mijde
de macht van God bij hen zijn; en God zal hun mond open
hen in staat stellen om de wijsheid van de wijzen te besch
en zij zullen woorden spreken tot verbazing van zichzelf e
die naar hen luisteren. 

Ik wil tegen deze broeders zeggen: maak werk van uw
ding. Laat de wereld voor wat ze is; maak u niet druk ov
dollars en centen, de ponden, shillings en pence. Houd 
God vast, leef uw godsdienst na, maak uw roeping groot, v
moedig u voor God, roep Hem in het verborgene aan en H
uw weg voor u bereiden.9 

Een grondige geestelijke voorbereiding is onontbeerl
voor de effectieve zendeling.

Derhalve zeg ik tot hen die op zending gaan: bestude
Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden e
andere boeken, zodat je de beginselen van ons geloof goed
En tegen de andere jongemannen die nu niet op zending
maar die waarschijnlijk in de toekomst zullen gaan, zeg ik
eens dat deze zaken belangrijker zijn dan zij zich nu ku
voorstellen. De waarheid behoort ons op te bouwen en t
sterken. We behoren de beginselen, leerstellingen en ve
ningen van de kerk en het koninkrijk van God te leren ken

In de Leer en Verbonden staat dat wij wijsheid moeten z
zoals we dat naar een verborgen schat zouden doen, door 
en door geloof; dat we op de hoogte moeten zijn met de ge
denis en de wetten van het land waarin we wonen en van a
landen op aarde. [Zie LV 88:78–80, 118.] Ik weet dat wanne
gemannen hier in de omgeving werken, de bergen in gaan,
boerderij werken en naar het theater gaan, ze zich niet ech
dergelijke zaken bezighouden; maar als er een beroep o
wordt gedaan om de hand aan de ploeg te slaan, zouden ve
hen willen dat ze meer kennis van de Bijbel, het Boe
Mormon en de Leer en Verbonden hadden.10 
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mannen die in hun godsdienst geloven; mannen die hun 
terschap eren; mannen in wie de mensen die hen kennen
trouwen hebben en in wie God vertrouwen heeft. (…) We 
mannen die met de Heilige Geest en de macht van God ve
zijn. (…) De mannen die de woorden des levens onder de v
brengen, dienen eerzame, integere, deugdzame en reine m
te zijn; en daar dat de opdracht van God aan ons is, zullen w
proberen uit te voeren.11 

Wij moeten geloof en moed hebben om onze
zendingsplicht te vervullen.

De volken op aarde gaan een verschrikkelijke tijd tege
(…) erger dan ooit in het hart van de mens is opgekomen 
logen, bloedvergieten, verwoesting, verdriet en ellende, pe
ties, hongersnood, en aardbevingen, en al die rampen waa
de profeten hebben gesproken zullen zeker in vervulling
(…) En het is aan ons, heiligen der laatste dagen, de posit
we innemen, goed te begrijpen. (…) 

(…) Er zijn een aantal zaken die het voor de mens soms
mate moeilijk maken om de soort zending te volbrengen 
voorheen volbrachten, wegens leeftijd, ziekte en omsta
heden. Toch heb ik me vaak beschaamd gevoeld bij het zie
de reacties van velen in de quorums waarover ik het heb,
neer zij op zending worden geroepen. Een voor een volg
excuses. Het was twintig jaar geleden gemakkelijker om tw
driehonderd mannen bij elkaar te krijgen dan nu uit d
zenden in Israël. Hoe denkt u dat dat komt? Gedeeltelijk do
onverschilligheid die er heerst.12 

Er zijn genoeg gezonde mannen die, als ze wat meer gel
God hadden, en als ze zich wat meer bewust waren v
rampen die over de aarde zullen komen, en van de plichte
het priesterschap dat God op hen heeft bevestigd, alle h
nissen uit de weg zouden ruimen en zouden zeggen: hier b
Heer, stuur mij; ik wil het mensdom tot zegen zijn. Als Jez
aarde is gekomen om de verlorenen te zoeken en te verl
laat mij dan vervuld zijn van diezelfde geest.13 
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Heeft Hij mij ooit in de steek gelaten? Nee, nooit. Er is altijd
me gezorgd, en daarvoor wil ik God, mijn hemelse Vader, 
Ik was met zijn werk bezig, en Hij zei me dat Hij me daari
steunen. Hij heeft zich aan zijn belofte gehouden; en als 
niet aan die van mij heb gehouden, hoop ik dat Hij mij w
geven en de kracht geven om het beter te doen. Maar de H
mij trouw gebleven, en ik heb nooit gebrek aan eten, drink
kleding gehad, en ik heb altijd de middelen gehad om te ga
staan waar ik wilde.14 

Ik heb veel meer vertrouwen in mensen die deze bijeen
verlaten in het besef van hun zwaktes en onmacht, d
mensen die vinden dat ze goed geïnformeerd zijn en denk
ze in alles kunnen onderwijzen. Waarom? Omdat de mens,
op zichzelf vertrouwt, op een gebroken riethalm vertr
Maar als hij op de Heer vertrouwt, zal hij nooit falen. (…
Heer is overal, Hij waakt over zijn volk, en als deze broed
God blijven vertrouwen (…), zal zijn Geest op hen rusten
verstand verlichten, hun capaciteiten vergroten en hun de
heid en intelligentie geven die zij nodig hebben. Zij hoeve
wereldse wijsheid betreft geen vrees te hebben, want er is
wereld geen wijsheid die gelijk is aan de wijsheid die de He
heiligen geeft; en zolang deze broeders het kwaad uit d
gaan, hun godsdienst naleven en de Heer aankleven doo
geboden te onderhouden, hoeven zij niet te vrezen; en dit
niet alleen voor deze broeders maar voor alle heiligen.15 

Wat hun gevoelens ook mogen zijn, [zendelingen] gaan
als barmhartige engelen die de kostbare zaden van het eva
in zich dragen, en zij zijn het middel om velen vanuit het d
naar het licht te brengen, van dwaling en bijgeloof naar 
licht, waarheid en intelligentie en, uiteindelijk, naar de v
ging in het celestiale koninkrijk van onze God. 

Als deze broeders rondgaan, is het misschien een nieuw
voor hen. Zij zullen strijd moeten leveren met eeuwenoude
lingen, korte metten moeten maken met de vooroor
waaraan zij zelf, zo verklaren zij, zolang onderhevig
geweest; ze zullen ook moeten prediken tot en praten
mensen die geen achting voor de waarheid hebben, en zek
voor de godsdienst die wij hebben aangenomen. Toch gaan
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zendelingen rond als boodschappers van de Heer, 
Christus. Ze gaan rond en verkondigen dat God zijn we
aarde heeft gevestigd, dat Hij uit de hemel heeft gesprok
dat de visioenen van de Almachtige aan ons oog zijn ontvo
het eeuwige licht van het evangelie is geopenbaard aan d
naren van de Allerhoogste; de duisternis die de wereld eeu
lang heeft bedekt, wordt uiteengedreven; en deze uitver
ouderlingen van Israël worden uitgezonden om deze 
boodschap van het eeuwig heil aan de duistere en onver
volken op aarde te verkondigen. (…) Zij gaan rond en k
vreugdevol terug, en hebben kostbare schoven bij zich, ze p
de naam van de God van Israël omdat zij mochten deeln
aan de waarschuwing van dit geslacht.16 

Ideeën voor studie en bespreking 

• In welke opzichten draagt zendingswerk bij tot de verw
lijking van de doelen van de Heer? Welke zendingstaken
u die het evangelie hebt aanvaard, in het plan van de He

Het kantoor van de Millennial Star in Liverpool, rond 1885. Al vroeg
in zijn bediening is John Taylor op zending in Groot-Brittannië geweest, waar hij 

schrijf- en spreekvaardigheden gebruikte om het werk van de Heer te bevorderen
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• Waarom is geloof in de Heer de grondslag van het zend
werk? 

• Wat voor invloed heeft onze voorbereiding en levenswi
ons vermogen om effectieve werktuigen van de Heer te 

• Wat zijn naast een voltijdzending nog andere mogelijk
om het evangelie onder de mensen te brengen? 

• Welke redenen geven de leden op voor het niet doen va
dingswerk? Wat kunt u doen om uw hindernissen o
gebied uit de weg te ruimen? 

• Heeft u gezien dat de Heer de mensen zegent die hu
talenten, energie en middelen inzetten om het evangelie 
breiden? 

Relevante teksten: Alma 26:5–7; 3 Nephi 20:29–31; LV 1:18–2
4:1–7; 75:2–5; 133:7–9 

Noten 

1. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 238. 

2. Zie B. H. Roberts, The Life of John Taylor 
(1963), blz. 69–71. 

3. Deseret News: Semi-Weekly,
9 mei 1876, blz. 1; alinea-indeling
gewijzigd. 

4. Deseret News: Semi-Weekly,
4 oktober 1881, blz. 1. 

5. Deseret News: Semi-Weekly,
9 mei 1876, blz. 1. 

6. Deseret News: Semi-Weekly,
18 april 1882, blz. 1; alinea-indeling
gewijzigd. 

7. The Gospel Kingdom, blz. 234–235;
alinea-indeling gewijzigd. 

8. Deseret News: Semi-Weekly,
15 juni 1867, blz. 2. 

9. Deseret News (wekelijkse uitgave),
19 juni 1867, blz. 194.

10. Deseret News: Semi-Weekly,
15 juni 1867, blz. 2. NB: Ten tijd
deze uitspraak was de Parel va
waarde nog niet gecanoniseerd
Het boek werd in 1880 een van
standaardwerken van de kerk.

11. Deseret News: Semi-Weekly,
15 maart 1881, blz. 1. 

12. The Gospel Kingdom, blz. 237. 
13. Deseret News: Semi-Weekly,

24 september 1878, blz. 1. 
14. The Gospel Kingdom, blz. 234. 
15. Deseret News: Semi-Weekly,

15 juni 1867, blz. 2; alinea-inde
gewijzigd. 

16. The Gospel Kingdom, blz. 238–23
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Joseph Smith, de profeet
van de herstelling

Joseph Smith, de profeet en ziener des Heren,
heeft, Jezus alleen uitgezonderd, meer voor de zaligh

des mensen in deze wereld gedaan dan enig ander
persoon, die ooit op aarde heeft geleefd.1

Uit het leven van John Taylor

In maart 1837 ging John Taylor naar Kirtland (Ohio), en
zou hij voor het eerst de profeet Joseph Smith in levende
ontmoeten en meer te weten komen over de beginselen v
herstelde evangelie. Ten tijde van John Taylors bezoek aan
land lieten veel leden zich kritische uit over de profeet Jo
Zelfs enkele leden van het Quorum der Twaalf Apostelen w
behept met deze eigenzinnige houding, onder wie Par
Pratt, die John Taylor nog in het evangelie had onderw
Toen ouderling Pratt hem benaderde en zijn twijfels over d
feet kenbaar maakte, zei broeder Taylor: 

‘Het verbaast me dat ik dat uit uw mond hoor, broeder P
Toen u in Canada was, hebt u krachtig getuigd dat Joseph 
een profeet van God is, en dat het werk dat hij heeft ing
waar is; en u hebt toen gezegd dat u dat door openbaring
gave van de Heilige Geest te weten bent gekomen. U he
toen op het hart gedrukt dat ik, mocht u of een engel uit de 
iets anders beweren, dat niet moest geloven. Nu, broeder P
ik volg de mens niet, maar de Heer. Door de beginselen die
hebt bijgebracht, ben ik tot de Heer gekomen, en ik heb n
zelfde getuigenis waarin u zich toen verheugde. Als dit we
maanden geleden waar was, is het ook nu nog waar; als J
Smith toen een profeet was, is hij ook nu een profeet.’2 He
ouderling Pratt dat hij zich snel van zijn twijfel bekeerde e
moedige dienstknecht van de Heer bleef. 
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De profeet Joseph Smith ‘was een groot man, en hij stierf als een groot man in de o
van God en van zijn volk; en zoals de meesten van de gezalfden des Heren in oude t

heeft hij zijn zending en zijn werken met zijn bloed bezegeld’ (LV 135:3).
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martelaarsdood stierf. In een toespraak, bijna twintig jaar
dood van de profeet Joseph uitgesproken, heeft ouderling T
gezegd: ‘Al zou niemand anders onder de hemelen gelove
Joseph Smith een profeet van God is, dan toch blijf ik het ge
en daarvan getuig ik tot God, engelen en mensen.’3 Tijde
bediening van ouderling Taylor verkondigde hij altijd v
devol dat ‘God zijn evangelie door Joseph Smith had he
hem openbaringen had gegeven, de hemel voor hem ha
opend en hem op de hoogte van het heilsplan en de verh
van de mensenkinderen had gesteld.’4 

Leringen van John Taylor 

Joseph Smith was in het voorsterfelijk bestaan georde
om de profeet van de herstelling te worden.

Er was niets ongewoons aan [Joseph Smith]; hij was een 
net als wij. Maar de Heer heeft hem om redenen Hem beke
veronderstel ik, uitgekozen om zijn spreekbuis tot de volk
dit tijdperk te zijn. Misschien was Joseph, net als vele ande
tot een bepaalde taak aangesteld voordat de wereld
geschapen. Christus was het Lam dat geslacht is, sede
grondlegging van de wereld. Abraham was tot zijn taak a
steld, en heel veel anderen op dezelfde wijze; en Joseph Sm
gekomen om zijn werk te doen.5 

We beschouwen Joseph Smith allemaal als profeet van
God heeft hem geroepen om die positie te bekleden. Ho
geleden? Duizenden jaren geleden, voordat deze wereld
geschapen. De profeten hebben zijn komst geprofeteer
hebben gezegd dat er een man zou opstaan die Joseph zou 
dat zijn vader Joseph zou heten, en ook dat hij een afstamm
zou zijn van Jozef die naar Egypte was verkocht. Deze prof
in het Boek van Mormon te vinden. [Zie 2 Nephi 3:15.] De
had hem grote en mooie beloften gedaan.6 

De Heer heeft de profeet Joseph Smith de volheid
van zijn evangelie laten herstellen.

In wat voor staat verkeerde de wereld voordat het eva
dat we nu prediken, werd hersteld? (…) Waar konden w
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waren nergens te vinden. Weet ik dat zeker? Ja, want ik lee
die tijd! Ik wist wat er gaande was. Ik ging met hun lerare
en was goed op de hoogte van de verschillende genootsch
en verenigingen. Hadden zij het evangelie zoals dat 
Schriften staat beschreven? Nee.7 

Ik wist niet dat het nodig was om tot vergeving van zo
gedoopt te worden totdat ik in het evangelie werd onderw
Toch kende ik de Bijbel van a tot z. In veel gevallen waren d
fetieën mij duidelijk, en ik kon berekeningen maken over he
lennium en de vergadering van Israël, maar ik kende ni
eerste beginsel van het evangelie van Christus; en er is nie
hier die dat kende. Ik heb veel gereisd, maar ik ben in geen
land een priester of wetenschapper tegengekomen die de f
mentele beginselen van het evangelie van Christus kende. 

Wat kon de Heer beginnen met zo’n groep onnozele m
als wij? Er was maar één man die zijn gezonde ver
gebruikte, en die een vonkje geloof in de beloften van God
en dat was Joseph Smith – een plattelander. Hij geloofd
bepaalde tekst in de Schriften, waar staat: ‘Indien echter ie
van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom
aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt.’ [Jakobu
Hij was dwaas genoeg in de ogen van de wereld, en wijs g
in de ogen van God, de engelen en wie waarlijk intelligent w
om naar een verborgen plek te gaan en daar God om wijsh
vragen, in het geloof dat God hem kon horen. De Heer h
hem en zei hem wat hij moest doen.8 

De profeet Joseph Smith had een boodschap voor on
openbaring van God, waarin hij verklaarde dat heilige en
aan hem waren verschenen en het eeuwig evangelie hadd
openbaard zoals dat vroeger had bestaan; en dat God de 
en God de Zoon aan hem verschenen waren. De Vader had
Zoon gewezen en gezegd: ‘Deze is mijn geliefde Zoon –
Hem!’ [Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.] Moron
profeet die op dit werelddeel had gewoond, maakte hem b
met de platen waarop het Boek van Mormon stond, en do
gave en macht van God kon Joseph de tekst vertalen, waaru
Boek van Mormon ontstond. (…) 
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(…) De Vader had zijn Zoon aan Joseph Smith voorgesteld en
hem geboden naar Christus te luisteren; Joseph was gehoorzaam
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aan die oproep uit de hemel en luisterde naar de verschi
boodschappen die hem werden gebracht door mannen, d
van het heilig priesterschap, dat zij, op aanwijzing van de
geborene, in hun tijd droegen. Hij en Oliver Cowdery kreg
opdracht om elkaar te dopen, en dat deden ze. Johann
Doper verscheen en verleende hun het Aäronisch priesters
Toen kwamen Petrus, Jakobus en Johannes, die in de tijd v
Heiland de sleutels van het Melchizedeks priesterschap ha
ontvangen, en verleenden hun het Melchizedeks priesters
Toen verschenen Adam, Noach, Abraham, Mozes, Elia, El
veel andere prominenten uit de Schriften, die in verschi
bedelingen werkzaam waren geweest en op Joseph verschi
sleutels, machten, rechten, voorrechten en privileges b
tigden, die zij in hun tijd bezaten. 

Nogmaals, Joseph kreeg het gebod om dit evangelie te ve
digen en tot de wereld te getuigen. Hij werd in dezelfde b
selen onderricht als Adam, in dezelfde beginselen als Noa
Henoch, Abraham, Mozes, de profeten, en Elia; dezelfde b
selen die in vroeger tijden door Jezus Christus en zijn apo
werden gepredikt (…), met hetzelfde priesterschap en de
organisatie, alleen volkomener, omdat deze bedeling een c
natie is van de bedelingen die in de verschillende tijden op
zijn geweest, en in de Schriften de bedeling van de volhe
tijden wordt genoemd, waarin God alles in één zal vergad
zowel wat in de hemel als wat op aarde is. Welke kennis, i
gentie, priesterschap, machten en openbaringen er door de
heen dan ook aan deze mannen zijn geschonken, ze zijn opn
op aarde hersteld door de bediening van hen die het heilig
terschap van God in hun bedeling bezaten.9 

Joseph Smith ontving onderricht
van de Heer.

Wie was Joseph Smith? Een ongeletterde jongeman. K
iets doen om [de vestiging van Gods koninkrijk] te bewer
ligen? Niet zonder de openbaringen van God. Hij vroeg Go
wijsheid en ontving die. Tot die tijd wist hij niets meer da
ik. God en niemand anders kon dit alles bewerkstelligen. ‘H
de zwakke dingen van deze aarde nemen, de minderwaa
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dingen die niets zijn, en Hij kan hetgeen wel iets is, zijn kracht
ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.’ [Zie
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1 Korintiërs 1:28–29.] Hij heeft Joseph uitgekozen. Waa
Omdat de tijd was aangebroken om met zijn werk te beg
het werk waarbij de heilige priesterschap van God uit alle
lingen betrokken was. Joseph was het geëerde werktuig da
uitgekozen om het initiatief te nemen.10 

Joseph Smith had niet veel onderwijs genoten. Als jonge
hij onontwikkeld. Hij was in de groene heuvels van Ve
opgegroeid en hij had niet de kans gehad om een opleid
volgen. De Heer liet hem op zijn school toe en leerde hem 
waarover, zo is mijn ervaring, de beste wetenschappe
grootste denkers en de geleerdste mannen die ik in mijn
heb ontmoet, zich het hoofd hebben gebroken. Waarom? O
hij onderricht kreeg van God. En waar ging dat onderricht
Over de aarde waarop wij leven; over de elementen waaru
is samengesteld; over de hemelen; over de Goden die in d
wige werelden leven; over de beginselen waarmee de aa
geformeerd, in zijn baan wordt gehouden en wordt bestuu
zijn relatie tot andere planeten en stelsels. En wat reger
wetten en beginselen betreft had hij meer kennis dan 99 pr
van de bevolking van tegenwoordig. En hij anderen daar 
in onderwijzen.11 

Joseph Smith was een eerzaam en rechtschapen men
die werd vervolgd voor zijn principes.

Ik heb Joseph Smith jarenlang gekend. Ik heb met hem ge
ik ben privé en in het openbaar bij hem geweest; ik heb a
raadsvergaderingen met hem bijgewoond; ik heb hond
malen naar zijn toespraken in het openbaar geluisterd en
zijn adviezen van meer persoonlijke aard aan vrienden en
nissen. Ik ben bij hem thuis geweest en heb zijn houding 
gezin gezien. Ik heb gezien dat hij voor de gerechtshove
zijn land moest verschijnen; en hoe hij werd vrijgesprok
verlost van verderfelijke kwaadsprekerijen, samenzwering
onwaarheden van goddeloze en verdorven mensen. Ik w
hem toen hij leefde, en bij hem toen hij stierf, vermoord
meedogenloos rapaille in de gevangenis in Carthage. (…) 

Ik heb hem dus in deze verschillende omstandigheden 
geslagen, en ik getuig voor God, engelen en mensen dat h
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goed, eerzaam en rechtschapen mens was; dat zijn leringen goed,
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man Gods waardig waren; dat zijn karakter altijd en overal
rispelijk was; en dat hij leefde en stierf als man Gods en al
tenswaardig mens. Dat is mijn getuigenis. Als dat 
aangevochten, stuur dan maar iemand langs die een beë
verklaring mag afnemen, en ik zal er een opstellen met wo
van dezelfde strekking. Derhalve getuig ik van wat ik w
van wat ik heb gezien.12 

Toen het tot me was doorgedrongen dat onze edele leid
profeet van de levende God, dood was, en dat ik zijn broer
kille greep van de dood had zien liggen, leek het wel of 
leegte, een vacuüm in het menselijk bestaan ontstond, een
tere, nevelige kloof in het koninkrijk, en dat we aan ons lot w
overgelaten. Wat was dat een eenzaam gevoel! Zo koud, k
troosteloos! Te midden van problemen kwam hij altijd als 
in actie; in kritieke situaties werd altijd naar zijn raad gevr
Als onze profeet ging hij bij God te rade, om zijn wil voor 
leren kennen; maar nu was onze profeet, onze raadsman
generaal, onze leider er niet meer, en te midden van de vuu
die we toen hadden te doorstaan, waren we op onszelf a
wezen zonder zijn hulp; en als onze gids voor de toekomst
geestelijke zowel als aardse zaken, voor alles wat met deze
volgende wereld te maken heeft, had hij op aarde voor de l
keer gesproken. 

Deze en duizend andere gedachten gingen door mijn hoo
dacht: waarom moesten Gods edelen, het zout der aard
voornaamsten van het menselijk geslacht en de beste 
beelden van voortreffelijkheid, ten prooi vallen aan de w
demonische haat van vleesgeworden duivels?13 

Joseph Smith was een deugdzaam, hoogstaand, eer
mens, een heer en een christen. Maar hij introduceerde b
selen die een bedreiging vormen voor de verdorven stelse
de mens. Dat was noodzakelijkerwijs in tegenspraak me
vooringenomenheid, vooroordelen en belangen; en toen z
beginselen niet omver konden werpen, vielen ze hem o
karakter aan. En dat is een van de redenen waarom er z
boeken zijn waarin een aanslag op zijn karakter wordt gep
zonder in te gaan op de beginselen; en dat is ook de reden d
zoveel tegenwerking krijgen. Maar de waarheid, de ee
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waarheid, is onkwetsbaar. Zij kan niet verwoest worden, maar
zal, net als de troon van Jehova, de stormen van de mens weer-
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staan en voor eeuwig standhouden.14 

De martelaarsdood van de profeet
Joseph heeft de vooruitgang van het koninkrijk

van God niet stilgelegd.

Ik kan me nog goed herinneren dat de profeet Joseph 
ons ontviel. (…) Maar dergelijke zaken, hoewel ze voor on
belangrijk zijn, hebben betrekkelijk weinig te maken m
opbouw van de kerk en het koninkrijk van God op aarde, o
zijn werk waarbij we allemaal betrokken zijn. 

Toen de Heer zijn eeuwig evangelie aan Joseph Smith 
baarde, ontvouwde Hij zijn doeleinden en plannen voor de
waarop we leven, en lichtte hem in omtrent zijn wet en de 
deningen van het evangelie en de leer die daar mee samenh
Dat was niet om alleen hem er beter van te laten worden,
het was in het belang van de samenleving, in het belang v
wereld, en in het belang van de levenden en de doden, vo
de decreten en plannen van Jehova, die Hij had opg
voordat de wereld bestond en voordat de morgens
tezamen juichten. 

De Heer had bepaalde plannen met de aarde en haar 
ners, en in deze laatste dagen achtte Hij het juist om, bij m
van zijn dienstknecht Joseph Smith, datgene te openbaren
herstellen wat wij het nieuw en eeuwig evangelie noemen; n
voor de wereld nu vanwege haar tradities, haar dwaash
zwaktes, meningen en ideeën, maar eeuwig omdat het bi
bestond, en omdat het al bij Hem bestond voordat de werel
geschapen en zal blijven bestaan als er veranderingen op 
hebben plaatsgevonden, en als de aarde is verlost en alles n
is geworden, en leven, denken en zijn voortduren, en de o
felijkheid voortgaat. 

Hoewel dus het evangelie nieuw voor de wereld is, 
eeuwig. En, zoals ik al heb gezegd, is het geïntroduceerd 
belang van het mensdom – onze voorvaders, de profet
apostelen vanouds, mannen Gods die door de eeuwen
hebben geleefd en tijdens hun leven het heilig priester
hebben bediend en nu in de hemel dienen, hebben de
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gehad in de introductie van dit werk, samen met God, onze
hemelse Vader en Jezus Christus, de Middelaar van het nieuwe
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verbond; en nu willen ze dat dit werk vooruitgang maakt 
de doelen verwezenlijkt worden die God zich al vóór de g
legging van de aarde had gesteld. En wij zijn God, zijn Zo
deze mannen dank verschuldigd voor het licht en de intelli
die aan ons is overgebracht, en wij zullen altijd bij hen 
schuld blijven staan voor dezelfde soort kennis en de intelli
die ons steunt en leidt.15 

Het idee dat de kerk met de dood van de profeet 
patriarch ontregeld raakte en uiteen is gevallen, is belac
Deze kerk heeft onsterfelijke elementen in zich. Ze is niet 
mens of door de mens – ze is uit God voortgekomen. De k
naar hemels patroon georganiseerd, met de beginselen van
baring; door het openen van de hemelen, door de bedienin
engelen en de openbaringen van Jehova. Ze ondervindt
hinder van de dood van een of twee of zelfs vijftig mense
heeft het priesterschap naar de orde van Melchizedek, m
macht van een eindeloos leven, ‘zonder begin van dagen of
van jaren’. [LV 84:17.] De kerk is georganiseerd om dit ge
te redden, alsmede de geslachten die zijn voorbijgegaa
bestaat nu en zal in de eeuwigheid bestaan. Zal deze kerk 
Nee! Tijden en seizoenen mogen dan veranderen, revoluti
op revolutie volgen, tronen mogen vallen, en wereld
mogen uiteenvallen, aardbevingen mogen het oppervla
aarde vaneenscheuren, de bergen mogen van hun plaats k
en de grote oceanen mogen het land overstromen, m
midden van de ineenstorting van werelden en het splijte
materie, zal de waarheid, de eeuwige waarheid, onvera
blijven, en de beginselen die God aan zijn heiligen heeft ge
baard, zullen tussen de botsende elementen ongemoeid b
en zo stevig als de troon van Jehova blijven staan.16 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Wat voor indruk hebt u van de gevoelens die John Taylo
Joseph Smith had? Hoe kunnen wij zijn voorbeeld volg
de profeet Joseph verdedigen? 

• Waarom is het belangrijk om te weten dat Joseph Smith
het voorsterfelijk leven tot profeet was geordend? (Zie o
138:53–56.) 
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• Waarom is het belangrijk om een getuigenis te hebben dat
Joseph Smith een profeet van God was? Hoe hebt u uw getui-

 hun
e ver-
getui-

g van

waar-

rmele
elke

en op
bij de

 dood

;

6. 

eling 

5.

3

86

genis van deze waarheid ontvangen? 

• Hoe kunt u de mensen helpen die moeite hebben om
getuigenis van de profeet Joseph Smith te ontvangen of t
sterken? Welke zegeningen hebt u ontvangen door uw 
genis van de profeet Joseph Smith te geven? 

• Waarom wordt onze bedeling beschreven als de ‘bedelin
de volheid der tijden’? 

• In welke opzichten zijn u en uw gezin gezegend door de 
heden en machten die door Joseph Smith zijn hersteld? 

• Waarom was het niet nodig dat Joseph Smith een fo
opleiding had genoten? (Zie ook LV 1:24–28; 136:32–33.) W
kwaliteiten had Joseph waardoor hij zich kon voorbereid
zijn roeping? Hoe staat zijn voorbeeld ons ten dienste 
vervulling van onze roeping? 

• Wat hebt u eraan om te weten dat de kerk ondanks de
van de profeet Joseph Smith is blijven groeien? 

Relevante teksten: LV 1:29–30, 38; 21:1–8; 65:2; 128:19–23; 135
Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–75 

Noten 

1. LV 135:3. 
2. Zie B. H. Roberts, The Life of John Taylor 

(1963), blz. 39–40. 
3. Deseret News (wekelijkse uitgave),

25 maart 1863, blz. 306. 
4. The Gospel Kingdom, samengesteld door

G. Homer Durham (1943), blz. 33. 
5. Deseret News: Semi-Weekly,

1 juni 1875, blz. 1. 
6. The Gospel Kingdom, blz. 121. 
7. The Gospel Kingdom, blz. 125. 
8. Deseret News (wekelijkse uitgave),

28 december 1859, blz. 337; alinea-indeling 
gewijzigd. 

9. Deseret News: Semi-Weekly,
18 april 1882, blz. 1. 

10. Deseret News: Semi-Weekly,
22 augustus 1876, blz. 1. 

11. Deseret News: Semi-Weekly,
22 juli 1884, blz. 1. 

12. The Gospel Kingdom, blz. 355;
alinea-indeling gewijzigd. 

13. The Gospel Kingdom, blz. 362. 
14. The Gospel Kingdom, blz. 355–35
15. Deseret News: Semi-Weekly,

16 april 1878, blz. 1; alinea-ind
gewijzigd. 

16. The Gospel Kingdom, blz. 364–36
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De waarde van
educatie

Wij zijn hier, als volk, (…) om ons iedere
waarheid eigen te maken, iedere deugd, ieder

intelligent beginsel dat bij de mens bekend is, same
met die welke God aan ons heeft geopenbaard

tot leiding, en die toe te passen op ons dagelijks leve
en aldus onszelf en onze kinderen te ontwikkelen i

alles wat de mens tot verhoging leidt.1

Uit het leven van John Taylor

In 1877 werd president John Taylor gekozen tot hoofd va
schooldistrict in het territorium Utah. In die hoedanigheid
hij steeds de benoeming van de beste leerkrachten nagest
hield ook onderwijsstatistieken bij – niet alleen van Utah,
van alle staten en territoriums in de Verenigde Staten – o
idee te hebben van het onderwijsniveau onder de heilige
laatste dagen. Voor zijn verdiensten in het onderwijs heeft h
bedankbrief gekregen van de waarnemend commissari
onderwijs in de Verenigde Staten.2 De brief was een ge
erkenning voor president Taylor, wiens leven een weers
ling van zijn liefde voor onderwijs was. 

Vanaf zijn scholing als kind in Engeland tot aan zijn we
president van de kerk heeft John Taylor voortdurend gestu
en gewerkt om de intelligentie groot te maken die hij van de
had gekregen. Door zijn leergierigheid heeft hij op vele man
tot de groei van de kerk bijgedragen. Een goed voor
daarvan vond plaats toen hij in Frankrijk op zending
Hoewel hij nog maar net in het land was, werkte hij mee a
vertaling van het Boek van Mormon in het Frans en het Du
gaf hij de aanzet tot de publicatie van twee maandelijkse
tijdschriften in die talen.3 
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President Taylor geloofde sterk in onderwijs en levenslange educatie.
Hij was een vaardig ambachtsman, zakenman, schrijver en spreker.
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boeken. Een van zijn boeken, The Government of God, 
geprezen door een bekend Amerikaans historicus, die
geschreven: ‘Als verhandeling over een algemeen, ab
onderwerp, is er waarschijnlijk geen beter werk te vinden b
de mormoonse literatuur. De stijl is hoogstaand en duidel
uit iedere bladzijde blijkt de grote wijsheid van de auteu
kenner van de oude en moderne geschiedenis, als theolo
moraalfilosoof bevindt president Taylor zich in de voorste
deren.’4 

Naast zijn vele publicaties heeft president Taylor, door zi
stekende beheersing van de taal en zijn getuigenis van het
gelie, talloze inspirerende en opbouwende toesprake
houden. Ouderling B. H. Roberts heeft geschreven: ‘De he
die een halve eeuw onder zijn gehoor zaten, zullen zich hu
leven zijn indrukwekkende verschijning herinneren, zijn
risma, de uitdrukkingskracht en invloed van zijn lezingen
grote beginselen die hij behandelde. (…) Zijn welspreken
was een brede rivier die op het punt stond buiten zijn oev
treden, en die groots door de rijke regionen van het den
mogen stroomde.’5 

Leringen van John Taylor

Wij moeten voor onszelf en onze kinderen ‘actief
met educatie bezig zijn’.

Wij willen (…) actief met educatie bezig zijn. De Heer hee
geboden om kennis te vergaren, door studie en geloof, en do
beste boeken te bestuderen. [Zie LV 88:118.] En het is onze
onze kinderen op te leiden en hen te voorzien van instru
elke vorm van educatie die hun welzijn zal bevorderen.6 

Wij zijn hier, als volk, (…) niet om de wereld te imiteren,
in datgene wat goed is (…) maar om iedere waarheid en d
ieder intelligent beginsel dat bij de mens bekend is in ons b
krijgen, samen met de openbaringen van God tot leiding, 
in ons dagelijks leven toe te passen, en aldus onszelf en onz
deren te ontwikkelen in alles wat de mens tot verhoging
(…) Wij dienen meer over onszelf en ons lichaam te we
komen, en over wat onze gezondheid ten goede komt, hoe w
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en wat we beter niet kunnen gebruiken. Wij moeten de le
functies van het lichaam leren kennen en naar de wetten
waaraan ons lichaam is onderworpen, zodat onze dagen
lengd worden in het land dat de Heer ons heeft gegeven. E
onszelf volledig te doorgronden moeten we de beste b
bestuderen, alsmede door geloof. En laat educatie in ons m
gecultiveerd en aangemoedigd worden. 

Leer uw kinderen dat ze intelligent en ijverig moeten zijn
ze eerst de waarde van een gezond lichaam, en hoe z
lichaam het beste kunnen verzorgen; breng ze respect bi
deugdzaamheid en kuisheid; en moedig ze aan om de in
tuele vaardigheden waarmee ze zijn begiftigd, te ontwik
Ze dienen ook kennis te hebben van de aarde waarop ze 
haar kenmerken en de wetten waaraan zij onderhevig 
moeten leren omtrent God, die deze aarde heeft gemaakt, e
Hij met die schepping voor had, en met de mens die Hi
heeft geplaatst. (…) En welk werk ze ook verrichten, hun
geleerd worden dat op intelligente wijze te doen; en o
moeten hun kinderen steeds stimuleren intelligent en verst
te werk te gaan. (…) 

Het is hoogstnoodzakelijk dat wij onze eigen taal goed
lezen, schrijven en spreken; en als mensen zelf weinig ond
hebben gehad, moeten ze er des te harder voor zorgen d
gebrek niet onder hun nageslacht blijft bestaan. We moete
meer doen aan de opvoeding en educatie van onze jongere
dienen al het mogelijke te doen, en met genoegen bovendie
hen minimaal op hetzelfde niveau als de rest van het [mens
te brengen; want als wij hen op een hoger plan brengen, er
onze eigen naam en verheerlijken we God de Vader. Dat
inspanning en er zijn kosten aan verbonden, en er is ook do
tingsvermogen en vastberadenheid van alle betrokkenen
nodig.7 

Wat u ook doet, kies uw leraren zorgvuldig uit. We wille
dat ongelovigen onze kinderen vormen. Zij zijn een niet t
waarlozen taak ons door de Heer opgelegd, en wij kunne
voorzichtig genoeg zijn bij hun opvoeding en educatie. I
liever dat mijn kinderen de eenvoudige beginselen van een
educatie van mannen Gods leren, en onder hun invloed zij
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dat zij in ingewikkelde wetenschappen worden onderwezen
door mannen die God niet vrezen. (…) 
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We moeten meer aandacht aan onderwijskundige kw
schenken en ons uiterste best doen om goede leerkrach
werven. Sommige mensen zeggen dat we die niet ku
betalen. U kunt zich niet veroorloven ze niet in dienst te n
We willen dat onze kinderen intelligent opgroeien en gelijk
houden met mensen uit andere naties. God verwacht da
ons, en daarom vestig ik uw aandacht op deze kwestie. I
intelligente, praktische mensen horen zeggen dat het houde
een goed paard evenveel kost als het houden van een 
paard, of het fokken van goede dieren evenveel als het f
van slechte dieren. Kost het opvoeden van goede, intell
kinderen niet evenveel als het in onwetendheid laten opg
van kinderen?8 

Alle ware intelligentie is van God afkomstig, verlich
ons verstand en verruimt onze ziel.

De mens kan, door filosofie en de toepassing van zijn n
lijke intelligentie, tot op zekere hoogte, de natuurwetten b
pen. Maar om God te begrijpen, zijn hemelse wijshe
intelligentie nodig.9 

Het is goed dat de mens in de geschiedenis en de landsw
onderricht wordt, dat men op de hoogte is van de beginsele
gerechtigheid en rechtschapenheid, en bekend met de aar
ziekten en de medicinale werking van bepaalde planten 
voort. Maar dat hoeft niet te betekenen dat men zonder k
van God door het leven gaat, want in feite vindt alle ware k
zijn oorsprong bij God, en de mens heeft die door middel va
woorden of werken verkregen. (…) Alle intelligentie die de
op aarde bezit – godsdienstig, wetenschappelijk of poli
vindt zijn oorsprong bij God. Iedere goede en volmaakte g
ontstaan bij Hem, de bron van licht en waarheid, bij wie gee
andering of zweem van ommekeer is. De kennis van het 
schappelijk bestel vindt zijn oorsprong in het maatschap
bestel zelf, dat God heeft georganiseerd.10 

Er leeft niemand, en er heeft nooit iemand geleefd, d
beginselen van God heeft kunnen verkondigen zonder e
eerst in onderricht te zijn en door de geest van openbaring 
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te zijn, die van God komt. En er zijn geen mensen die in staat zijn
ware intelligentie te ontvangen en een juist oordeel te vellen met
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betrekking tot de heilige beginselen van het eeuwige leven,
ze door diezelfde Geest geleid worden, en derhalve bevinde
sprekers en luisteraars zich in de handen van de Almachti

De beginselen van het evangelie zijn bedoeld om het ver
te ontplooien, het hart te verruimen, vaardigheden te ontvo
en alle mensen hun relatie tot God en elkaar te laten v
opdat we allemaal deelgenoot kunnen zijn van dezelfde
ningen; opdat we allemaal intelligent zullen zijn; opdat w
maal onderlegd zullen zijn in hetgeen tot het koninkrijk
behoort en we allemaal voorbereid zullen zijn op het cele
erfdeel in de eeuwige werelden. Dat is het verschil tusse
stelsel dat wij aanvaard hebben en de stelsels van de werel
zijn van de mens, en dit is van God. (…) Het koninkrijk va
verhoogt het goede, zegent allen, verlicht iedereen, ontploo
verstand van alle mensen en plaatst de zegeningen van d
wigheid binnen ieders bereik. (…) Ik heb waardering voo
ware intelligentie – morele, sociale, wetenschappelijke, po
of filosofische. (…) 

Waarheid en intelligentie [hebben] het in zich om he
mogen te vergroten, de ziel te ontplooien en de mens zijn
positie te laten zien, zijn relatie ten opzichte van zichzelf e
God, zowel in het heden als de toekomst, om hem te leren h
op aarde moet leven en hoe hij zich moet voorbereiden 
omgang met de Goden in de eeuwige werelden. (…) 

Het zijn de waarheidsbeginselen die ons met elkaar verb
en ons eensgezind en krachtig laten optreden; het zijn die b
selen die onze gevoelens opbeuren, onze ziel verlevendig
ons onder alle omstandigheden blij en uitbundig laten zijn;
licht, het is waarheid, het is intelligentie, het komt van en le
God, de verhoging en de celestiale heerlijkheid. We zi
omdat we de beginselen van het eeuwige leven in ons he
omdat we uit de bron van het leven hebben gedronken, en o
we onze relatie tot de Heer kennen.12 

De kerk informeert ons over deze wereld
en de toekomstige wereld.

We hebben voortdurend onderricht nodig, regel op 
voorschrift op voorschrift, hier een weinig, en daar een w
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Daarom zijn er verschillende organisaties van de priesters
(…) om onderwijs te geven, instructies te geven en in te ga
alle aspecten van het leven, hetzij in deze of in de vol
wereld.13 

We hebben hier onze zustershulpverenigingen. (…) Ik w
Nauvoo toen de zustershulpvereniging door de profeet J
Smith werd opgericht, ik was daarbij aanwezig. (…) 

Over deze verenigingen zeg ik dat ze goed werk hebbe
richt en een belangrijk steun voor onze bisschoppen zi
daarbij zijn ze ook uitzonderlijk goed toegerust voor het tro
zegenen en aanmoedigen van de zusters die dat nodig he
en ook om de zieken te bezoeken, en om de jonge zusters a
en raad te geven over hun roeping als kinderen en heilige
de Allerhoogste. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat er veel ee
en edele vrouwen met deze liefdediensten bezig zijn, en d
Heer hen daarbij zegent, en ik zegen hen in de naam van de
En ik zeg tot onze zusters: blijf ijverig en trouw werken a
welzijn en geluk van uw sekse, instrueer uw eigen dochters

Leerlingen en leerkrachten van de Plain City School in Utah, in 1884.
President Taylor moedigde de heiligen aan om ‘alle soorten educatie en intelligentie

koesteren (…) en de gaven groot [te] maken die zij van God hebben gekregen.’
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Dan hebben we de zondagsschool, en veel broeders en z
verrichten daar goed werk in. Ik raad de [presidenten] v
zondagsschool aan de beste leerkrachten te roepen voor
kinderen. Wat voor werk is groter of eerzamer dan kinde
de beginselen van het eeuwig heil te onderwijzen? Als u i
bent en uw hart aan deze dingen toewijdt, zal God u zegen
de dag zal komen dat de jongeren van Israël zullen opstaa
u te prijzen.15 

Educatie, op rechtschapen wijze gebruikt, kan
bijdragen tot de opbouw van Zion.

Het is goed als de ouderlingen een andere taal leren, wa
kan zijn dat zij naar het buitenland worden gestuurd, e
moeten ze met de mensen kunnen praten en niet als su
overkomen. (…) U zult zeggen: ik dacht dat de Heer ons de
van talen zou geven. Dat doet Hij niet als wij te lui zijn om
leren. Ik vraag de Heer nooit iets wat ik zelf kan doen. 

Wij moeten van allerlei zaken op de hoogte zijn en door 
en geloof intelligentie ontplooien. Wij hebben de opd
gekregen om die uit de beste boeken te halen, en bekend te
met regeringen, landen en wetten. De ouderlingen van dez
dienen deze zaken te bestuderen, zodat zij als zij naar a
landen gaan, niet willen terugkeren voordat ze goed 
hebben verricht.16 

God verwacht dat Zion de lof en heerlijkheid van de hele
wordt, zodat koningen die van haar roem horen, komen 
en haar heerlijkheid zullen aanschouwen. (…) Hij wil dat w
wetten naleven en Hem vrezen, en als zijn boodschappe
wereld ingaan; bekleed met de macht van het priesterscha
op ons is bevestigd, en ‘eerst zijn koninkrijk en zijn gere
heid’ zoeken [Matteüs 6:33] – eerst het welzijn en het gelu
onze medemens. (…) 

Daar dit het geval is, moeten we alle soorten educatie en
ligentie koesteren; we dienen onze literaire smaak te culti
en mensen met literaire en wetenschappelijk talenten moet
talenten ontwikkelen, en iedereen moet de gaven grootm
die hij van God heeft gekregen. Onderricht uw kinderen, en
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beginselen, godsdiensten, wetenschappen of andere zaken 
mens kunnen verhogen en verheffen, streven wij dat na.
daarbij willen we ook inzicht hebben [zie Spreuken 4:7]; e
inzicht komt van God.17 

Het grote beginsel dat wij dienen te doorgronden, is de k
van God, de relatie die wij met elkaar hebben, en de ve
lende taken die wij hebben te vervullen in de verschi
levensfasen als sterfelijke en onsterfelijke, intelligente en
wige wezens, opdat we onze roeping grootmaken en ons
ogen van God en de heilige engelen bewijzen; en als wij d
lijke kennis ontvangen, zal het goed met ons gaan, want dit
grootste goed, het omvat alles wat we willen.18 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Wat betekent het volgens u om ‘actief met educatie bez
zijn’? Door wat voor ervaringen hebt u geleerd hoe bela
educatie is? 

• Wat voor mogelijkheden hebt u om meer educatie t
vangen? Hoe kunt u van die mogelijkheden beter ge
maken? Waarom is het belangrijk dat wij ons hele leven b
leren? Hoe kunnen we het koninkrijk van God h
opbouwen als we goed opgeleid zijn? 

• Waarom is het belangrijk dat wij en onze kinderen wete
we een goede gezondheid in stand moeten houden?
kunnen wij dat doen? 

• Waarom is het belangrijk dat onze kinderen goede le
hebben? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kin
gekwalificeerde en deugdzame leerkrachten hebben?
kunnen wij nog meer doen om bij de educatie van onz
deren betrokken te zijn? 

• Wat voor kennis hebt u vergaard door in verschillende o
saties van de kerk werkzaam te zijn? Waarom leren som
mensen zoveel en anderen zo weinig van de instructies 
in de kerk krijgen? Hoe kunnen wij en onze kindere
meeste uit de klassen en programma’s van de kerk halen
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• Hoe kunnen we onze waardering tonen aan de mensen die ons
en onze kinderen lesgeven? 
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• President Taylor heeft gezegd: ‘Het grote beginsel d
dienen te doorgronden, is de kennis van God.’ Wa
moeten de Heer en zijn leringen het middelpunt van onz
catie zijn? Wat houdt het in om ‘door studie en geloof’ k
te vergaren? 

Relevante teksten: Spreuken 4:7; Johannes 8:31–32; LV 88:77–
93:36; 130:18–21 

Noten 

1. Deseret News: Semi-Weekly,
12 juni 1883, blz. 1. 

2. Zie B. H. Roberts, The Life of John Taylor 
(1963), blz. 323. 

3. Zie The Life of John Taylor,
blz. 228–232. 

4. Hubert Howe Bancroft, History of Utah 
(1890), blz. 433. 

5. Zie The Life of John Taylor,
blz. 430–433. 

6. Deseret News: Semi-Weekly,
4 juni 1878, blz. 1. 

7. Deseret News: Semi-Weekly,
12 juni 1883, blz. 1. 

8. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 273. 

9. The Gospel Kingdom, blz. 73. 
10. The Gospel Kingdom, blz. 271. 
11. The Gospel Kingdom, blz. 275. 
12. Deseret News (wekelijkse uitgav

30 september 1857, blz. 238. 
13. The Gospel Kingdom, blz. 134. 
14. The Gospel Kingdom, blz. 178–17
15. The Gospel Kingdom, blz. 276. 
16. The Gospel Kingdom, blz. 78–79;

alinea-indeling gewijzigd. 
17. Deseret News: Semi-Weekly,

24 september 1878, blz. 1. 
18. Deseret News (wekelijkse uitgav

30 september 1857, blz. 238. 
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Vreugde in het leven

[De heiligen] behoren alles aan te
grijpen wat goed is en wat bedoeld is om het

geluk van het mensdom te bevorderen.1

Uit het leven van John Taylor

Eind juni 1847 vertrok een grote groep heiligen, onder le
van ouderling John Taylor en ouderling Parley P. Pratt, v
Winter Quarters naar het westen. In september 1847 hadd
de oostkant van de Rocky Mountains bereikt, tussen de 5
650 kilometer van de Salt Lake Valley. In de eerste week va
tember was er al behoorlijk wat sneeuw gevallen, en veel he
raakten ontmoedigd. In diezelfde tijd gingen president Bri
Young en verscheidene leden van de Twaalf vanuit de Sal
Valley terug naar Winter Quarters en kwamen de groe
ouderling Taylor tegen. Te midden van de sneeuw en de 
mende bezorgdheid van de mensen die onderweg naar d
Lake Valley waren, moedigde ouderling Taylor iedereen a
goedsmoeds te zijn. Ook sprak hij met president Young, de
van de Twaalf en de andere leiders in de groep. 

Toen de broeders in gesprek waren, verdwenen de wolk
begon de sneeuw door de zon te smelten. Zonder dit de gr
zeggen, ging een aantal zusters naar een afgelegen stuk gra
aan de rand van wat struikgewas. Daar begonnen ze geïm
seerde tafels op te zetten met witte tafellakens en mooi tafe
In een historisch verslag staat dat ‘“het gemeste kalf” 
geslacht; dat er vlees en vis bereid werd; en dat er fruit, pu
en sausen tevoorschijn werden gehaald. Ze hadden een vor
maal bereid.’ 

Toen de raadsvergadering was afgelopen, werden de bro
die uit de vergadering kwamen en meer dan honderd a
leden van de groep naar de tafels geleid waar ze een he
maaltijd voorgeschoteld kregen. In het verslag staat he
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‘God wil dat wij genieten. Ik geloof niet in een godsdienst waardoor mensen
zwaarmoedig, neerslachtig [of] ellendig worden.’
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snel voegden de vrolijke klanken van de viool zich bij het 
lige gelach en geklets. (…) Er werd gedanst en er werden lie
gezongen en voordrachten gehouden. “We voelden ons 
bouwd en gezegend”, schrijft ouderling Taylor. “We hebb
Heer geprezen en zijn elkaar tot zegen geweest.”’2 

Heiligen der laatste dagen hebben altijd geloofd dat vr
in het leven belangrijk is, hetzij door te genieten van de sc
heid van de natuur, door opbouwende, gezellige activitei
door na te denken over de waarheden van het evangelie
Taylor heeft gezegd: ‘“De nastreving van het levensgeluk”,
wat de aandacht van alle mensen moet bezighouden.’ Hoew
geloofde dat we grote vreugde in het leven kunnen ervaren
hij ook gezegd dat ‘het grootste geluk te vinden is in het k
van de goedkeuring van onze hemelse Vader, in de vrees
God en in de kennis van zijn wetten – met de beginselen v
eeuwige waarheid en alles wat volgens ons niet alleen tij
maar ook eeuwig geluk voortbrengt.’3 

Leringen van John Taylor

God wil dat wij van het leven genieten.

Wij genieten hier graag. Dat is goed. God wil dat wij gen
Ik geloof niet in een godsdienst waardoor mensen zwaarm
neerslachtig, ellendig en ascetisch worden. (…) Ik denk ni
daar iets groots of goeds uit voortkomt, want alles om ons
de bomen, vogels, bloemen en groene velden zijn zo mooi
in het rond zoemende en fladderende insecten en bijen en 
veld spelende en stoeiende lammetjes. Als alles om ons hee
het leven geniet, waarom wij dan niet? Maar dan wel op ge
wijze, zonder de beginselen geweld aan te doen die Go
mensdom heeft gegeven.4 

Is er iets zwaarmoedigs in de werken van God te vinden?
we ook kijken, zien we harmonie, liefde, opgewekthe
schoonheid. 

De zegeningen van God zijn de mens gegeven om blijd
te hebben; hij staat aan het hoofd van de schepping. Voor h
de aarde vol rijke overvloed: het gouden tarwe, de overd
vruchten, de mooiste planten; voor hem zijn er kruid
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in haar mooiste gewaad; het beekje, de fontein en de 
stromen voor hem, de hele natuur is bekoorlijk en nodigt he
om van haar heerlijkheid, schoonheid en onschuld te gen
en haar God te aanbidden. 

Men zegt dat je neerslachtig wordt als je God vreest en 
dienst bent! Het verval in de wereld, dat maakt de mens 
lukkig; en het verval in de godsdienst maakt hem zwaarm
Dat zijn akeligheden die de mens zichzelf oplegt, niet de
ningen van God. En wanhoop! Is er wanhoop in het gezan
de vogels, in de capriolen van een veulen, in het spelen va
lam of een kind; in de schoonheid van de bloemen, in enig
de gaven van de natuur, of in haar tooi, of in God, die ze
geschapen, of in zijn dienst?5 

Gemeenschappelijk amusement is met ware
godsdienst te vergelijken.

Sommige mensen geloven dat de viool een instrument v
duivel is en dat er niet op gespeeld mag worden. Ik vind va
ik vind het een uitstekend instrument om op te dansen.
sommige mensen zeggen dat we niet mogen dansen. No
moeten op zoveel mogelijk manieren van het leven gen
Sommige mensen hebben bezwaar tegen muziek. Waarom?
hemel is muziek en de vogels zingen! God heeft hun die
gegeven. Er is niets mooier en fijner dan ’s morgens vroeg
het bos te gaan en naar het vrolijke gezang van de vogels t
teren, en dat is volledig in overeenstemming met onze nat

We hebben er geen idee van welke prachtige muziek we
hemel zullen horen. Daar kan over gezegd worden, zoa
van de apostelen in verband met iets anders heeft gezegd
geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid
degenen, die Hem liefhebben.’ [Zie 1 Korintiërs 2:9.] We h
geen idee van de uitstekende, prachtige, harmonieuze m
in de hemelen. 

Het is ons doel om al het goede te ontvangen en te beho
en al het kwade te verwerpen. Veel godsdienstige mense
tegen muziek en theater omdat er veel verderf in te vind
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van de gaven van God te genieten? Is dat een juist beg
Zeker niet. Zij behoren alles aan te grijpen wat goed is, e
bedoeld is om het geluk van het mensdom te bevorderen. 

We moeten ervoor zorgen dat ons amusement gepast is, 
mogen nooit vergeten om ons als heren en dames te gedrag
we moeten afstand nemen van koppigheid [of ongehoor
heid] en vrijpostigheid, en iedereen vriendelijk, beleefd e
respect behandelen.6 

Gemeenschappelijk amusement en tijdverdrijf zijn ve
baar met goed gedrag en ware godsdienst. In plaats va
theater te verbieden en het in de ban te doen, hebben de he
der laatste dagen zich ten doel gesteld het vrij van onzu
invloeden te houden, en het in stand te houden als een 
waar iedereen naar toe kan gaan om opbouwend amusem
ervaren. Daarom zijn onze leiders naar die gelegenh
toegegaan met de gedachte om, door hun aanwezigheid
praktijken en invloeden tegen te houden die schadelijk zijn
het jonge en opkomende geslacht. We kunnen er niet g
voor waken dat vrijmoedigheid omslaat in vrijpostighe
dat wat plezier en eenvoudig genoegen teweeg beho
brengen niet gebruikt wordt om ongezonde opwinding e
dorven normen te bevorderen. (…) De verantwoordelijke
téleden en functionarissen dienen er op toe te zie
dansavonden gepast en fatsoenlijk zijn en dat er geen g
getolereerd wordt dat tot kwaad kan leiden of dat moreel
ceptabel is.7 

Eenheid in het evangelie brengt
blijdschap voort. 

Het is heel fijn voor de heiligen van God om de beginsele
eeuwige waarheid die hun zijn geleerd, te overdenken. Als 
verband houdt met geluk en menselijkheid, als er iets bedo
om het inzicht en de gevoelens van het mensdom te verru
onze hoop en verlangens te verhogen, en vrede, vreugde e
trouwen te bevorderen, is het wel de gedachte dat God o
beginselen van eeuwige waarheid heeft geopenbaard; dat 
in ons hart heeft gelegd en ons de zekerheid heeft gegeve
betrekking tot datgene wat we geloven en zeker weten.8 
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Leer en Verbonden, waarin iedereen het welzijn van de 
voor ogen heeft – waarin we God met heel ons hart liefhebb
onze naasten als onszelf, en waarin we onze tijd, bezitt
talenten, geestelijke en lichamelijke krachten voor ieders w
inzetten; waarin niemand misbruik maakt van een and
waarin er een gezamenlijk belang is, en gezamenlijke mid
en een gezamenlijke geldbron; en waarin, zoals op dit w
deel het geval was, iedereen ‘rechtvaardig met zijn mede
handelt, en iedereen voor het algemeen welzijn werkzaam
‘waarin iedereen overal een broer en een vriend kan vin
waarin alle milddadige en liefdadige invloeden in pr
worden gebracht, en hebzucht, arrogantie, haat, hoogmo
kwaad zijn bedwongen en onderworpen aan de wil en Gee
God. Deze beginselen zijn prachtig en zouden in elke ge
schap, elk territorium, elke staat, elk land en in de wereld
veel geluk kunnen zorgen.9 

Ik heb vreugde in de Heer gevonden, en ik loof de naam
de God van Israël dat ik lid van zijn kerk en koninkrijk op
ben. Deze gevoelens wil ik altijd in mijn hart koesteren en i
leven toepassen; en ik geloof dat er vandaag honderden, z
duizenden, onder mijn gehoor zijn die dezelfde geest e
zelfde gevoel hebben, en dezelfde verlangens. (…) 

Waardoor zijn we bij dergelijke gelegenheden altijd zo 
wekt en vrolijk? (…) Omdat er goede gevoelens heersen, 
verlangens en aspiraties, en iedereen door dezelfde geest 
geïnspireerd, vormt er zich een falanx [een dicht aaneenge
schare] van macht en geloof, en van de Geest van de Hee
enkele kaars zal licht geven, en is prettig om naar te kijken
duizenden kaarsen met hetzelfde licht geven een zee van
Voor ons is het een tijd van eenheid, van licht, van leven
intelligentie en van de Geest van de levende God; onze gevo
zijn één, ons geloof is eensgezind, en als een grote menigte
eenheid bezit, vormt ze een macht waar geen enkele mac
aarde of in de hel tegenop kan. (…) 

Wij geloven dat wij als groep, met al de verschillende
rums van deze kerk en dit koninkrijk, met een groot werk
zijn. En daarom heerst er een gevoel van geloof, eenhe
intensiteit, of macht, zo u wilt, van de Geest van de levende
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die het verstand verlevendigt en bezielt, het lichaam energie
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deelnemen. De Heer is met zijn Geest en macht bij ons, e
hart is vreugdevol.10 

Begrip van de beginselen van de waarheid
brengt geluk en vreugde.

Als we goed naar onszelf kijken – als we de beginselen v
waarheid goed begrijpen – wat zouden we dan niet vo
eeuwig heil overhebben? Als de Geest het hart van de he
krachtig heeft geraakt – als het licht en de intelligentie v
hemel zich hebben gemanifesteerd – als de Heer de ziel v
bijeengekomen heiligen heeft verlicht, wat voor gevoel h
ze dan gekregen? Dat zij het gezegende volk van de Hee
Hoe vaak heeft de geest van openbaring niet op hen gerus
zij bijeen waren gekomen om bepaalde zegeningen van G
krijgen, en is toen de toekomst niet in al haar schoonheid,
lijkheid, rijkdom en volmaaktheid aan hen ontvouw
hoeveel vreugde hebben ze niet ontvangen toen hun har
de Geest werd geraakt! Hoe hebben ze de zaken van
wereld en de vooruitzichten die voor hen lagen, beschouw
hun voorrechten als heiligen van de allerhoogste God! 
heerlijkheid die zij zullen beërven als zij tot het einde to
harden! 

U hebt misschien ervaren wat door dergelijke gedacht
vooruitzichten in het hart van de mens wordt veroor
Waarom voelen we ons soms anders? Omdat we verget
God te bidden, Hem aan te roepen en ons aan Hem toe te w
of omdat we zondigen, de Geest van God kwijtraken en d
rierijke hoop van onze roeping vergeten. Als we echter
beseften wat onze positie ten opzichte van God is, zouden w
altijd met de zaken van God bezighouden, en zouden we o
hele dag bezighouden met wat we konden doen om het ge
het eeuwig heil van de wereld te bevorderen, en wat we ko
doen om onze roeping groot te maken – het priesterschap v
Zoon van God te eren, onze God te eren, onze tijd op aarde 
te besteden, ons lichaam aan zijn doeleinden en de opbou
zijn koninkrijk toe te wijden – om zijn plannen te verwezen
opdat wanneer we voor Hem staan, Hij tegen ons kan ze
‘Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig z
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getrouw geweest, over veel zal Ik u stellen; ga in tot het feest van
uw heer.’ [Zie Matteüs 25:21.]11 
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Wat mijzelf betreft ben ik hier als kandidaat voor de ee
heid, voor de hemel en voor geluk. Ik wil door mijn dade
vrede in een andere wereld zeker stellen, die het geluk 
vreugde omvat waarnaar ik streef.12 

Ideeën voor studie en bespreking 

• President Taylor heeft gezegd dat God de aarde en a
schoonheid voor ons genot heeft geschapen. Wat voor
ringen hebt u gehad waardoor u van de schoonheid v
aarde hebt genoten en u zich met de Heer verbonden vo

• Hoe kunnen wij door goede muziek, poëzie, toneel of a
vormen van amusement vreugde ervaren? Hoe kunnen 
macht en de vreugde van goede muziek in ons leven en
leven van onze gezinsleden brengen? Hoe kunnen we
amusement bevorderen en in stand houden? 

• Waarom is muziek volgens u zo’n belangrijk onderdee
onze kerkdiensten? Hoe bent u in moeilijke tijden door d
zangen van de kerk getroost of versterkt? 

• Hoe hebt u door omgang met andere heiligen vr
ervaren? Hoe kunt u de eenheid onder de leden in uw w
gemeente bevorderen? 

• Wat houdt het in om ‘vreugde in de Heer’ te vinden? W
leerstellingen van het evangelie hebben u vreugde geb
Nu we in dit leven naar vreugde streven, waarom is he
ook belangrijk om aan de eeuwigheid te denken? 

• Welke gebeurtenissen in uw leven hebben u vreugd
bracht? Hoe kunnen we ondanks onze beproevingen vr
in ons leven behouden? Wat kunnen we doen zodat ook
kinderen vreugde in het leven zullen hebben? 

Relevante teksten: Psalmen 118:24; Jesaja 12:2–3; Matteüs 25:
2 Nephi 2:25; Mosiah 2:41; Geloofsartikelen 1:13 
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15 januari 1873, blz. 760. 
2. Zie B. H. Roberts, The Life of John Taylor 

(1963), blz. 186, 188–192; zie ook B. H. 
Roberts, A Comprehensive History of the 
Church, deel 3, blz. 293–298. 
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Presidency of the Church of Jesus
of Latter–day Saints, zes delen
(1965–1975), blz. 121–122. 

8. Deseret News (wekelijkse uitgav
8 november 1871, blz. 463. 

9. The Gospel Kingdom, blz. 258. 
10. Deseret News (wekelijkse uitgav

28 december 1859, blz. 337. 
11. Deseret News (wekelijkse uitgav

25 mei 1854, blz. 2; alinea-inde
gewijzigd. 

12. Deseret News (wekelijkse uitgav
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5969_120_Body.pdf   131 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  1 1

3

106

‘Als wij aan het avondmaal deelnemen, gedenken wij niet alleen
de dood en het lijden van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, maar kijken

we ook uit naar zijn wederkomst.’
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De sabbat is een
heilige dag

Wij hebben de opdracht gekregen om
de sabbat te heiligen.1

Uit het leven van John Taylor

Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld, vertrokken de o
lingen John Taylor en Parley P. Pratt in juni 1847 met mee
vijftienhonderd heiligen vanuit Winter Quarters naar d
Lake Valley. Over het begin van deze reis heeft ouderling
Roberts het volgende geschreven: 

‘Het was al laat in het jaar voor een dergelijke expediti
was te laat voor hen om gewassen te zaaien, ook als zij ruim
de Rocky Mountains zouden stilhouden. Ze hadden nauw
genoeg proviand om anderhalf jaar in leven te blijven, en a
eerste oogst zou mislukken, zouden ze van de honger omk
want ze bevonden zich 1600 tot 2400 kilometer van de dich
zijnde plaats bevinden waar voedsel te krijgen was. (…) 

‘Alles van hen lag op het altaar, waaronder hun vrouw e
deren, die in hun ontberingen en lot moesten delen. Zij k
hun bestemming niet, ze riskeerden alles met deze enkel
vanwaar er geen weg terug meer was. Als ze er niet in sla
een geschikte plek te vinden om dat eerste jaar gewassen te
zou men geen proviand meer bij hen kunnen krijgen,
zouden zij ooit bij proviand kunnen komen. Ze moesten s
anders zouden ze omkomen in de wildernis die ze hadden
zocht.’ 

Ondanks deze moeilijke omstandigheden en de noodza
vóór de winter in de Salt Lake Valley te arriveren, hield
iedere zondag stil om de sabbat te heiligen. Ouderling Ro
‘Zondag was een rustdag. Er werden in ieder kamp eredie
gehouden en de stilte van de uitgestrekte wildernis wer
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broken door de heiligen die de lofzangen van Zion zongen.’ Op
5 oktober 1847 kwamen de groepen van Taylor en Pratt veilig in
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de Salt Lake Valley aan, waarna ze zich op de winter beg
voor te bereiden.2 

Voor president Taylor was de sabbat een dag van aanbid
rust en overpeinzing. Hij moedigde de heiligen aan o
sabbat te heiligen, die te gebruiken als een rustdag, een d
samen te komen, sacramenten op te offeren en naar het le
woord te luisteren, en aldus de geboden te onderhouden e
kinderen een goed voorbeeld te stellen.’3 

Leringen van John Taylor

De sabbat is een dag om God met geheel
ons hart te aanbidden.

De besten van ons zijn nog niet goed genoeg; wij moete
maal beter ons best doen en meer van het leven genieten, 
de Geest van de Heer bij ons thuis en in ons hart hebben, e
meer inzetten voor het welzijn van de mensen met wie wij i
tact komen. De Heer dienen is een van de grote doelen va
bestaan; en ik waardeer het dat wij het grote voorrecht ge
om God op de sabbat te aanbidden. En als we bij elkaar k
om God te aanbidden, dan hoop ik dat we dat met heel on
doen. Ik vind het ongepast als ik andere mensen over were
zaken hoor praten; dit zijn de momenten, meer dan alle a
misschien, dat we met onze gevoelens en genegenheden to
dienen te naderen. Als we God in gezangen loven, laten w
dan in de juiste geest doen; als we bidden, laat elke ziel d
gebed geneigd zijn, met geheel ons hart, opdat wij door
eensgezindheid verenigd mogen worden en onze gebeden
mogen bereiken, want zijn Geest doordringt alles en is altij
wezig als de goede en getrouwe heiligen bij elkaar komen.

Ik zal u vertellen hoe ik me op een sabbatmorgen vo
begrijp dat dit een dag is om de almachtige God te aanbi
daarom moet ik zelf God aanbidden, en erop toezien da
gezinsleden met hetzelfde bezig zijn. Want wij hebben het 
gekregen om de sabbat te heiligen en van al ons werk 
rusten, net als God deed toen Hij de aarde had gesch
waarop wij ons bevinden. Hij heeft ons zes dagen gegeven 
verschillende werkzaamheden en taken te verrichten, en a
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Hem toewijden en onze gevoelens en onze genegenhed
Hem richten. En dan, de ouderlingen van Israël zijn dez
over de hele aarde bezig om de beginselen van het eeuwig 
verkondigen, en daarom wil ik voor hen bidden, en ook vo
zendelingen die zich in dit land onder de heiligen bevinde
mede voor wie spreken, en voor wie in dit land en andere l
de leiding hebben in de gemeenten van de heiligen, da
Israël, daar dit de dag is om God te aanbidden, de leidi
invloed van de Geest van de levende God mag voelen, en 
het bijzonder de sprekers onder de goddelijke invloed v
Heilige Geest staan en in de verschillende samenkomst
woorden van het eeuwige leven presenteren.4 

De sabbat is een dag om onder
invloed van de Geest onderwijs te geven

en te ontvangen.

Het is aangenaam voor de heiligen om bij elkaar te kom
omgang met elkaar te hebben, naar de levende woorden t
teren en na te denken over onze positie jegens God, zijn k
zijn koninkrijk, alsmede om hun eigen gevoelens onder d
te nemen en er met behulp van de Heilige Geest achter te k
hoe hun relatie is met hun hemelse Vader, of zij hun taken
behoren uitvoeren en of zij het woord, de wil en de wet va
vervullen.5 

Als wij (…) zijn vergaderd, mogen we de leiding en de
ningen van God verwachten, van wie, zo leren ons de Sch
‘iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is,
van boven neder.’ Er staat ook dat bij de Vader ‘geen verand
is of zweem van ommekeer.’ [Zie Jakobus 1:17.] In onze sa
komsten moeten sprekers en luisteraars onder invloed en le
van de Heer, de Bron van licht, staan. Van alle mensen ond
hemel beseffen wij, heiligen der laatste dagen, voortduren
belangrijk het is om ons op God te verlaten; ik ben van m
dat welke kennis er ook wordt overgebracht, hoe briljant d
spraak ook is en hoe opbouwend de behandelde beginsele
zijn, het de toehoorders niet tot nut zal zijn, tenzij ze de le
en inspiratie van God voelen.6 
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tenzij hij zich eerst heeft laten onderrichten, instrueren en 
door de geest van openbaring van de Almachtige. En m
zijn niet in staat om ware kennis te ontvangen en een juis
deel te vellen met betrekking tot de heilige beginselen va
eeuwige leven, tenzij ze zich laten leiden door diezelfde 
En daarom bevinden alle sprekers en luisteraars zich 
handen van de Almachtige.7 

We komen als intelligente personen bij elkaar, vol verl
om iets te begrijpen van onze gezamenlijk afkomst, ons hu
bestaan en onze bestemming. We komen bij elkaar om iet
onze hemelse Vader te weten te komen, over zijn goddelijk
delswijze met de mens, over zijn richtlijnen en plannen vo
en over het doel van onze schepping; en om, zo mogelijk, 
weten te komen over de wereld die hierna komt. Dat zi
aantal zaken die we graag zouden willen weten, begrijp
ontdekken.8 

Ik weet geen andere manier om onderricht te krijge
structie te ontvangen, en onze ware positie te leren kenne
onder de invloed van de Geest van de levende God. Ieman
onder invloed van de Geest van God spreken, maar er is oo
deel van die Geest in de luisteraars nodig, zodat zij goe
grijpen hoe belangrijk de woorden zijn die ze horen. Da
hebben de Heer en zijn heiligen altijd zoveel moeite o
mensen bepaalde zaken duidelijk te maken die belangrijk
hen zijn. We vinden allemaal dat het goed zou zijn om doo
onderricht te worden. Ik veronderstel dat de wereld dat ov
algemeen een grote zegen zou vinden. Maar dan gaan z
afvragen of de leringen al dan niet van God afkomstig zijn
kunnen ze dat te weten komen? Ik ken geen andere manie
die welke in de Schriften staat vermeld: ‘Het is de geest in d
velingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geef
32:8). En in het Nieuwe Testament staat: ‘Zo weet ook niem
wat in God is, dan de Geest Gods.’ [Zie 1 Korintiërs 
Daarom zijn alle wijsheid, alle kennis, alle redenatie, alle fil
en alle argumentatie die de mens kan worden bijgebracht, 
loos als hij niet is voorbereid om die kennis te ontvangen –
bereid door de Geest van de Heer, dezelfde Geest die k
overbrengt.9 
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het avondmaal deel ter gedachtenis
aan Jezus Christus.

Het lijkt erop dat de komst van de Heiland in de werel
lijden, dood, opstanding en hemelvaart tot de positie die 
de eeuwige wereld bij zijn Vader inneemt, nauw samen
met ons belang en geluk; vandaar dit herdenkingsritueel
we iedere sabbat aan deelnemen. Dit avondmaal is de verv
van het verzoek van Jezus Christus aan zijn discipelen. ‘W
dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt 
dood des Heren, totdat Hij komt’ (1 Korintiërs 11:26). Gel
deze verordening houdt noodzakelijkerwijs in dat wij gelo
Jezus Christus, dat Hij de Eniggeborene van de Vader is, d
vanuit de hemel op aarde is gekomen om een bepaalde opd
van God te vervullen: het eeuwig heil en de verhoging v
mens zeker stellen. Dit alles hangt nauw samen met ons w
en geluk, hier en later. Als de dood van Jezus Christus niet 
zakelijk was geweest, had die niet plaatsgevonden. En uit h
dat de mens door deze ceremonie steeds aan die gebeu
wordt herinnerd, blijkt wel hoe belangrijk die is.10 

We zijn bij elkaar gekomen om aan het avondmaal d
nemen, en we moeten proberen onze gevoelens en geda
daarop te concentreren. Want als wij aan het avondmaal
nemen, gedenken wij niet alleen de dood en het lijden van
Heer en Heiland, Jezus Christus, maar kijken we ook uit na
wederkomst. Dan zullen we Hem ontmoeten en in het koni
van God brood met Hem eten. [Zie Lucas 14:15; Matteüs 2
Als wij op deze wijze bijeen zijn, mogen we de leiding en de
ningen van God verwachten.11 

Vroegere volgelingen van God, in wier hart de vlam van
ratie brandde, keken uit naar dat gedenkwaardige mome
het Lam, dat sedert de grondlegging van de wereld was ges
Zichzelf als offer zou aanbieden, en wij kijken op die
gebeurtenis terug. Iedere sabbat breken we en eten we gez
lijk het brood, en we drinken water, en we doen dat o
gebroken lichaam en het vergoten bloed van onze Heer en
land, Jezus Christus, indachtig te zijn; en dat zullen we b
doen tot aan zijn wederkomst. En als Hij terugkomt, verwa
de heiligen der laatste dagen dat zij bij de groep begunst
zullen horen die met Hem aan zijn eigen tafel in het koni
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van onze Vader zullen eten. Dat verwacht ik net zo zeer a
ik vanavond verwacht te eten.12 

We moeten oppassen dat we niet tot ons eigen veroord
van deze symbolen [van het avondmaal] nemen. Hebt u oo
enigheid met uw broeder, kwetst u andermans gevoelens, sp
u onvriendelijk over elkaar of doet u iets anders wat niet go
En komt u dan bij elkaar, in plechtige bespotting voor God,
u verdoemenis tot uw ziel? We moeten voorzichtig omgaa
deze zaken; en we moeten begrijpen dat we, wanneer we
offers naar het altaar brengen en ons daar herinneren dat w
enigheid met onze broeder hebben, eerst naar hem moete

Een oude foto van de wijk Pinto, in de ring St. George (Utah).
President Taylor heeft gezegd dat de sabbat een dag is om van ons werk uit te

rusten en onze relatie met God te versterken.
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handen en een zuiver hart, zodat u kunt zeggen: ‘O God,
vors me, beproef me en toets me, en als er enige goddeloo
in me is, laat dat dan verdwijnen, laat me uw ware ver
woordiger op aarde zijn, laat me van de Geest proeven 
Christus is, en laat me met die Geest op aarde leven. Dan 
Hem met mijn broeders bij zijn wederkomst ontmoeten
reine handen en een zuiver hart.’13 

Om de zegeningen van God te
ontvangen, moeten we meer doen dan
alleen onze bijeenkomsten bijwonen

en aan het avondmaal deelnemen.

Te veel leden laten zich veel aan de wereld gelegen liggen
de wereld u het licht geven dat u hebt ontvangen, het eva
en de hoop uit de hemel die u hebt ontvangen, en het pr
schap dat u hebt ontvangen? Gaat u die zaken inruilen vo
bord linzen, en u rondwentelen in de vuiligheid, verdorven
goddeloosheid en platvloersheid die in de wereld hee
Waarom zijn we op aarde gekomen? Om God te aanbidd
zijn geboden te onderhouden. En hoe staan velen va
ervoor? In veel gevallen vergeten we de glorierijke hoo
onze roeping, geven we toe aan dwaasheden, grillen, zwak
goddeloosheid, en laten ons min of meer leiden door heb
dronkenschap, sabbatschending en allerlei soorten kwaad.
soms dat ouderlingen van Israël ladingen hout en balen ho
de sabbat binnenhalen. Waarom? Het is een grote schande
ogen van God, heilige engelen en alle andere intelligente w
(…) Wat vindt u van een ouderling die liegt, een hogepriest
vloekt, een van de zeventigen die de sabbat niet heiligt of ee
lige die hebzuchtig is? De ziel van dergelijke mensen moet
spireerd worden door het licht van openbaring, en zij m
levende getuigen zijn, een epistel dat iedereen kent en
Denkt u dat u uw godsdienst kunt naleven, de Geest van G
u hebben en het eeuwige leven ontvangen als u dergelijke d
doet? Absoluut niet.14 

Het is gebruikelijk voor de mensen in de wereld waaru
zijn vergaderd, om op zondag over geestelijke onderwerp
praten, hun zondagse kleding te dragen en naar de kerk te
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(…) Hoe dwaas de mens die God niet in alles erkent, die G
zijn godsdienst terzijde legt en op zijn eigen oordeel en i
gentie vertrouwt.15 

Er is iets dat verder gaat dan wij soms denken, en dat is d
tot niets leidt als we beweren dat we volgelingen van de
zijn, als we beweren dat we het evangelie hebben ontvang
ons erdoor laten leiden, tenzij we onze klederen h
gewassen en ze in het bloed van het Lam wit hebben gem
Het is niet voldoende om met het Zion van God verenigd t
want het Zion van God moet bestaan uit mensen die zuive
hart zijn, rein leven en vlekkeloos voor God staan, en
moeten we wel naartoe werken. Zover zijn we nog niet, ma
moeten er wel toe komen voordat we heerlijkheid en verh
kunnen beërven; een schijn van godsvrucht is slechts w
waard, want wie de wil van zijn heer kent en die niet do
vele slagen ontvangen. [Zie Lucas 12:47.] ‘Niet een ieder, d
Mij zegt: Here, Here, zal het koninkrijk der hemelen binnen
maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is’
teüs 7:21]. Dit zijn leerstellingen van het evangelie zoals
begrijp. Het is niet voldoende om het evangelie te aanvaa
in het land Zion bijeen te komen, met het volk van God 
gaan, de kerkdiensten bij te wonen, aan het avondmaal d
nemen en zonder al te veel moeilijkheden door het leven te
want als ons hart niet op de juiste plaats zit, als we niet rei
hart voor God staan, als we geen zuiver hart en geweten he
God niet vrezen en zijn geboden niet onderhouden, zulle
tenzij we ons bekeren, niet kunnen deelnemen aan de 
ningen die Hij heeft beloofd, en waarvan de profeten h
getuigd.16 

Het is onze taak om een heilige te zijn. En om daara
kunnen voldoen, hebben wij de plicht de beginselen d
waarheid, integriteit, heiligheid, reinheid en eerzaamheid
leven, zodat we altijd bij de almachtige God in de gunst 
staan; opdat zijn zegen op ons zal rusten en Hij bij ons za
opdat we de vrede van God in ons hart zullen hebben; (
opdat we, als volk, door Hem beschermd zullen worden.17
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• Welke zegeningen kunnen zoal voortvloeien uit getrouw
batheiliging? (Zie ook LV 59:9–13.) Hoe bent u door he
ligen van de sabbat gezegend? 

• Hoe kunt u God op de sabbat beter aanbidden? Wat k
voordat de kerkdienst begint, zoal doen om beter op d
lige Geest afgestemd te zijn? 

• Wat kunnen ouders en grootouders doen om hun kinde
kleinkinderen ertoe aan te zetten om de sabbat te hei
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de sabbat voor ons
verschilt van de andere dagen? Hoe kunnen we ons gezin
het heiligen van de sabbat versterken en tegen de w
beschermen? 

• Waarom is het belangrijk om op zondag door toedoen v
Geest te leren? Hoe kunt u als leerkracht of leerling 
sabbat ervoor zorgen dat u de invloed van de Heilige 
voelt? 

• Welke verbonden sluiten we als we aan het avondmaal
nemen? (Zie ook Moroni 4–5 of LV 20:76–79.) Wat hebben
verbonden met onze doopverbonden te maken? (Zi
Mosiah 18:7–10.) 

• Waarom is het belangrijk dat wij geregeld aan het avond
deelnemen? Hoe kunt u zich dichter bij de Heiland voel
u aan het avondmaal deelneemt? 

• Wat is het verschil tussen alleen de kerkdienst bijwonen
sabbat oprecht heiligen? Hoe kunt u de geest van de s
doordeweeks behouden? 

Relevante teksten: Exodus 20:8–11; Jesaja 58:13–14; Matteüs
12:10–13; 3 Nephi 18:1–12; LV 27:1–14; 59:9–20 
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Het priesterschap:
het bestuur en het gezag

van God

Het priesterschap (…) is een levende macht.1

Uit het leven van John Taylor

Voor John Taylor was het priesterschap, naast de bevoeg
om in Gods naam te handelen, ook een macht waarme
grote zaken tot stand konden worden gebracht. Hij predik
priesterschapsdragers hun priesterschap actief mo
gebruiken om anderen te dienen en Gods doeleinden te v
zenlijken. Hij moedigde alle priesterschapsdragers aan om
taken te vervullen en hun roeping groot te maken. Hij ze
leraar of diaken die zijn taak vervult, is veel eerzamer da
president of een van de twaalf die dat niet doet.’2 

President Taylor had ook respect en bewondering vo
bevoegdheid van de mensen die hun priesterschap gebru
om hem en zijn gezin van dienst te zijn. Zijn nederige r
voor het gezag van het priesterschap komt tot uitdrukking 
verhaal dat zijn zoon, Moses W. Taylor, ooit heeft verteld
een avond dat het gezin Taylor door de huisonderwijzers
bezocht. ‘Een van de huisonderwijzers was een zestien
jongen’, herinnert de jonge Taylor zich. ‘Die avond was h
beurt om het woord te voeren. Vader riep het gezin bijeen, 
huisonderwijzers weten dat iedereen er was en zei: “We zi
en al oor en wachten op uw instructies.”’ 

De jongen vroeg toen aan president Taylor of zij dageli
gezin en persoonlijk baden, of zij hun naasten goed behand
geregeld naar de kerk gingen en de leiders van de kerk steu
‘Deze vragen werden een voor een door mijn vader beantw
net zo nederig als dat het jongste lid van het gezin dat g
zou hebben. Nadat de huisonderwijzers hun taak ve
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Priesterschapsdragers mogen niet vergeten wie de bron van alle macht is.
President Taylor heeft gezegd: ‘Als er in of door het priesterschap enige eer te behalen

dan is die van God afkomstig.’
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‘Hij zei dat hij tevreden was over hun getrouwhe
bedankte hen voor hun bezoek. Hij moedigde hen aan o
vaak mogelijk langs te komen, omdat priesterschapsdra
met de macht van God – veel goeds voor zijn gezin konden
kenen. Hij zei dat er geen belangrijkere roeping in de ker
dan die van leerkracht. Hij vroeg of zij vooral aandacht aa
kinderen wilden schenken en hen als een vader raad w
geven. 

‘“Ik ben niet vaak thuis”, zei hij. “Ik ben vaak voor de ke
pad en ben bang dat als mijn kinderen niet geregeld goed
ontvangen, zij kunnen afdwalen.”’3 

Leringen van John Taylor 

Het priesterschap is de macht van God. 

Wat is het priesterschap? (…) Ik zal in het kort uitlegge
het het bestuurssysteem van God is, op aarde of in de h
want het is door die macht of dat beginsel dat alles op aar
in de hemel wordt bestuurd, en door die macht wordt
gehandhaafd en in stand gehouden. Alles wordt e
bestuurd, alles wordt erdoor geleid, alles wordt erdoor ge
haafd – en het heeft te maken met alles waar God en de waa
mee zijn verbonden. Het is de macht die God aan de intel
ties in de hemelen en de mens op aarde heeft gegeven; en a
in het celestiale koninkrijk van God aankomen, zullen we d
maakste orde en eendracht aantreffen, want daar bevind
het volmaakte patroon, de volmaakste vorm van bestuu
waar en wanneer die beginselen op aarde tot ontwikkelin
gekomen, hebben ze, evenredig aan hun verspreiding en
ving, zegeningen en het eeuwig heil van de mens tot 
gebracht. En als het bestuur van God op grotere schaal 
aanvaard, en als het gebed van Jezus, dat Hij zijn disc
leerde, wordt verhoord, en Gods koninkrijk op aarde kom
hier op aarde gelijk als in de hemel zijn wil wordt gedaa
Matteüs 6:10], dan, en echt dan pas, kunnen de universele 
vrede, harmonie en eenheid standhouden.4 

[Het priesterschap] is (…) het beginsel en de macht waa
[God] zijn zaken, zijn werelden, zijn koninkrijken, zijn mo
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De macht die zich door de priesterschap manifesteert, i
voudigweg de macht van God, want Hij is het hoofd v
priesterschap (…); en met dit beginsel zijn alle werken van
tot stand gebracht, op aarde of in de hemel; en iedere ma
tatie van macht door middel van de priesterschap op aa
eenvoudigweg gedelegeerde macht van de priesterschap
hemel. Hoe meer de priesterschap op aarde zich assimilee
en zich onderwerpt aan de priesterschap in de hemel, hoe
macht we zullen ontvangen.6 

De priesterschap op aarde krijgt
leiding uit de hemel.

God heeft de priesterschap georganiseerd, en die pr
schap bestuurt alles op aarde en in de hemel; een deel 
bestaat in de hemel, en een ander deel op aarde; ze werken s
aan de opbouw van Zion, de verlossing van de doden 
levenden, en de totstandbrenging van de ‘tijden van de wed
richting aller dingen’. [Zie Handelingen 3:21.] En omdat 
nauw verbonden zijn, is het noodzakelijk dat er commun
tussen de een en de ander plaatsvindt, en dat de mensen op
instructies krijgen van hen in de hemel ontvangen, die 
hoogte van hemelse én aardse zaken, en ervaring in 
hebben, want ze zijn voorheen met hetzelfde priestersch
aarde werkzaam geweest.7 

Het is de omgang en communicatie met de priesterschap
hemel waardoor de priesterschap op aarde macht, lev
kracht ontvangt, want anders zouden ze als een dode e
dorde tak zijn: en als iemand leven, of macht, heeft is h
macht en het leven van het priesterschap, de gave en mach
God, door de reguliere kanalen van het priesterschap, zow
de hemel als op aarde; en zonder willen doen, is als een b
dat water wil hoewel de bron leeg is, of als een tak die vo
wil hoewel de stam bij de wortels is doorgezaagd: een
zonder het priesterschap is waardeloos – een opgedroogde
een dode en verdorde boom.8 

Geen mens [kan] dit koninkrijk op eigen kracht leiden. 
onmogelijk, tenzij God bij hem is en aan de kant van de o
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lingen van Israël staat. Met Hem aan hun kant zal alles goed ver-
lopen, en zullen de kennis en de openbaringen van God

en de
ers is

l voor
chtige

d dat
n wie
nders

 naam
 kunt
tuurt,
ft zijn
orden
wame
nkrijk
rk, en
 moet
iester-

en die
et de
enba-

iester-
 deze
werk,
n de

e eeu-
n van

ijwaar
ilbaar
 God,
 leden
weten
beren

aar de
ij van

j Zion

3

121

uitgestort worden. Zijn wet zal bekendgemaakt worden 
beginselen van de waarheid zullen worden ontvouwd; and
het niet het koninkrijk van God. En wij moeten ons allemaa
God verootmoedigen en naar de leiding van de Alma
streven. (…) 

Er is een beginsel verbonden met het koninkrijk van Go
God in alles erkent, en dat de priesterschap in alles erkent, e
dat niet doen, kunnen zich maar beter snel bekeren, a
zullen zij heel snel tot stilstand komen. Dat zeg ik u in de
van de Heer. Denk niet dat u wijs bent en de priesterschap
besturen en manipuleren, want dat kunt u niet. God bes
reguleert, beveelt en staat aan het hoofd, en ieder mens hee
plaats. De ark van God hoeft niet op zijn plek te w
gehouden [zie 2 Samuël 6:3, 6–7], vooral niet door onbek
mannen zonder openbaring en zonder kennis van het koni
van God en zijn wetten. We zijn betrokken bij een groot we
wij moeten ons voorbereiden op het werk dat nog verricht
worden, en wij moeten God, zijn gezag, zijn wet en zijn pr
schap in alles erkennen.9 

Wij willen God dienen, in dit leven en in de eeuwighed
nog komen. Daar zijn we aan begonnen, en we zullen m
hulp van God en het licht van zijn Heilige Geest, en de op
ringen die Hij ons van tijd tot tijd geeft, proberen met de pr
schap in de eeuwige werelden samen te werken, hetzij op
aarde of in de hemelen. Wij blijven werkzaam totdat het 
dat God deze aarde heeft toebedacht, is volbracht, e
levenden en de doden zijn verlost, voor zover zij volgens d
wige wetten die in de hemel bestaan, en volgens de decrete
de Almachtige, verlost kunnen worden. (…) 

Ik zeg altijd: ‘O God, leid mij op de goede weg; o God, vr
me van al het kwaad; o God, ik ben een arm, slap, zwak, fe
mens, vol zwaktes. Ik heb de hele dag uw hulp nodig. O
help me.’ Dat zijn mijn gevoelens en de gevoelens van de
van het Eerste Presidium, van de Twaalf en anderen. We 
dat we de hulp van de Almachtige nodig hebben. We pro
nederig te zijn en trouw aan onze verbonden. En als wij n
raad van God luisteren, zijn wetten naleven en doen wat H
ons verwacht, zal Hij ons helpen en zegenen, en zal Hi
zegenen en Israël beschermen.10 
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om Zion op te bouwen.

Waarvoor is dit priesterschap ons gegeven? Om het Zio
onze God op te bouwen. Waarvoor? Om een einde te make
goddeloosheid, verwording, wellust, leugens, diefstal, one
heid, begeerte en allerlei kwaad, en om nadruk te legg
geloof, zachtmoedigheid, naastenliefde, reinheid, broed
genegenheid, waarheid, integriteit, eerlijkheid en alle
bedoeld is de mens te verhogen en te verbeteren, opdat wi
en geschikte vertegenwoordigers van God de Vader zijn, d
zijn wil leren gehoorzamen, en dat zijn wil op aarde zoals
hemel zal geschieden.11 

Deze begerenswaardige uitkomst tot stand te brengen 
einde de schepping tot haar oorspronkelijke volmaakth
herstellen en het doel van de schepping te volbrengen; ten
de mens te verlossen, te redden, te verhogen en te verheer
teneinde de doden en de levenden en alles wat leeft volge
wet te verlossen – is de reden dat het priesterschap in deze l
dagen op aarde is gekomen. Opdat gedaan wordt wat no
gedaan is; opdat de werken van God vervolmaakt worden; 
de tijden van de wederoprichting aller dingen komen, en 
we, in samenwerking met de eeuwige priesterschap in de 
(die zonder ons, noch wij zonder hen, niet tot volmaking ko
alles tot stand brengen wat God heeft bedacht of door de
van God gesproken, bij monde van alle heilige profeten sin
begin van de wereld. (…) 

De priesterschap in de hemel verenigt zich met ons o
doelen te verwezenlijken, en omdat zij zich door het
beginsel laten leiden, zodat onze werken overeenkomen –
er wederkerigheid van handeling is, en dat Gods wil (voor
het ons aangaat) op aarde gebeurt zoals in de hemel. Dat
wat we moeten leren en dat is wat we moeten doen om onz
ping te vervullen, en ervoor te zorgen dat onze werken
vaardbaar zijn in de ogen van God en de heilige engelen, e
in de ogen van onze broeders, die in de priesterschap in
koninkrijk op aarde met ons samenwerken.12 

De kerk heeft het priesterschap voor dit doel gekregen, 
graven, te planten, te verzorgen, juiste beginselen te ve
digen, en de orde in het koninkrijk van God te ontplooien
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te werken en een eenheid te vormen – een grote, verenigde 
[een schare], die trouw aan het koninkrijk van God 
gezworen; dan zal alles rustig, vredig, gemakkelijk en zon
teveel problemen vooruitgaan.13 

Het priesterschap is gegeven ten
behoeve van de mens.

Het priesterschap is altijd tot zegen van het men
gegeven. Mensen praten erover alsof het voor het welzijn v
individu was bestemd. Wat staat er over Abraham geschr
‘In u en uw nakomelingen’ – Wat? Ik zal u zegenen. Dat klin
zich wel goed. Maar ‘in u en in uw nakomelingen zulle
geslachten der aarde worden gezegend.’ [Zie Abraham 
Laten we optreden in de hoedanigheid van weldoener, en 
nakomelingen van Abraham zijn, laten we dan in zijn voets
treden en de beloften waardig zijn, laten we onze gevoele
wijd als de eeuwigheid maken en proberen alle mensen o
heen te zegenen, op te bouwen en te verheffen; opdat w
gezamenlijk zullen verheugen, en we verhoogd worden do
beginselen die voor het welzijn van alle mensen zijn ge
baard. (…) 

Als ik bisschop was, weet ik niet wat ik zou doen, maar ik
wel wat ik zou moeten doen. Dan zou ik zeggen: ‘Vader, u
een groep heiligen aan mijn zorg toevertrouwd. Help me 
ik goed voor hun aardse welzijn zal zorgen en ook hun g
lijke welzijn zal bevorderen, en erop toe zal zien dat zij 
juiste wijze in de levenswetten onderricht worden: Help m
bij het onderricht aan de leerkrachten die onder mijn mense
gaan, opdat zij vervuld van de Heilige Geest mogen zi
zegen van de mensen, dat ik met de hulp van mijn broede
Heiland onder hen mag zijn. Zo moet ik me als bisschop v
en gedragen; en zo behoort u, bisschoppen, zich te voelen
gedragen, nederig en met een verlangen om het goede te 
En ook: als ik priester, leraar of diaken was, en onder he
rondging als leerkracht, zou ik over hun welzijn willen wa

[Jezus heeft gezegd]: ‘Simon, zoon van Johannes, hebt g
waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Her
weet, dat ik U liefheb.’ Als gij Mij liefhebt, als gij mijn vrie
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tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk li
hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij
tot hem: Hoed mijn schapen.’ En een derde keer stelde d
land dezelfde vraag aan Petrus, en toen hij die als daa
beantwoord had, zei Hij: ‘Weid mijn schapen.’ [Zie Joh
21:15–17.] Wat is de plicht van de apostelen, de ringpresid
de hogepriesters en de zeventigen, vooral als ze een alge
presiderende functie hebben? Als Jezus hier zou zijn, zou
zeggen dat u uw flauwekul moet wegdoen, uw dwaashed
zwaktes, en u meer als man en heilige moet gedragen, aa
werk moet gaan en zijn schapen moet weiden.15 

God geeft macht aan hen die het
priesterschap grootmaken.

Als wij onszelf en onze positie begrijpen, moet voo
gelden: het koninkrijk van God eerst en wijzelf daarna. A
leren iets kleins te doen, zal de Heer ons waarschijnlijk z
iets groters te doen, omdat wij erop zijn voorbereid. (…) A
het volk van God zijn, en Hij op ons vertrouwt om zijn
werken te verwezenlijken, dan moeten we iets meer doen d
hebben gedaan, en moeten we bereid en gehoorzaam zi
naar de influisteringen van de Geest en de dienstknechten v
Heer te luisteren. Als we dat doen, zal iedere opdracht v
devol en prettig zijn, zal er gemoedsrust in ons hart zijn en 
vrede van God in onze woning verblijven; de Geest van de
zal ons vergezellen, en wij zullen de hele dag met vreug
blijdschap vervuld zijn, en dat zal tot het einde zo blijven.
niet in hoe we al dit werk kunnen verrichten zonder onde
van de Heer, en daarom heeft Hij zijn heilig priesterschap
ganiseerd.16 

Er rust net zoveel verantwoordelijkheid op de schoude
de priesters, leraren en diakenen, en zij van het lage pr
schap als op welk lid van de kerk ook. Wat is het gevolg 
hun taken niet verrichten? Dan gaan de mensen naa
Quorum der Twaalf of naar het Eerste Presidium. ze sla
dichtstbijzijnde autoriteiten over, waardoor er verwarri
wanorde ontstaat en er nodeloos kostbare tijd verloren gaa
en dat allemaal omdat de mensen hun taken niet kennen e
voeren. 
5969_120_Body.pdf   150 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  1 3

En wat gebeurt er met ons als wij over kleine dingen rede-
twisten? Dan verliezen we onze roeping uit het oog en vergeten

nheid
m tot

n ver-
k van
nders,
il van

rschil-
e niet
Waar
haps-

ren en

ipelen
en en
nt eer
mand
 pries-
mstig,
 geen
n. Als
oe, en
op wij

n ons
n dat
ever-

 thuis

rtdu-

, ver-

3

125

we dat dit koninkrijk op aarde is gevestigd om rechtschape
en de wetten van de hemel op aarde te brengen, het mensdo
zegen te zijn en de levenden en de doden te verlossen. Da
geten we waarom we hier zijn en waarom het koninkrij
God is gevestigd. Niet alleen voor u, voor mij of iemand a
maar voor het welzijn van de wereld en voor het eeuwig he
de mens. Er wordt van ons allemaal verwacht dat wij de ve
lende taken verrichten die ons zijn opgedragen. Zijn w
schuldig in de ogen van God als we ze verwaarlozen? 
komen onze moeilijkheden vandaan? Omdat de priestersc
dragers, zoals ik al vaker heb gezegd, hun taken niet uitvoe
niet oplettend en trouw zijn.17 

Ik heb op mijn reizen mensen gezien die, net als de disc
van Jezus vanouds, een groot verlangen naar macht hebb
graag willen weten wie het belangrijkst is. Dat is dwaas, wa
komt niet uit een bepaalde functie voort, maar komt tot ie
die zijn ambt en roeping grootmaakt. Als er uit en door het
terschap enige eer te behalen valt, dan is die van God afko
en we mogen zeker niet over een gave opscheppen als we
hand hadden in die gave dan die alleen ontvangen te hebbe
die van God afkomstig is, behoort Hem en niet ons de eer t
het grootmaken van onze roeping is de enige manier waar
eer of invloed kunnen ontvangen.18 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Wat is het priesterschap van God? Welke zegeningen staa
door het priesterschap ter beschikking? Wat vind u erva
God de macht van het priesterschap aan de man heeft to
trouwd? 

• Hoe kan ieder gezinslid de macht van het priesterschap
versterken? 

• Waarom is het belangrijk dat priesterschapsdragers voo
rend door de Heer geleid worden? 

• Hoe kan het priesterschap ‘de mens verlossen, redden
hogen en verheerlijken’? 
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kunnen vrouwen in de zegeningen van het priester
delen? 

• Wat voor gelegenheden voor dienstbetoon van de pr
schap zijn er in uw omgeving? Hoe kunnen priesterscha
gers gezinnen versterken waar geen priesterschapsdrag

• Lees LV 84:33–34. Wat houdt het in om een priesterschap
groot te maken? Wat houdt het in om welke roeping ook
kerk groot te maken? Hoe kunnen we hulp bieden a
leden in onze wijk of gemeente die hun roeping pro
groot te maken? 

Relevante teksten: 1 Korintiërs 4:20; 1 Timoteüs 4:12–16; Jako
1:18–19; LV 58:26–28; 84:18–21, 26–27, 33–34; 107:99–100 

Noten 

1. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 127. 

2. The Gospel Kingdom, blz. 166. 
3. ‘Stories and Counsel of Prest. Taylor’, 

Young Woman’s Journal, mei 1905,
blz. 219, alinea-indeling gewijzigd. 

4. The Gospel Kingdom, blz. 129. 
5. Deseret News (wekelijkse uitgave),

28 december 1859, blz. 338. 
6. The Gospel Kingdom, blz. 130. 
7. ‘On Priesthood’, Millennial Star, 

1 november 1847, blz. 323. 
8. The Gospel Kingdom, blz. 130. 
9. The Gospel Kingdom, blz. 166. 

10. Deseret News (wekelijkse uitgav
18 juni 1884, blz. 339; alinea-in
gewijzigd. 

11. The Gospel Kingdom, blz. 130–13
12. The Gospel Kingdom, blz. 132. 
13. The Gospel Kingdom, blz. 129. 
14. Deseret News: Semi-Weekly,

18 oktober 1881, blz. 1; alinea-i
gewijzigd. 

15. Deseret News: Semi-Weekly,
19 augustus 1879, blz. 1. 

16. The Gospel Kingdom, blz. 131–13
17. The Gospel Kingdom, blz. 154. 
18. The Gospel Kingdom, blz. 133. 
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De plichten en de orde
van de priesterschap

De kerk is georganiseerd (…)
volgens de beginselen die God heeft

geopenbaard.1

Uit het leven van John Taylor

President Taylor was een voorstander van orde en organ
binnen de priesterschap. Hij zei dat het priesterschap ‘een a
geling van de hemel is’ en het middel ‘waardoor God zijn v
aarde zegent.’2 Hij stelde de wekelijkse priesterschapsver
ring in de wijken in, de maandelijkse priesterschapsvergad
van de ring en de driemaandelijkse ringconferenties om de
terschapsdragers aan te moedigen hun taken te leren kenn
uit te voeren. 

Toen Brigham Young in augustus 1877 overleed, wer
Eerste Presidium ontbonden en werd het Quorum der T
Apostelen, met John Taylor als president, het preside
quorum van de kerk. Hoewel president Taylor wist d
Quorum der Twaalf in deze omstandigheden evenveel 
had als het Eerste Presidium (zie LV 107:22–24), wist hij oo
het de bedoeling was dat de kerk geleid zou worden doo
president en twee raadgevers. In die tijd streefde hij er ne
naar om de wil van God te doen en wilde hij zichzelf geen p
toebedelen. 

Ruim drie jaar na de dood van Brigham Young werd het 
Presidium gereorganiseerd. Op 10 oktober 1880 werd
Taylor president van de kerk, met George Q. Cannon en J
F. Smith als raadgevers. Op de dag van de steunverlening
president Taylor het volgende gezegd: ‘Als het niet onze 
was geweest om de kerk volledig te organiseren, had ik he
met de broeders van de Twaalf verder gewerkt, maar 
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‘Als we een ambt, een roeping, gezag of enige bevoegdheid hebben ontvangen om 
welke verordening ook te bedienen, hebben we die van God ontvangen.’
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ons een opdracht geeft en een organisatie in zijn kerk 
schrijft, met verschillende priesterschapsquorums die 
middel van de profeet Joseph Smith zijn geopenbaard, de
niet dat het Eerste Presidium, de Twaalf, de hogeprieste
zeventigen, de bisschoppen of anderen het recht hebben o
plan te veranderen dat de Heer heeft geïntroduceerd en g
tigd.’ 

Hij merkte toen ook op dat het priesterschap sinds de
van Brigham Young volledig was georganiseerd, met uitz
ring van het Eerste Presidium, en dat het noodzakelijk w
het quorum van het Eerste Presidium, net als alle andere
rums, de plaats moest innemen die de Almachtige had 
wezen. 

President Taylor vervolgde: ‘Dit waren de influisteringe
de Geest van de Heer aan mij. Ik sprak daarover met de T
die het met me eens waren. Verscheidenen van hen hadden
soortgelijke gevoelens gehad. Het is voor ons geen zaa
plaats, positie of eer, hoewel het natuurlijk wel een eer is o
dienstknecht van God te zijn. Het is een grote eer om het 
terschap van God te dragen. Maar hoewel het een eer is om
dienstknecht te zijn en zijn priesterschap te dragen, is he
eerbaar als iemand naar een bepaalde functie in het heilig 
terschap streeft. Jezus heeft gezegd: ‘Niet gij hebt Mij, m
heb u uitgekozen’ [Johannes 15:16]. En, zoals ik al eerde
gezegd, als ik op mijn eigen gevoelens was afgegaan dan h
gezegd: alles verloopt zeer prettig, soepel en aangenaam; 
een aantal goede collega’s die ik, als mijn broeders, respect
hoogacht, en wier raad ik waardeer. Laat alles hetzelfde b
Het is echter niet aan mij noch aan u om onze persoonlijke
keur uit te spreken, maar als dragers van het heilig priester
moeten wij ervoor zorgen dat alle organisaties van het pr
schap intact blijven en dat alles in de kerk en het koninkri
God is georganiseerd volgens het plan dat Hij heeft ge
baard. Daarom hebben we deze beslissing genomen die w
daag ter steunverlening aan u voorstellen.’3 
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Er zijn twee priesterschappen, het Melchizedeks
en het Aäronisch.

Ten eerste: er zijn twee afzonderlijke priesterschappe
Melchizedeks en het Aäronisch. (…) Ten tweede: ze w
beide door de Heer verleend; ze zijn beide eeuwig en bedie
tijd en eeuwigheid. Ten derde: het Melchizedeks priester
omvat het recht van presidentschap, en heeft macht en geza
alle ambten in de kerk, in alle tijdperken van de wereld, om in
telijke zaken te bedienen. Ten vierde: het tweede priester
wordt het priesterschap van Aäron genoemd, omdat he
Aäron en zijn nakomelingen in alle bedelingen is verleend
vijfde: het lage [of Aäronisch] priesterschap is een onderdee
of een toevoeging aan, het hoge of Melchizedeks priesters
en heeft macht om in uiterlijke verordeningen te bedienen
Ten zesde: beide priesterschappen, zowel de Melchizedek
de Aäronische, hebben een presidium. 

Ten zevende: de hoge, of Melchizedekse, priesterschap
de sleutels van alle geestelijke zegeningen van de kerk, het
recht om de verborgenheden van het koninkrijk der heme
ontvangen, om de hemelen geopend te zien, om te gaan m
leden van de kerk van de Eerstgeborene, de aanwezigh
ervaren van God de Vader en Jezus Christus, de Middelaa
het nieuwe verbond, en om alle geestelijke functionarisse
de kerk te presideren. Toch heeft het presidium van de
priesterschap, volgens de orde van Melchizedek, het recht
alle ambten van de kerk te functioneren, zowel geestelijk als s
lijk. 

‘Dan komt het hoge priesterschap, dat het allergrootste
moet daarom noodzakelijkerwijze iemand uit de hoge pr
schap worden aangesteld om de priesterschap te presider
hij moet president van de hogepriesterschap van de kerk w
genoemd; of, met andere woorden, de presiderende hogepr
over de hogepriesterschap der kerk.’ [LV 107:64–66.] 

Het is daarom duidelijk dat deze priesterschap alle 
denten en bisschoppen, onder wie de presiderende biss
presideert – alle raden, organisaties en autoriteiten in d
kerk, in de hele wereld. 
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Melchizedeks priesterschap. [Zie LV 107:14.] Niemand
wettig recht op de sleutels van het Aäronisch priesterscha
alle bisschoppen en het lage priesterschap omvat, tenzij h
directe afstammeling van Aäron is. Maar omdat een hogepr
in het Melchizedeks priesterschap het gezag heeft om i
lagere ambten te fungeren, mag hij in het ambt van bis
werkzaam zijn (…) mits hij door het presidium van het M
zedeks priesterschap is geroepen, aangesteld en geordend
LV 107:17.]4

Dit hoge [of Melchizedeks] priesterschap, zo is ons ge
omvat het recht van presidentschap in alle eeuwen v
wereld. [Zie LV 107:8.] Maar er is een verschil tussen de
mene bevoegdheden van de priesterschap en de spec
ambten en roepingen waartoe mannen worden geordend e
gesteld. (…) Als iemand hogepriester is, is hij dan ook ap
Nee. Als iemand hogepriester is, is hij dan ook ringpresid
raadgever van de ringpresident? Nee. Als hij hogeprieste
hij dan ook bisschop? Nee, in geen geval. En dat geldt voo
roepingen. De hoge priesterschap heeft de bevoegdheid 
deze verordeningen, ambten en posities te bedienen, a
daartoe door de juiste autoriteiten zijn benoemd, en ander
en ze moeten ter steunverlening aan de leden zijn voorge
(…) Iemand die het priesterschap heeft ontvangen, mag n
alle ambten van het priesterschap werkzaam zijn. Hij is 
werkzaam in de functie waarvoor hij is geroepen en aanges

De ambten in het priesterschap zijn gegeven
om de heiligen te vervolmaken.

De Heer heeft in zijn kerk apostelen, profeten, hogeprie
zeventigen, ouderlingen enzovoort geplaatst. Waarom? O
heiligen te vervolmaken. [Zie Efeziërs 4:11–12.] Zijn w
maakt? Nee. Deze verschillende ambten zijn bedoeld om d
ligen te vervolmaken. Waarvoor nog meer? Voor het wer
de bediening, zodat de mens bevoegd en op de hoogte 
intelligentie, wijsheid en licht, en de beginselen van de ee
waarheid leert verkondigen en uit de schatkamer van
nieuwe en oude dingen voortbrengt, dingen die op het w
van de mens gericht zijn. Het spreekt vanzelf dat nu deze am
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de kerk zijn gegeven, iedere man in zijn ambt gerespecteerd
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God heeft de heiligen der laatste dagen beginselen ge
waar de wereld geen weet van heeft; en omdat ze er niets
weten, kunnen ze geen waardering opbrengen voor onze g
lens. Ze noemen het goede kwaad, het licht duisternis, 
waarheid, en waarheid zonde, omdat zij niet de mid
hebben om het verschil te zien. ‘Gij echter zijt een uitver
geslacht, een koninklijk priesterschap’ [1 Petrus 2:9], do
Almachtige afgescheiden en aangesteld om zijn doelen te v
zenlijken. God heeft presidenten, apostelen, profeten, hoge
ters, zeventigen, bisschoppen en andere autoriteiten on
aangesteld; zij worden door Hem geleid en met macht be
zij verkeren onder zijn invloed, verkondigen zijn wet en
vouwen de beginselen van het leven, en zijn specifiek geo
seerd en geordend om het volk te leiden op de weg na
verhoging en de eeuwige heerlijkheid.7 

Als we de heerlijkheid, intelligentie, macht, majesteit en
schappij van onze hemelse Vader toch eens konden begr
Als we de verhoging, de heerlijkheid en het geluk konden
schouwen die de rechtschapenen, reinen en deugdzamen 
ontvangen die God vrezen – de heiligen van de Allerhoogs
we de grote zegeningen konden begrijpen die God heeft 
liggen voor zijn kinderen die ontzag voor Hem hebben
wetten naleven en zijn geboden onderhouden, dan zoud
heel andere gevoelens hebben dan nu. Maar ja, die hebb
niet. De Heer heeft ons uit verschillende landen vergaderd,
we opgeleid mogen worden in de zaken van het koninkri
God. Daarom heeft Hij ons het heilig priesterschap gegeve
de verschillende organisaties die we hebben, zoals ring
wijken, met presidiums, bisschoppen, hoge raden, hogeprie
zeventigen, ouderlingen, priesters, leraren en diakenen 
voort, zijn door de Almachtige gegeven om ons te vormen
verheffen.8 

Wij zijn georganiseerd met apostelen en profeten: met 
denten en hun raadgevers, met bisschoppen en hun raadg
met ouderlingen, priesters, leraren en diakenen. Wij zijn ge
niseerd volgens de orde van God, en de beginselen die on
schien nietig voorkomen, zijn van God afkomstig. We h
zeventigen en hogepriesters, en al deze mannen hebbe
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gunste van het koninkrijk van God en de instelling van de
beginselen onder de heiligen van de Allerhoogste. We zij
om samen met God het eeuwig heil van de levenden tot st
brengen, de doden te verlossen, en onze voorouders en kin
tot zegen te zijn; we zijn hier om de aarde waarop we le
verlossen en te verbeteren. Daarom heeft God zijn gezag e
raden op aarde geplaatst, zodat de mens op aarde de wil va
leert doen, zoals in de hemel het geval is. Dat is het doel va
bestaan. En het is aan ons om onze positie te begrijpen.9 

De priesterschap is volgens de orde
van God georganiseerd.

Als ik het goed begrijp is [het priesterschap] een orde, ge
duceerd door de Almachtige, en door Hem alleen. Het is ni
de mens, en heeft zijn oorsprong niet in de mens; en omd
zijn oorsprong niet in de mens heeft, kan het zonder leidin
de Almachtige onmogelijk door de mens ontwikkeld of v
maakt worden. In feite vinden we het, tengevolge v
zwaktes en wankelmoedigheid van de mens, ondanks a
hulp, organisaties en beginselen, moeilijk om de heilige wet
stand te houden die God ons heeft gegeven, en hebben we 
durend behoefte aan zorg, nederigheid, zelfverloochening
harding, waakzaamheid en steun van God.10 

Als we een ambt, een roeping, gezag of enige bevoeg
hebben ontvangen om in welke verordening ook te bed
hebben we die van God ontvangen, en we kunnen deze ve
ningen alleen verrichten met het priesterschap dat ons i
leend. (…) Als wij onze plichten verrichten, eenieder van 
onze juiste functie, geeft God ons de macht om het d
bereiken dat we voor ogen hebben, ongeacht wat het is of
priesterschap wij dragen, of het nu de president van de
betreft, de president van een ring, een bisschop, een 
raadslid, een van de zeventigen, of een ouderling, priester,
of diaken of wie dan ook; als zij hun plicht vervullen met h
alleen op God gericht, zal Hij ze steunen in hun uitvoeri
bediening.11 

U en ik kunnen onze verbonden verbreken; u en ik kunn
beginselen van het evangelie met voeten treden en de ord
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het priesterschap en de geboden van God overtreden; 
onder de heiligen van Israël bevinden zich duizenden en tie
zenden die trouw zullen blijven aan de beginselen van de 
heid en aan God in de hemel, de engelen en de priester
vanouds, die nu zijn waar God is, en die zijn verenigd o
doel te bereiken. De Heer zal zijn werk op zijn eigen man
zijn eigen tijd voortzetten. En met een dergelijke organis
het, zoals ik al gezegd heb, niet aan ons om op eigen ge
handelen, maar alleen in opdracht van God. 

We hebben een bepaalde orde in de kerk. Als drager va
heilig priesterschap begrijpt u dat. Heeft God niet aan ied
een deel van zijn Geest gegeven tot welzijn van allen? Ja. 
Hij de ware en getrouwe heiligen niet nog meer gegeven?
Hij hun niet de gave van de Heilige Geest gegeven? Jazek
dat weten zij al te goed. Zij hebben omgang met elkaar, e
God en de hemelse heerscharen. Maar hebben we naast de
nog anderen nodig om ons te leiden? Ja, voortdurend. Waa
Vanwege de machten van de duisternis, de invloed van Sa
de zwaktes van de mens. We hebben wachters op de toren

Het Eerste Presidium van de kerk van 1880 tot 1887: President John Taylor (midd
en zijn raadgevers, George Q. Cannon (links) en Joseph F. Smith (rechts).
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noodzakelijk zijn om het werk van God te verrichten, zijn
kerk te vinden, en alles is volgens de orde van God geo
seerd.12 

Het priesterschap moet in alle
zachtmoedigheid, en met trouw jegens God,

worden uitgeoefend.

We moeten sympathie voor elkaar tonen, en achting h
voor de minste van Gods scheppingen; maar vooral voor d
ligen van God, ongeacht hun positie. Als iemand zondigt
beer die persoon dan met zachtmoedigheid terug te winne
ze een slechte geest hebben, laat hun dan een betere zie
iemand iets verkeerds doet, doe dan zelf het goede en zeg: 
volg mij, zoals ik Christus volg.’ Zou dat niet de beste m
zijn? Ik denk van wel; want zo begrijp ik het evangeli
hebben het priesterschap niet gekregen om onszelf te ve
lijken, nog moeten we het gebruiken om anderen te overhe
of uit te buiten, of om slechte taal te gebruiken; we gebruik
met zachtmoedigheid, lankmoedigheid, ootmoed en 
veinsde liefde. Ik zal nu uit de Leer en Verbonden voorlezen

‘Ziet, velen worden geroepen, maar weinigen gekoze
waarom worden zij niet gekozen? Omdat hun hart zo zeer
dingen dezer wereld is gezet en sterk naar de eer der m
streeft, dat zij deze ene les niet leren’ – en daar heb ik het n
over gehad – ‘Dat de rechten van het priesterschap onafsch
lijk met de machten des hemels zijn verbonden, en d
machten des hemels niet bestuurd noch aangewend ku
worden, dan alleen volgens de grondbeginselen van gere
heid.’ Denk u dat God een mens macht geeft om zijn eigen
zuchtige verlangen te bevredigen? Nee, dat zal Hij nooit 
‘Dat ze op ons kunnen worden bevestigd is waar, doch wa
wij het ondernemen onze zonden te bedekken, of onze 
moed, onze ijdele eerzucht te bevredigen, of in enige mat
ongerechtigheid bestuur, heerschappij over of dwang 
menselijke zielen uit te oefenen, ziet, dan onttrekken de he
zich, de Geest des Heren is bedroefd, en wanneer deze zich
teruggetrokken – vaarwel dan het priesterschap of het geza
die man.’ [Zie LV 121:34–37.] 
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van de Zoon van God dat ons het recht geeft een ander te o
drukken of op wat voor manier dan ook inbreuk te doen o
rechten. Dat recht heeft niemand. Het bestaat niet. Er sta
geschreven: ‘Ziet, voordat hij zich er van bewust is, is h
zichzelf overgelaten om de verzenen tegen de prikkelen te 
de heiligen te vervolgen, en tegen God te strijden.’ [LV 121

Er kan slechts gezag aan het heilig priesterschap on
worden met het beginsel overreding als uitgangspunt, e
mand heeft het recht om te pochen omdat hij een bep
positie in de kerk heeft, want hij is slechts een dienstknech
God en een dienstknecht van het volk, en als iemand pro
eigenzinnig macht uit te oefenen en onrechtvaardig hande
God hem ter verantwoording roepen. Wij zullen allemaal a
hand van onze daden hier op aarde geoordeeld worden. W
hier als verlosser van mensen, en niet als tiran en onderdru
(…) 

(…) Als dragers van het heilig priesterschap moeten w
zijn. ‘Weest rein, gij, die de vaten des Heren draagt.’ [Zie 
52:11.] Wij moeten allemaal rein zijn, en dan tegen an
zeggen: ‘Volg mij, zoals ik Jezus volg.’ Wij moeten onze 
dienst naleven, de wetten van God gehoorzamen en onze
uitvoeren.14 

Ik geloof niet in enige vorm van tirannie. Ik geloof in lank
digheid, barmhartigheid, vriendelijkheid, zachtaardigheid
liefde en ontzag voor God. Ik geloof niet dat het priester
gegeven is om heerschappij uit te oefenen en over de zie
andere mensen te heersen. Alles moet zachtmoedig en
moedig worden gedaan, maar met trouw jegens God.15 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Waarom is het belangrijk dat er binnen de priesterschap
is? Hoe kunnen wij met behulp van die orde tegemoet k
aan de behoeften van hen waarvoor wij verantwoordelijk

• Waarom zijn er verschillende ambten in het priesters
(Zie ook Efeziërs 4:11–12.) Hebt u gezien dat de verschi
ambten in het priesterschap een middel zijn om de heili
vervolmaken? 
5969_120_Body.pdf   162 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  1 4

• Hoe bent u gezegend voor gehoorzaamheid aan de raad van
priesterschapsleiders, ook als u hun raad aanvankelijk niet

en de
ar de
 deze
en en
n dat

 trots
arak-

 ver-
 Hoe
ensen

 in de
pries-

ndeling 

3

137

begreep of onderschreef? 

• Over christelijk leiderschap heeft president Taylor teg
priesterschapsdragers gezegd dat zij moeten leven na
woorden: ‘Kom, volg mij, zoals ik Christus volg.’ Hoe kan
raad een zegen zijn voor onze relatie met onze familieled
anderen? Hoe kan eerbied voor vrouwen ertoe bijdrage
een man het priesterschap eert? 

• Waarom kan de macht van het priesterschap door
worden verminderd of vernietigd? Hoe kunnen we de k
tereigenschappen zachtmoedigheid, lankmoedigheid,
draagzaamheid en ongeveinsde liefde ontwikkelen?
kunnen we deze eigenschappen aanmoedigen in de m
met wie we in de kerk samenwerken? 

• Hoe kunt u de Aäronisch-priesterschapsdragers thuis en
wijk helpen bij hun voorbereiding op het Melchizedeks 
terschap? 

Relevante teksten: Efeziërs 4:11–15; LV 20:38–67; 84:18–32,
109–110; 107; 121:33–46 

Noten 

1. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 159. 

2. Deseret News (wekelijkse uitgave),
28 december 1859, blz. 337. 

3. The Gospel Kingdom, blz. 141–142. 
4. The Gospel Kingdom, blz. 155–156;

alinea-indeling gewijzigd. 
5. The Gospel Kingdom, blz. 197–198. 
6. The Gospel Kingdom, blz. 165. 
7. Deseret News (wekelijkse uitgave),

8 mei 1872, blz. 181. 
8. Deseret News: Semi-Weekly,

3 januari 1882, blz. 1. 
9. Deseret News: Semi-Weekly,

1 juni 1880, blz. 1. 

10. Deseret News: Semi-Weekly,
8 maart 1881, blz. 1. 

11. Deseret News: Semi-Weekly,
10 augustus 1880, blz. 1. 

12. Deseret News: Semi-Weekly,
21 oktober 1884, blz. 1; alinea-i
gewijzigd. 

13. Deseret News: Semi-Weekly,
19 augustus 1879, blz. 1. 

14. Deseret News: Semi-Weekly,
14 augustus 1883, blz. 1. 

15. Deseret News: Semi-Weekly,
24 maart 1885, blz. 1. 
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Keuzevrijheid en
verantwoording

Het is aan ons om onze eigen
verhoging of verlaging te bepalen; het is

aan ons om onze eigen vreugde of ellende in de
komende wereld te bepalen.1

Uit het leven van John Taylor

We praten soms over keuzevrijheid’, zei president
Taylor. ‘Is dat een juist beginsel? Ja. Het is een beginsel dat
heeft bestaan en zijn oorsprong vindt in God, onze he
Vader.’2 President Taylor koesterde het beginsel morele k
vrijheid – de macht die onze hemelse Vader zijn kinderen
gegeven om tussen goed en kwaad te kiezen en zelfstan
handelen. Hij heeft echter ook gezegd dat alle mensen voo
daden verantwoording aan God verschuldigd zijn. Hij
bevestigd: ‘God heeft de mens nooit onbeperkt bestuur ov
wereld gegeven, en altijd aangegeven dat de mens onder z
ding staat, op zijn aarde woont en aan Hem verantwoordi
moeten afleggen.’3 

Teneinde nadruk te leggen op het verband tussen keuz
heid en verantwoording, heeft president Taylor de vol
gelijkenis verteld: ‘Een man verhuurt zijn wijngaard of boe
De huurder heeft bepaalde vrijheden en bevoegdheden, m
altijd onderhevig aan de voorwaarden die de eigenaar va
eigendom stelt. God sloot een verbond met Noach, Abraha
Israëlieten en de heiligen vanouds. Bij een verbond zijn
twee partijen betrokken: in dergelijke gevallen is God d
partij en de mens de andere. Als de mensen hun ve
naleven, zal de Heer zijn verbond nakomen; maar als de
zondigt, is de Heer niet aan zijn overeenkomst gebonden. (…
mens treedt als moreel rentmeester op om met de zegening

‘
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In de tijd van president Taylor beweerden sommige m
dat het evangelie en het priesterschap bedoeld waren o
mens te onderwerpen en het geweten van de mens te ti
seren.’ Hij heeft die gedachte krachtig weersproken en verk
dat het evangelie ten doel heeft ‘om alle mensen vrijh
geven, zoals God vrij is. Dan zullen zij drinken van de str
want “haar stromen verheugen de stad Gods” [Psalmen
opdat zij opgebouwd en niet vernederd worden, gereini
niet verdorven; dan zullen zij de wetten van het leven kenn
naleven, en niet de wegen bewandelen die tot verval en de
leiden.’5 

Leringen van John Taylor

Vanaf het begin heeft God ons de gave
van keuzevrijheid gegeven.

De Vader (…) vaardigde een decreet uit (…) dat zow
bewoners van de hemel als de bewoners van de aarde keuz
heid zouden hebben. Daar kwam Lucifer tegen in opstand;
had niet in opstand kunnen komen tegen een plan of gebo
nog niet was uitgevaardigd; want opstandigheid is een ov
ding van een wet of gebod of tegen gezag, en hij werd 
hemel geworpen omdat hij in opstand kwam. Deze opstan
niet zonder keuzevrijheid kunnen plaatsvinden, want z
keuzevrijheid had iedereen zich aan de wil van de Vader o
worpen. Maar omdat zij keuzevrijheid hadden, gebruikt
die; en Lucifer werd met een derde deel van de engelen 
worpen omdat zij in opstand kwamen en hun keuzevr
gebruikten om tegen onze hemelse Vader in opstand te k
En niet alleen omdat ze in opstand kwamen, maar omdat 
vrije wil van de mens wilden vernietigen’ [zie Mozes 4:3] e
keuzevrijheid was dan gebruikt in strijd met de belange
geluk en de eeuwige verhoging van de mens die, dat w
voorstel, verwezenlijkt zouden worden door de verzoeni
de verlossing van Jezus Christus.6 

[God] heeft ons het vermogen gegeven om voor het go
kiezen en het kwade te weigeren. Wij kunnen goddeloos of
schapen zijn, dat is onze keus; en daar heeft de duivel zijn
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wegvoeren naar zijn wil. De Heer heeft hen niet gebonden
staan ze bij Hem onder controle; maar de gevolgen van
daden heeft Hij wel onder controle, wanneer zij iets van pla
dat zijn volk schade zal toebrengen. 

De Heer (…) laat de mensen op hun eigen manier naar 
op zoek gaan, en volgens hun eigen verlangen laat Hij h
hun eigen manier uit de beker van hun eigen zonden dr
Aan de andere kant heeft Hij zijn goedheid aan al zijn kin
gemanifesteerd, en dat zal Hij blijven doen. En wat w
bereiken? De opbouw van zijn koninkrijk op aarde, de ver
ding van meer rechtschapenheid, de verdrijving van de 
stander en de verbanning van [Satan] van de aarde. Hie
zullen de beginselen van de waarheid over de hele aard
spreid worden en zal iedereen voor God en Christus buig
de uitverkorenen zullen de verordeningen van zijn huis
eeuwig bedienen. De Almachtige had dit doel al lang ge
voor ogen.7 

God leidt ons, maar Hij zal de
mens nooit dwingen.

Wij hebben het evangelie ontvangen. Is daar ieman
gedwongen? Is er op de een of andere manier sprake van d
geweest? Niet dat ik weet. Was Oliver Cowdery, de tw
ouderling van de kerk, verplicht om het evangelie te
vaarden? Nee, zeker niet. Was Hyrum Smith verplicht om
aanvaarden? Nee, hij ook niet. En de getuigen van het Boe
Mormon – de Whitmers en anderen? Nee. En toen zij to
kerk behoorden, werden zij toen gedwongen om in de k
blijven? Nee. Zijn er ooit leden van het Quorum der T
zeventigen, hogepriesters, hogeraadsleden, presidenten
Zeventig of andere leden van de kerk gedwongen om bep
posities in de kerk te bekleden? Niemand, voor zover ik w
wel? Anders dan de kracht van de waarheid die zich aa
heeft opgedrongen, is er op mij nooit enige dwang uitgeo
En op u ook niet.8 

Ik zou geen zeggenschap willen hebben over het denke
de mens. Ik zou geen zeggenschap willen hebben over de d
van de mens. God doet dat niet, Hij laat hen de ruimte va
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echter bepaalde beginselen binnen hun bereik, en als ze
Hem geleid willen worden, wil Hij hen graag leiden. Zo nie
doet Hij zijn uiterste best voor hen.9 

De mens heeft morele keuzevrijheid, onder leiding v
Heer, en is Hem derhalve verantwoording verschuldigd
zijn eigen daden. Maar laat Hij de mens alleen en zonder
hulp om zijn plan te verwezenlijken? Nee. Omdat de men
kind is, heeft Hij als vader van tijd tot tijd hulp en instr
gegeven. Hij heeft openbaringen en instructies gegeven e
volk gewaarschuwd. Hij heeft de gehoorzamen beloften ge
en de ongehoorzamen gedreigd. Hij heeft instructies ge
aan koningen, heersers en profeten. Hij heeft de rechtscha
beschermd en de goddelozen gestraft. Hij heeft aan Abrah
anderen landen en bezittingen beloofd. Hij heeft de getro
het eeuwige leven beloofd; maar Hij heeft de mens nooit o
drukt of gedwongen.10 

Wij zijn verantwoording verschuldigd
aan God voor het gebruik van onze keuzevrijheid,

en Hij beloont ons naar onze beslissingen.

Bepalen wij niet onze eigen bestemming? Beslissen wij ni
ons lot? (…) Het is aan ons om onze eigen verhoging of verl
te bepalen; het is aan ons om onze eigen vreugde of ellende
komende wereld te bepalen.11 

Bij een nauwkeurige bestudering van de Schriften, ontd
we dat de mens bepaalde machten heeft gekregen, die o
hevig zijn aan de controle en leiding van de Heer; en 
zonder de raad, leiding of instructie van God handelt, heeft
grenzen van de Heer overschreden en is hij net zo aanspra
als [een bewindsman] die zijn grenzen overschrijdt, of a
man die een boerderij of wijngaard huurt en zich niet a
huurovereenkomst houdt waardoor de boerderij of de wijn
wordt verwoest; want de aarde is van de Heer en de men
door de Heer op geplaatst. De mens bezit de aarde ni
beheert die slechts voor God. (…) Als de mens als rentm
van de Heer handelt, en ook voor zichzelf, en dan de
negeert, zal hij zeker door zijn Schepper ter verantwoo
worden geroepen.12 
5969_120_Body.pdf   167 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  1 5

Denk eens terug aan een moment dat u een goede daad ver-
richtte en een moment dat u iets verkeerd deed. Die daden staan

 weer
 u die
delen
lt u in
e hebt
 Als u
 voor
t voor
 over
 Waar
t naar
 eigen
en het
kt, en
 werk

ctuele
 denkt
e in u
et kan
chrif-

in het
et. De
t blijft
iding

at is
 voor

n roe-
ezag,
e niet
n ver-
iligen.
? (…)

3

142

in uw geheugen gegrift en u kunt die herinneringen steeds
terugroepen. (…) Als u een taalstudie hebt gevolgd, kunt
taal spreken wanneer u wilt, u kunt de verschillende zins
gemakkelijk benoemen. Als u techniek hebt gestudeerd, zu
gedachten naar de plaats gaan waar u een bepaalde machin
gezien, en u zal aan het werk gaan en er zelf een bouwen.
verschillende steden hebt bezocht, kunt u vertellen wat
huizen en straten er in de verschillende steden zijn en wa
mensen er wonen; en u kunt er overdag en ’s avonds
nadenken en zich herinneren wat u hebt gezien en gedaan.
kunnen we dat allemaal lezen? In uw eigen boek; u gaat nie
het boek van een ander of naar de bibliotheek. Het is in uw
verslag geschreven en u leest het. Uw ogen en oren hebb
tot zich genomen en uw handen hebben het aangeraa
daarna is uw oordeelskracht, zoals we dat noemen, aan het
gegaan – uw verstandelijke vermogens. 

Welnu, als u een dergelijke geestesgesteldheid of intelle
begaafdheid hebt, waardoor u uw eigen daden kunt lezen,
u dan niet dat het wezen dat die geest en die intelligenti
heeft geplaatst, de sleutels van die intelligentie heeft en h
lezen wanneer Hij wil? Is dat niet filosofisch, redelijk en s
tuurlijk? Volgens mij wel. (…) 

De mens slaapt de eeuwige slaap, maar de geest waar
verslag van zijn daden staat opgetekend, leeft – die sterft ni
mens kan die niet doden en er vindt geen verval plaats. He
de levendige herinnering aan wat er voor de dood, de sche
van lichaam en geest, is gebeurd.13 

Wij zijn Gods volk, en Hij is gebonden door alles w
bedoeld om de mens of God te binden. Hij is gebonden om
zijn volk te zorgen, als zij voor zichzelf zorgen; als zij hu
ping en priesterschap grootmaken; als ze de macht en het g
die op hen zijn bevestigd, grootmaken en eer aandoen; als z
van de juiste beginselen afdwalen, is God gebonden om zij
plichtingen na te komen, waaronder de zorg voor zijn he
(…) Wie heeft God ooit van juiste beginselen zien afdwalen
Ik niet, en u ook niet, daar ben ik zeker van.14 
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• Waarom is keuzevrijheid zo belangrijk voor onze verho
Wat is het verband tussen keuzevrijheid en de verzoenin
Jezus Christus? 

• Op welke manieren blijft Satan onze keuzevrijheid 
vloeden? Hoe kunnen we zijn pogingen weerstaan? 

• Welke vormen van leiding geeft de Heer ons waardo
onze keuzevrijheid rechtschapen kunnen gebruiken?
beloont Hij ons rechtschapen gebruik van de keuzevrijh

• Waarom is het belangrijk dat mensen hun eigen besliss
kunnen nemen? Hoe kunnen we de keuzevrijheid van h
noten respecteren en hen tegelijkertijd aanmoedigen o
juiste beslissingen te nemen? Hoe kunt u uw huisge
helpen begrijpen wat de gevolgen van hun beslissingen 

• Waarom wordt onze vrijheid door onrechtvaardige b
singen beperkt, hoewel we de vrijheid hebben om te k
Hebt u gemerkt dat uw vrijheid door rechtschapen b
singen toeneemt? 

Relevante teksten: Jozua 24:15; Galaten 6:7; 2 Nephi 2:14–16,
26–27; Helpman 14:30–31; LV 58:26–28; 101:78; Mozes 4:1–4

Noten  

1. Deseret News (wekelijkse uitgave),
9 januari 1861, blz. 353. 

2. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 59. 

3. The Government of God (1852), blz. 49. 
4. The Government of God, blz. 49–50. 
5. The Gospel Kingdom, blz. 123. 
6. The Mediation and Atonement (1882), blz. 95. 
7. Deseret News (wekelijkse uitgave),

9 januari 1861, blz. 353; alinea-indeling 
gewijzigd. 

8. The Gospel Kingdom, blz. 59–60.
9. The Gospel Kingdom, blz. 337. 

10. The Government of God, blz. 54–
11. Deseret News (wekelijkse uitgav

9 januari 1861, blz. 353. 
12. The Government of God, blz. 47. 
13. Deseret News (wekelijkse uitgav

8 maart 1865, blz. 178–179;
alinea-indeling gewijzigd. 

14. Deseret News (wekelijkse uitgav
9 januari 1861, blz. 353. 
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Als we geregeld bidden, kunnen we onze relatie met
onze hemelse Vader opbouwen.
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Onze band met God
nauwer aanhalen

Ik heb liever God als vriend dan alle andere
invloeden en machten daarbuiten.1

Uit het leven van John Taylor

John Taylor had een diepe liefde voor onze hemelse Vade
noemde Hem: ‘Onze Vader, Vriend en Weldoener.’ Hij ze
leunen op Hem, en we weten dat Hij de aangelegenhede
zijn volk zal leiden, beïnvloeden en besturen. Daarom
trouwen wij op Hem.’2 

Toen hij zijn getuigenis van de liefde en zorg van God vo
kinderen gaf, verklaarde president Taylor: ‘Er is geen me
aarde, waar hij zich ook bevindt, die zijn vertrouwen in
heeft gesteld die kan ontkennen dat God hem niet heeft v
Dat is bij mij heel nadrukkelijk het geval geweest. Voor mi
het vast dat de Almachtige, toen ik in het buitenland w
verre oorden, mijn enige toeverlaat was, dat Hij naast mij 
en dat Hij mijn gebeden heeft verhoord.’3 

Dit vertrouwen op God kwam in 1839 goed tot uitdruk
toen ouderling Taylor met ouderling Wilford Woodruff
Engeland op zending ging. Ouderling Taylor werd ernsti
op weg van Nauvoo naar New York, vanwaar ze per schip
Engeland zouden vertrekken. Ouderling Woodruff ging v
naar New York en wachtte op ouderling Taylor, die doo
ziekbed verlaat was. 

Toen ouderling Taylor in New York arriveerde, wilde o
ling Woodruff onmiddellijk vertrekken en regelde zijn ove
naar Engeland. Ouderling Taylor had geen geld en zei 
ouderling Woodruff: ‘Broeder Woodruff, als u vindt dat ik
mee moet gaan, zal ik u vergezellen.’ Ouderling Woodruff
hoe ouderling Taylor aan geld voor de overtocht zou k
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betalen.’ 

Broeder Theodore Turley, die het gesprek tussen oud
Taylor en ouderling Woodruff opving, zei dat hij graag m
apostelen mee wilde gaan en voor hen wilde koken, hoew
zelf ook geen geld had. Omdat broeder Turley graag bij het
betrokken wilde zijn, zei ouderling Taylor tegen oud
Woodruff dat hij ook een plaats voor broeder Turley 
bespreken. 

Al snel zorgde de Heer voor de middelen om de reis te be
Ouderling B. H. Roberts van de Zeventig heeft daa
geschreven: ‘Toen de plaatsen werden besproken, had oud
Taylor geen geld, maar de Geest had hem ingefluisterd 
voor de middelen gezorgd zou worden. En die stille, zachte
had hem nog nooit teleurgesteld! Daar vertrouwde hij op
werd daarin niet teleurgesteld. Hoewel hij niemand om
vroeg, kreeg hij van verschillende mensen vrijwillige bijd
die voldoende waren voor de overtocht van hemzelf en br
Turley, maar niets meer.’4 

Leringen van John Taylor

God is onze Vader en Hij heeft vaderlijke
genegenheid voor ons.

Onze godsdienst (…) schildert God niet af als een nors w
dat onbenaderbaar is, maar ons wordt juist geleerd dat Hi
Vader is, en dat wij zijn kinderen zijn en dat hij vaderlijke
genheid voor ons heeft; en we hebben iets ervaren van de g
lens die bestaan tussen vader en zoon, moeder en do
ouders en kinderen.5 

Wat voor gevoelens heeft God ten opzichte van de men
voelt dat wij zijn kinderen zijn. Allemaal? Ja, blanken, zw
roodhuiden, joden, niet-joden, heidenen, christenen en
andere mensen. Hij is in iedereen geïnteresseerd. Dat is van
begin zo geweest en dat zal tot aan het einde zo blijven. H
alles in zijn macht doen om de mens in dit leven en in de ee
heid te zegenen en te verhogen.6 

Wij zijn allemaal kinderen van God. Hij is onze Vader en
het recht om ons te leiden, en niet alleen ons, maar Hij hee
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Hem.7 

Het is Gods doel om de mens zoveel als Hij kan te zegene
zeggen soms dat we hemel en aarde willen bewegen, maa
heeft de hemel en de aarde bewogen om dat doel te bereike
God heeft ons welzijn voor ogen, en daar heeft Hij wetten
ingesteld. Hij heeft om die reden het eeuwig evangelie ge
duceerd, en Hij heeft het heilig priesterschap hersteld da
ouds heeft bestaan, samen met alle beginselen, zegen
machten, ceremonies, verordeningen en voorrechten die al
het begin op aarde zijn.8 

Als we onszelf goed willen begrijpen, moeten we ons al
wige wezens beschouwen, en God als onze Vader, wa
hebben leren bidden: ‘Onze Vader die in de hemelen zi
naam worde geheiligd.’ [Zie Matteüs 6:9.] ‘Wij hebben v
naar het vlees, en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons da
nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en le
[Zie Hebreeën 12:9.] Ik hoef hiervoor geen bewijzen te 
leggen, want de heiligen begrijpen maar al te goed dat G
Vader van onze geest is, en als we in zijn tegenwoordi
terugkeren, zullen we Hem kennen, zoals we onze aardse o
kennen. Ons is geleerd dat wij Hem aanspreken zoals w
aardse ouder aanspreken als we iets nodig hebben. Hij
gezegd: ‘Als een zoon zijn vader om brood vraagt, zal hi
dan een steen geven, of als hij om een vis vraagt, zal hij hem
een slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, 
gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer z
Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem da
bidden.’ [Zie Matteüs 7:9–11.]9 

Onze hemelse Vader zal ons zegenen als we
Hem in nederig gebed aanroepen.

We moeten het gevoel hebben dat God onze Vader is en d
zijn kinderen zijn, en dat Hij ons heeft beloofd dat Hij naa
gebeden zal luisteren, en dat Hij van ons verwacht dat w
wil gehoorzamen en zijn plannen uitvoeren. En dan moete
om onze gebeden bindend te maken, onze verschillende 
verrichten, waarover al gesproken is; en we moeten eerl
oprecht tegen elkaar zijn. Hoe kunnen we verwachten da
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interesse in zijn welzijn; en als wij ten koste van een kin
God ons voordeel proberen te doen, denkt u dan dat [de 
tevreden over ons is?10 

Ik moet aan mijn kinderjaren denken. Al op jonge leefti
ik geleerd God aan te roepen. Ik ben vaak de natuur ingega
mij, geknield achter een struik, voor de Heer te buigen en
om leiding te vragen. En Hij heeft mijn gebed gehoord.
ging ik samen met andere jongens. Jongens en meisjes, h
geen kwaad om, net als ik, de Heer in je binnenkamer a
roepen. Dat was de houding die ik als kleine jongen had. E
heeft me van het een tot het andere geleid. (…) Ik hield m
veel met God bezig; en dat doe ik nog steeds.’11 

Ik zal u vertellen wat ik altijd als eerste deed als ik 
prediken, vooral als het in een [nieuwe] plaats was. Ik ging
een afgelegen plek, in een veld, een schuur, in een bos o
binnenkamer, en vroeg God om me te zegenen en me de
heid te geven die ik nodig had om alle omstandighede
hoofd te bieden die ik zou tegenkomen; en de Heer hee
altijd de nodige wijsheid en steun gegeven. Als u een so
lijke weg bewandelt, zal Hij u ook zegenen. Vertrouw n
uzelf, maar bestudeer de beste boeken – de Bijbel en het
van Mormon – en verzamel zoveel mogelijk informatie, en
u dan vast aan God en vrijwaar uzelf van allerlei verdorve
en vervuiling, dan zullen de zegeningen van de allerhoog
u zijn.12 

Vergeet niet om de Heer in uw gezin aan te roepen, en
en al uw bezittingen iedere dag aan God toe te wijden; stree
het goede en cultiveer een geest van eenheid en liefde, dan 
de vrede en de zegeningen van de levende God bij ons zijn,
Hij ons op onze levensweg leiden; en we zullen door alle h
engelen, patriarchen vanouds en mannen van God gesteu
gesterkt worden, en de sluier tussen ons en God zal d
worden, we zullen steeds dichter bij Hem komen en onze z
de Heer der heerscharen grootmaken.13 
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op Hem vertrouwen.

Ik geloof niet in een godsdienst die mijn volledige liefd
heeft, maar ik geloof in een godsdienst waar ik voor kan lev
sterven. Ik heb het niet over zaken die ik niet begrijp; ik he
de dood geworsteld en ben door de duivel belaagd, maar d
me niets schelen. Ontneem mij deze hoop en mijn godsdie
niets waard. (…) Wij moeten handelen naar de beginselen d
aanvaard hebben; we moeten geloof in God hebben en op
vertrouwen; we moeten ons gedrag ten opzichte van 
erdoor laten beïnvloeden.14 

Als wij ons deel doen, zal de Heer ons niet in de steek
Andere mensen mogen zich dan onverstandig gedrage
houdt niet in dat we hen kunnen imiteren. Wij beweren he
van onze God te zijn, de reinen van hart. Wij beweren int
waarheidsgetrouwe en deugdzame mensen te zijn, die gel
God hebben. Maar dat moeten we niet alleen beweren
moeten we ook in praktijk brengen. We moeten het woo
wil en de wet van God uitvoeren en vervullen.15 

Daar geloof zonder werken dood is [zie Jakobus 2:17, 26]
duidelijk dat een levenskrachtig geloof – het soort gelo
voor God aanvaardbaar is – meer is dan geloven dat God be
het zet tot actie aan. Het is niet alleen de reden van actie,
omvat zowel reden als actie. Of met andere woorden, het 
geloof dat door werken wordt vervolmaakt.16 

We moeten ons vertrouwen in God stellen, ongeac
gevolgen. Als we dat doen, en als we de heilige verbo
naleven die we met Hem en met elkaar hebben gesloten, za
zegevieren. (…) 

Broeders en zusters, ik zal u vertellen wat we moeten doe
moeten ontzag voor God hebben, en we moeten afzien van
hebzucht en onze eigenzinnigheid, onze koppigheid en a
dwaasheden. (…) We moeten ons voor de Heer vernedere
van onze zonden bekeren, en ons lichaam en onze gees
houden; opdat we zullen openstaan voor de Geest v
levende God, en door Hem in al onze werken voor de lev
en de doden zullen worden geleid. Onze verlangens moet
God en zijn rechtschapenheid zijn gericht, totdat we als ee
de profeten vanouds kunnen zeggen: Doorgrond mij, o
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nederig vragen of Hij ons met vrede in ons hart wil zegen
als we iets verkeerd gedaan hebben, moeten we dat belijd
zoveel mogelijk goedmaken; en laat iedereen in Israël zijn
op deze wijze op orde brengen en voor eeuwig de gees
vrede, eenheid en liefde cultiveren. 

En als de gezinnen in Israël dit in het hele land Zion in pr
brengen, God vrezen en goede werken verrichten, de gee
nederigheid en zachtmoedigheid koesteren, en op Hem
trouwen, zal niets ons schade toe kunnen brengen.17 

Vrede is de gave van God aan de mensen
die in zijn licht wandelen.

Vrede is een gave van God. Wilt u vrede in uw leven? G
naar God. Wilt u vrede in uw gezin? Ga naar God. Wilt u 
ter bescherming van uw gezin? Leef dan uw godsdienst 
dan zal de vrede van God bij u zijn en blijven, want vrede
alleen bij Hem vandaan; en die is nergens anders te vinde
Vrede is goed en daar streef ik naar, koester vrede in uw h
uw woonomgeving en als u met vrienden en kennissen om
Als we de vrede van God ontvangen, is alles in orde. (…) 

Sommige mensen hebben het over oorlogen en moeilijk
en vragen: bent u niet bang? Ik niet. Ik ben een dienstknech
God, en dat is voldoende, want de Vader staat aan het ro
moet als klei in de handen van de pottenbakker zijn, volg
zijn en in het licht van de Geest wandelen. Dan maakt het n
wat er gebeurt. De bliksem kan flitsen en de aarde beven
staat aan het roer, en ik wil niet te veel zeggen, maar de
God, de Almachtige, regeert en Hij zal zijn werk voort
totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft e
koninkrijk zich van de rivieren tot aan de einden der aard
strekt.18 

We hoeven alleen maar onze godsdienst na te leven, de
van onze president op te volgen, nederig en getrouw te z
niet op onze eigen kracht vertrouwen, maar God om wi
vragen en in vrede met God, ons gezin en elkaar leven; dan
vrede in ons hart en onze samenleving heersen.19 
5969_120_Body.pdf   176 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  1 6

Als we onze godsdienst naleven, als we naar het licht van de
Geest van God wandelen, als we ons van onreinheid en verdor-

 Gods
ermt,
in of

 staat;
anden
fferen

 gave
rdiger
de in
rengt

n ver-
meen
n van
e van

 Wat
an de

 Hoe
rden? 

r met
o jong
 

e bent

an de
ft ons
 kunt

is uw

3

151

venheid zuiveren, en de zoete influistering van de Geest
licht in onze boezem laat stromen en die Geest ons besch
waardoor we vrede en vreugde ervaren – dan vangen we, m
meer, een vage glimp op van wat de getrouwen te wachten
dan lijkt het net alsof wij, en alles wat we hebben, in de h
van de Heer zijn en dat we klaar zijn om onszelf op te o
voor de verwezenlijking van zijn doeleinden op aarde.20 

Vrede is begeerlijk, het is een gave van God, de grootste
die God een sterveling kan geven. Wat is er begerenswaa
dan vrede? Vrede in landen, vrede in steden en vre
gezinnen. Gelijk de zacht ruisende zefier [westenwind], b
haar invloed troost aan de zorgelijke, droogt de tranen va
driet en verjaagt de problemen uit het hart. Laat dat alge
ervaren worden, dat zal de zorgen van de wereld verjagen e
deze aarde een paradijs maken. Maar vrede is een gav
God.21 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Hoe toont God zoal zijn vaderlijke liefde voor ons?
hebben we in tijden van lichamelijke of geestelijke nood a
kennis dat Hij vaderlijke liefde voor ons heeft? 

• Waarom bidden we soms niet geregeld en oprecht?
kunnen we ervoor zorgen dat onze gebeden zinvoller wo

• Wat kunnen we leren van de ervaringen die John Taylo
het gebed had? Hoe kunnen we kinderen leren dat zij, z
als John Taylor destijds, tot God in gebed kunnen gaan?

• Hoe kunnen we ons vertrouwen in God vergroten? Ho
u gezegend door op God te vertrouwen? 

• Wat houdt het in om bereid te zijn om ‘naar het licht v
Geest van God [te] wandelen’? Wat voor invloed hee
geloof op deze bereidheid? Op welke specifieke manieren
u uw geloof in daden omzetten? 

• Hoe hebt u vrede als een gave van God ervaren? Hoe 
liefde voor Hem door die vrede beïnvloed? 

• Hoe kunt u de vrede thuis bevorderen? 
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Noten 

1. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 343. 

2. Deseret News (wekelijkse uitgave),
27 december 1871, blz. 550. 

3. The Gospel Kingdom, blz. 45. 
4. Zie B. H. Roberts, The Life of John Taylor 

(1963), blz. 65–74. 
5. The Gospel Kingdom, blz. 30. 
6. The Gospel Kingdom, blz. 63. 
7. The Gospel Kingdom, blz. 79. 
8. The Gospel Kingdom, blz. 30. 
9. Deseret News (wekelijkse uitgave),

22 december 1853, blz. 101. 
10. Deseret News: Semi-Weekly,

25 juni 1878, blz. 1. 
11. The Gospel Kingdom, blz. 46. 
12. The Gospel Kingdom, blz. 240. 

13. Deseret News: Semi-Weekly,
23 december 1879, blz. 1. 

14. Deseret News (wekelijkse uitgav
11 april 1860, blz. 42. 

15. Deseret News: Semi-Weekly,
15 mei 1883, blz. 1. 

16. The Gospel Kingdom, blz. 332. 
17. The Gospel Kingdom, blz. 347–34
18. Deseret News (wekelijkse uitgav

24 december 1862, blz. 202. 
19. Deseret News (wekelijkse uitgav

23 september 1857, blz. 231. 
20. Deseret News (wekelijkse uitgav

3 februari 1858, blz. 382. 
21. The Government of God (1852),

blz. 20. 
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Openbaring door de
Heilige Geest

Openbaring (…) is de fundering van
onze godsdienst.1

Uit het leven van John Taylor

President Taylor heeft gezegd: ‘Ik kan me nog goed een o
king van Joseph Smith herinneren. (…) Hij zei: “Oud
Taylor, u hebt zich laten dopen, u hebt door handopleggi
Heilige Geest ontvangen en u bent tot het heilig priester
geordend. Als u de ingevingen van die Geest blijft volgen, z
u altijd ten goede leiden. Soms kan dat indruisen tegen uw
mening; trek u daar niets van aan, volg zijn ingevingen; en
zich houdt aan die influisteringen, zal dat zich uiteindelij
ontwikkelen tot een beginsel van openbaring, zodat u alle
weten.”’2 

John Taylor heeft de raad van Joseph Smith opgevolgd en
privé en als profeet, ziener en openbaarder altijd op de op
ringen van de Heilige Geest vertrouwd. President Heber J. G
de zevende president van de kerk, heeft het volgende g
over de ontvankelijkheid van president Taylor voor de inf
ringen van de Geest: ‘Ik werd door een openbaring van de
aan president John Taylor als lid van de Raad der Twaalf 
telen geroepen. Vanaf de tijd dat ik lid van de Raad der T
werd, twee jaar nadat John Taylor president van de ker
geworden, tot aan de dag van zijn dood, heb ik hem iedere
meegemaakt, (…) en ik weet dat hij een dienstknecht v
levende God was. Ik weet dat hij door de Heer geïnsp
werd; en ik weet dat iedere keer dat hij: “Dit is wat de Hee
langt”, zei, zijn collega’s in de raad der apostelen hem d
steunden en hem in het gelijk stelden, en dat uit de inspirat
de Heer aan hem bleek dat de wijsheid die hij van God on
groter was dan de wijsheid van andere mensen. (…) 
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President Taylor heeft openbaring met licht vergeleken, ‘de kaars van de Heer’ waar
wij ‘volgens het licht van de eeuwige waarheid door het leven’ kunnen gaan.
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om bepaalde werkzaamheden te verrichten, waarvan z
dachten dat zij daar niet toe in staat zouden zijn. Zij kw
terug en konden getuigen dat zij door de Heer in staat w
gesteld om de werkzaamheden te verrichten die hen w
opgedragen door president Taylor, de profeet van de Heer

Leringen van John Taylor

Er is een verschil tussen de Geest
die de mens tot het goede leidt en de gave

van de Heilige Geest.

Wat de invloed van de Geest op de mens betreft wil ik 
uw aandacht vestigen op een feit dat door weldenkende m
over het algemeen begrepen wordt, namelijk dat hoe godd
iemand ook mag zijn en hoe ver hij ook van het rechte p
afgedwaald, hij altijd bewondering en respect zal hebben
een goed, eerzaam en deugdzaam mens; en hij zal herhaa
zeggen: ‘Ik wou dat ik hetzelfde kon doen als die persoon,
het lukt me niet. Ik wou dat ik het rechte pad kon bewan
maar ik ben door het kwaad overmeesterd.’ Ze kunne
anders dan respect voor de goeden en eerzamen hebben, h
ze zichzelf niet door eerzame en deugdzame beginselen
leiden. Deze zelfde geest die aan ieder mens buiten het eva
is gegeven, is in alle tijdperken van de wereld aanwezig gew
(…) 

Maar er is een groot verschil tussen dit gevoel dat de
naar het goede leidt – en dat ontegenzeggelijk een deel v
Geest van God is en aan ieder mens worden gegeven – en w
de Schriften de gave van de Heilige Geest wordt genoemd

Er is en was altijd een geest in de wereld, in feite deel v
Geest van God, die de mens in veel gevallen tussen go
kwaad helpt kiezen. Zij hebben een geweten dat hen besch
of vrijpleit van hun daden; en hoewel de wereld bijz
goddeloos en verdorven is, zullen bijna alle mensen, di
misschien niet goeddoen, de goede daden van anderen 
deren. 

In de Schriften staat: ‘[God] heeft uit één enkele het g
menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlak
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zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel H
ver is van een ieder van ons.’ (Handelingen 17:26–27.) 
Schriften staat ook dat Hij hun een deel van zijn Geest
gegeven tot welzijn van iedereen. [Zie 1 Korintiërs 12:7.] M
is een groot verschil tussen de plaats die deze mensen inn
en de plaats die wij innemen. Wij hebben iets meer dan da
van de Geest van God die aan ieder mens wordt gegeven, n
lijk de gave van de Heilige Geest, die verkregen wordt
gehoorzaamheid aan de fundamentele beginselen van het
gelie van Christus, door handoplegging door de dienstkne
van God.5 

Door de gave van de
Heilige Geest kunnen we hetgeen

van God is leren kennen.

Toen het evangelie in vroeger tijden werd gepredikt, we
mensen gezegd dat ze zich moesten bekeren en zich in de
van Jezus moesten laten dopen tot vergeving van hun zond
dan moesten hun de handen worden opgelegd voor de gav
de Heilige Geest. [Zie Handelingen 2:37–38.] Hun werd b
dien gezegd wat de Heilige Geest zou doen: dat Hij hetgee
God is aan hen zou tonen; dat Hij de oude mannen drome
laten dromen en de jongemannen visioenen zou geven, en d
op de dienstknechten en dienstmaagden van God zou rus
dat zij zouden profeteren. [Zie Handelingen 2:16–18; zie oo
2:28–29.] 

Dit zijn de werkingen van de Geest die bij God de Vad
God de Zoon woont, namelijk de Heilige Geest. Deze 
brengt onze relatie met God tot stand, en deze Geest wijk
zienlijk af van dat gedeelte van de Geest dat aan ieder me
welzijn wordt gegeven. (…) 

Deze Geest leidt ons tot de waarheid en brengt ons za
binnen van het verleden, het heden en de toekomst. Hij be
de toekomst en openbaart zaken die nog niet eerder b
waren opgekomen, en dat staat duidelijk beschreven in de 
het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden. Hierin li
verschil tussen ons en anderen, en dat was ook vroeger zo
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vangen en dat hij zonder de inspirerende invloed van de H
Geest niets over de zaken van God te weten kan komen. H
mij niet schelen hoeveel een mens heeft geleerd, of hoev
heeft gereisd. Het kan mij niet schelen hoe getalenteerd, i
gent of bekwaam iemand is, op welke universiteit hij heeft 
deerd, hoe veelomvattend zijn mening over andere zaken
kan bepaalde zaken niet zonder de Geest van God begrijp
dan komen we op het beginsel uit dat ik al genoemd heb: 
baring. Geen openbaring uit het verleden, maar hedendaag
rechtstreekse openbaring, die de ontvangers ervan hier o
levenspad zal leiden en in het eeuwige leven hierna.7 

Voortdurende openbaring is de fundering
van onze godsdienst.

Onze beginselen zijn niet van theologen, wetenscha
beroemde of vooraanstaande mensen afkomstig, en ook ni
een groep godsdienstigen, maar van de Almachtige, en bi
staan we in de schuld voor alle leven, alle waarheid en alle k
over het verleden, het heden en de toekomst. Daarom voel
ons van Hem afhankelijk. (…) 

Niemand weet wat in God is, dan door de Geest Gods
1 Korintiërs 2:11]. En als de Vader Zich niet geopenbaard
zouden we in onwetendheid ronddolen. (…) Nu Hij zijn w
de mens heeft bekendgemaakt, aan Joseph Smith, zoals 
vroeger tijden aan andere mensen had gedaan, is het nood
lijk dat zijn wil aan alle natiën, geslachten, talen en volken 
verkondigd, zodat de mens op de hoogte wordt gesteld van
wat Hij voor het eeuwig heil en de verhoging van de men
penbaard heeft. Derhalve zijn er twaalf apostelen aange
Waarom? Zodat zij het evangelie en de beginselen van het 
die van God afkomstig zijn, in de verschillende landen ku
verkondigen. (…) 

Hun getuigenis tot de mensen is dat God heeft gesprok
dat het evangelie is hersteld. Zij leggen uit wat het evange
zij roepen de mensen op om zich te bekeren, zich in de naa
Jezus te laten dopen tot vergeving van zonden, met de belo
de gehoorzamen de Heilige Geest zullen ontvangen. (…) 
zij die Geest ontvangen, kan er communicatie plaatsv
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de God van de hele wereld opstijgen. Ze leren op Hem t
trouwen en zijn wetten te gehoorzamen.8 

De Bijbel is goed. (…) Het Boek van Mormon en de Le
Verbonden zijn goede oriëntatiepunten. Maar een zeeman
oceaan heeft een criterium nodig dat zekerder is. Hij mo
hemellichamen goed kennen en aan de hand daarvan de
koers bepalen. Die boeken zijn goed als voorbeeld en prec
voor onderzoek en ontwikkeling van bepaalde wetten en b
selen. Maar zij doen geen uitspraak, kunnen dat ook niet
iedere zaak die beoordeeld of in orde gebracht moet word

Wij hebben een levende boom nodig – een levende b
levende kennis, die voortkomt van het levende priestersch
de hemel, door middel van de levende priesterschap op 
(…) En vanaf de tijd dat Adam voor het eerst met God spr
aan de tijd dat Johannes op het eiland Patmos met God spr
dat de hemelen voor Joseph Smith geopend werden, zijn er
nieuwe openbaringen nodig geweest, aangepast aan de om
digheden waarin de kerk of de mensen zich bevonden. 

In de openbaring aan Adam stond niet dat Noach ee
moest bouwen; in de openbaring aan Noach zei de Heer n
Lot Sodom moest verlaten, en in geen van deze openbar
wordt over het vertrek van de Israëlieten uit Egypte gespr
Zij kregen allemaal openbaringen voor zichzelf, net als 
Jeremia, Ezechiël, Jezus, Petrus, Paulus, Johannes en Josep
dat moeten wij ook, anders zullen we schipbreuk leiden.9 

Veel mensen, onder wie belijdende christenen, bespotte
beginsel hedendaagse openbaring. Wie heeft er ooit van
godsdienst zonder communicatie met God gehoord? Dat
belachelijkste dat de mens kan bedenken. Wanneer de me
beginsel van hedendaagse openbaring verwerpt, verbaast h
niet dat twijfelzucht en ontrouw zo wijd verspreid zijn. He
baast me niet dat zoveel mensen godsdienst verachten e
beschouwen als iets dat niet de moeite waard is, want z
openbaring is godsdienst een bespotting en een schijnverto
Als een godsdienst mij niet tot God leidt, ik geen contac
Hem heb en niet de beginselen van de onsterfelijkheid e
eeuwige leven ontvang, wil ik er niets mee te maken hebbe
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deren die we nu hebben, maar ik wil alle openbaringen 
deren die God heeft gegeven, nu geeft of zal geven om zijn
te leiden, en dan zal ik de Gever eerbiedigen en de mens
Hij als instrument gebruikt om die beginselen te verspreid
te verkondigen; dan zal ik ernaar streven om me te laten 
door de beginselen die in dat heilige woord staan vermeld

Eenieder heeft openbaring nodig
om onze verantwoordelijkheid te begrijpen

en te vervullen.

Er is geen positie die we kunnen bekleden, hetzij als o
kind, meester en dienstknecht, of als ouderling van Israël d
heilig priesterschap, met al zijn vertakkingen, draagt, waar
het zonder de voortdurend toestromende wijsheid van de
kunnen stellen, en de intelligentie die Hij overbrengt, wan
alleen zullen we weten hoe we onze taken en werkzaamhed
de juiste wijze moeten verrichten. En daarom is het nodig d
alle dagen, weken, maanden en jaren, en onder alle omsta
heden, op de Heer vertrouwen en ons door zijn Geest
leiden, zodat we niet tot zonde vervallen – dat we niets verk
doen, niets verkeerds zeggen of niets verkeerds denken en
zijn Geest bij ons hebben, die alleen behouden kan worden
reinheid, heiligheid, deugdzaamheid en voortdurende ge
zaamheid aan de wetten en geboden van God.11 

Zeg nou zelf, was u in die momenten dat u al uw ver
tingen nakwam en de Geest van God u inspireerde, dat u
door de kaars van de Heer werd verlicht en met kennis 
hemel werd gezegend, niet eerder bereid al uw taken t
vullen, die van u verwacht werden, en hebt u die da
tevreden en met een gevoel van voldoening verricht? Ma
we in beslag worden genomen door de zaken in de were
het koninkrijk van God en zijn belangen, zijn heerlijkhei
geluk en welzijn van het mensdom, en de gebeurtenisse
naar wij verwachten op aarde zullen plaatsvinden, de rol d
in dat alles spelen uit het oog verliezen, en als we onze ta
ouder, huwelijkspartner of kind uit het oog verliezen (…) 
ons laten meeslepen door onze eigen meningen, ideeën en
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De Heer heeft ons openbaringen gegeven op het gebie
aardse en geestelijke zaken. Hij heeft Zion opgebouwd e
koninkrijk gevestigd. Hij zal zijn doelen bereiken en de wo
van zijn profeten vervullen. Zijn werk zal voortgaan totd
plannen van God zijn verwezenlijkt.13 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Wat is het verschil tussen de Geest van God die aanzet t
goede en de gave van de Heilige Geest? (Zie ook LV
Johannes 14:26.) 

• Hoe hebt u door openbaring van de Geest Gods bestel
begrijpen? Hoe kunnen wij persoonlijke openbaring v
Heer herkennen? 

• Waarom is het moeilijk om openbaring te ontvangen a
met wereldse zaken bezig zijn? Hoe kunnen we ons vo
reiden om openbaring te ontvangen? 

• Hoe kan openbaring door middel van een hedendaags
feet zelfs nuttiger zijn dan de Schriften? Waarom is het b
rijk dat wij zowel de Schriften als hedendaagse openb
hebben? 

• Wanneer heeft de Heilige Geest u thuis, op uw werk, op s
of in de kerk geholpen? 

• Waarom lukt het ons soms niet om de gave van de H
Geest ten volle te gebruiken? Hoe kunnen we meer ui
gave halen? 

• Waarom is de gave van de Heilige Geest zo’n prachtige 
voor ons in deze wereld? Hoe kunnen we dankbaarheid
deze gave betonen? Hoe kunnen we kinderen en jongere
de gave van de Heilige Geest vertellen? 

Relevante teksten: 1 Korintiërs 12:3; Jakob 4:8; Alma 5:46–48
LV 45:56–57; 76:5–10; Geloofsartikelen 1:9 
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President Taylor heeft ons lidmaatschap en onze dienstvervulling
met een boom vergeleken. Hij zei: ‘We zijn aan elkaar verbonden, verenigd

door de band van een gemeenschappelijk verbond.’
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Dienen in de kerk

Wij stellen allemaal belang in het
werk van God in deze laatste dagen, en we behoren

daar allemaal aan mee te werken.1

Uit het leven van John Taylor

Vanaf het moment van zijn bekering was John Taylor ge
veerd om zich volledig aan het werk van de Heer toe te w
Over zijn roeping tot apostel in 1837 heeft hij het vol
gezegd: ‘Het werk leek geweldig, de taken moeilijk en v
woordelijk. Ik voelde mijn eigen zwakte en nietigheid; m
was vastbesloten mijn taak met behulp van de Heer gr
maken. Toen ik het mormonisme aanvaardde, deed ik da
bewust. Ik keek wat er bij kwam kijken. Ik beschouwde h
een levenslang werk en kwam tot de conclusie dat het alle
leven betrof, maar ook de eeuwigheid, en ik wilde mij niet 
trekken, hoewel ik mij incapabel voelde.’2 

Dit ‘levenslange werk’ dat hij verwachtte, zou werkeli
worden. In al die jaren dat hij zich voor de kerk inzette
trouwde John Taylor op de Heer, in het besef dat de Hee
zou steunen en helpen om Gods wil te vervullen als hij ge
diende. Een voorbeeld van de manier waarop de Hee
dienstknechten steunt, vond plaats toen ouderling Taylo
evangelie op het eiland Man verkondigde. Hij liet bij een 
kerij een aantal brochures drukken, als antwoord op de
beschuldigingen tegen de kerk en de profeet Joseph Smi
drukker weigerde echter de brochures te drukken als er nie
volledig betaald werd. Omdat hij de brochures zo snel mo
wilde verspreiden, bad ouderling Taylor om hulp. En die li
lang op zich wachten. 

‘[Een] paar minuten na zijn gebed kwam er een jongema
de deur. Hij overhandigde ouderling Taylor een envelop e
weg. Hij kende de jongeman niet. In de envelop zat wat g
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arme vrouw, een visverkoopster, langs, die wat geld wilde 
om hem in zijn werkzaamheden te steunen. Hij zei dat er g
geld op de wereld was en dat hij haar geld niet wilde aann
Zij zei dat de Heer haar zou zegenen en dat zij er mee
geholpen zou zijn als hij het aannam. Hij nam het aan en t
verbazing was het beetje geld van de arme vrouw en het ge
de jongeman precies het bedrag dat hij aan de drukkerij 
betalen.’3 

Leringen van John Taylor

Wij hebben allemaal de plicht om in de kerk te
dienen en onze roeping groot te maken.

Het is niet juist te veronderstellen dat de last van het ko
rijk alleen op de Twaalf of het Eerste Presidium rust, naar g
de situatie, of op de ringpresidenten, of op de hogepriest
de zeventigen, of op de bisschoppen, of op welke function
de kerk en het koninkrijk van God ook; integendeel, wij h
allemaal verschillende taken uit te voeren. En dat geld
alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen. Ied
heeft bepaalde taken voor God te verrichten. De organisat
deze kerk en dit koninkrijk heeft specifiek tot doel iederee
functie te geven, en er wordt dan van iedereen met een f
verwacht dat hij of zij zijn ambt of roeping grootmaakt.4 

Als u uw roeping niet grootmaakt, zal God u verantwoor
houden voor diegenen die u had kunnen redden als u uw 
had vervuld.5 

Wat houdt het in om een heilige te zijn? En hoe goed verv
u en ik de taken die op de schouders van de heiligen van
rusten, op die van de ouderlingen in Israël, van een vad
moeder in een gezin? Laten we ons dit afvragen. Verricht
onze taken om het koninkrijk van God op te bouwen en zijn
hier op aarde te bevorderen? En wat doen we om die heerli
in de laatste dagen tot stand te brengen? Wat doen w
hieraan bij te dragen? Doen we enkele taken of doen we a
taken? En wat is eigenlijk onze positie? Dergelijke zaken m
wij afwegen en overwegen, we moeten erachter komen wa
verantwoordelijkheid we op ons genomen hebben.6 
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vangen. Het is zelfs niet voldoende om onze [tempelve
ningen] te ontvangen. We moeten iedere dag en ieder uur
godsdienst naleven, de Geest van God koesteren en die voo
rend bij ons hebben als “een fontein van water, dat sprin
eeuwigen leven” [Johannes 4:14]. Hij zal ons de doel
plannen van God ontvouwen, manifesteren en verduide
opdat we in staat zullen zijn om als zoons en dochters van
onze roeping groot te maken. (…) Het is voor eenieder zeer
lijk om het goede te doen, de juiste gedachten te hebben, de
woorden te spreken en de wil en de wet van God op aarde t
vullen, en derhalve de noodzaak van de organisatie van de
het koninkrijk van God op aarde, van de georganiseerde pr
schap, van de legitieme kanalen, controles, grenzen, wett
besturen die de Almachtige heeft geïntroduceerd om zijn k
koninkrijk op aarde te leiden, te instrueren, te bescherm
steunen, op te bouwen en vooruit te helpen. (…) 

(…) We kunnen de kerk met de takken, de wortels en de
van een boom vergelijken. De takken groeien goed o
gezonde stam, en een takje met een paar groene blaadjes e
vruchten is zeer productief, mooi en aangenaam, maar 
slechts een deel van de boom, niet de hele boom. Waar kri
zijn voedingsstoffen vandaan? Van de wortels en de stam, e
de verschillende takken aan de boom. (…) 

Als een heilige kunt u zeggen: ‘Ik denk dat ik mijn taak
begrijp en uitvoer.’ Dat klopt misschien ook wel. U ziet d
takje. Het is groen, het bloeit en het ziet er prachtig uit. Het
onderdeel van de boom en zit aan de stam en de wortels
Maar kan de boom zonder het takje leven? Jazeker. Het hoe
op te scheppen: ‘Wat ben ik toch mooi groen, wat bloei ik
ben ik gezond, wat gaat het goed met me. Ik bevind me 
juiste plaats en doe wat goed is.’ Maar kan de boom zond
wortels? Nee; het takje is slechts een onderdeel van de boo
dat geldt ook voor de mens. (…) 

Dit is een passende gelijkenis van de kerk en het koni
van God. We zijn aan elkaar verbonden, verenigd door de
van een gemeenschappelijk verbond. We maken deel uit v
kerk en het koninkrijk van God, in de laatste dagen door de
op aarde geplant, om zijn doelen te bereiken, zijn konink
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gesproken. We nemen allemaal onze juiste plaats in. 

Als we onze roeping grootmaken, eren we God. Daar wa
onze roeping grootmaken, bezitten we een deel van de Gee
God; daar waar we onze roeping grootmaken, vormen we
menlijk de boom; daar waar we onze roeping grootm
stroomt de Geest van God door de juiste kanalen, waardo
de juiste voeding kunnen ontvangen, en de juiste instructie
ons welzijn, geluk en belang in deze wereld en de vol
wereld.7 

Het werk van God groeit en verbreidt zich, en zal zich b
verbreiden totdat de woorden van de profeet in vervulling
die heeft gezegd: ‘De kleinste zal tot een geslacht worden
geringste tot een machtig volk; Ik, de Here, zal het te zijn
met haast volvoeren’ [Jesaja 60:22] maar Hij verwach
iedereen zijn plaats inneemt om zijn roeping groot te mak
God te eren. En hoewel er duivels zijn (…), is er veel goed
deugdzaamheid en zelfopoffering, en een groot verlangen 
wil van God te doen en zijn doelen te verwezenlijken. 
wordt van elke man en vrouw verwacht dat zij hun deel d

Als we in de kerk werkzaam zijn,
moeten we ons schikken naar het woord,

de wil en de wet van God.

Net als Jezus zijn wij hier niet om onze eigen wil te doen
de wil van onze Vader die ons gezonden heeft. [Zie Joh
5:30.] Hij heeft ons hier op aarde gezet. Wij moeten in onze 
onze bedeling zijn werk verrichten; en we zijn niet echt b
rijk, tenzij we zijn verbonden met God en zijn werk, of h
gaat om de president van de kerk, de twaalf apostelen, de
presidenten, de bisschoppen of wie dan ook, en we ku
alleen dan dienen als we doen wat God ons voorschrijft; Hi
die de kerk bestuurt ten behoeve van het mensdom, ten be
van de levenden en de doden, ten behoeve van de wereld w
we leven, en ten behoeve van de mensen die voor ons g
hebben of na ons zullen leven. Zonder de hulp en leiding v
Heer kunnen we niets tot stand brengen. (…) 
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God; we moeten God in Zion laten regeren en zijn wet in on
laten griffen, en ons verantwoordelijk voelen voor het grote
waartoe wij zijn geroepen. We moeten erop toe zien da
lichaam en onze geest zuiver zijn, vrij van allerlei soorten z
We zijn hier om het Zion van God op te bouwen, en da
moeten we ons lichaam en onze geest aan de wet, het woo
de wil van God onderwerpen. Hier in Zion willen we da
zien waarvoor Jezus zijn discipelen vroeg te bidden.
Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alz
op de aarde.’ [Zie Matteüs 6:10.] Hoe gebeurde dat in de h
God sprak en de werelden werden naar zijn woord gev
God zei dat een en ander gedaan moest worden, en dat geb
ook. Was er iemand in de hemel die protesteerde en zei: ‘K
het niet beter even uitstellen? Is dit geen betere manier?’ 
duivel zei dat, en zegt dat nog steeds, en soms luisteren zon
en heiligen naar hem; we worden de dienstknechten van d
sonen die we verkiezen te gehoorzamen. [Zie LV 29:45.] (…

(…) De wet van God is volmaakt om de ziel tot beker
brengen [zie Psalmen 19:8], en we moeten ons door die we
leiden en die uitvoeren, anders stelt de Heer, onze God, on
sprakelijk voor de weg die wij bewandelen of voor de tak
we veronachtzamen. Zo kijk ik er tegenaan, en als het zo n
vraag ik me af waarom we die wetten hebben gekregen. Z
de wetten van God? Wis en zeker. Laten we dan onze take
richten en onze roeping grootmaken, zodat we de goedke
van de Heer wegdragen en beloond zullen worden. (…) 

Vandaar dat ik zeg: sta op, ouderlingen van Israël! S
priesters, leraren en diakenen, ringpresidenten, bisschopp
hogeraadsleden, apostelen en leden van het Eerste Presidiu
eenieder van ons. Sta op! Laten we aan het werk gaan m
vaste wil om op aarde de wil van God te doen zoals die
hemel wordt gedaan; want als dat ooit gedaan zal worden
zal dat dan beginnen, denkt u, als het niet bij ons begint
verwacht dat wij het doen. We hebben zwaktes en onvolko
heden, eenieder van ons, maar we willen het woord, de wil
wet van God leren kennen, en ons naar dat woord, die wet 
wil schikken. Laat die wet in ons hart gegrift zijn. Laten we
roeping grootmaken en God eren, dan zal de Heer al het a
doen. (…) Wij zullen (…) op de levende God vertrouwen, e
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koers volgen die verstandig, bezonnen en intelligent is. W
heerlijken niet onszelf, maar de Heer der heerscharen.9 

We kunnen niet dienen zonder de schragende
hand van de Almachtige.

God ziet niet als de mens; Hij denkt niet als de mens. H
we onze eigen taken gedeeltelijk kunnen begrijpen, begrijp
niet hoe we de kerk van God moeten besturen. Daar zijn de
liere organisatie en de Geest voor nodig, door middel v
juiste kanalen.10 

‘We steken de rechterhand op ten teken aan God dat wij de desbetreffende
persoon steun zullen verlenen.’
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geleefd hebben om het grote werk te verrichten dat God in 
tot het mensdom in gedachte had, voordat de wereld besto
dat zo waar als God leeft, zal geschieden. We voelen terz
tijd ook dat we omgeven worden door de gebreken, zw
onvolkomenheden en broosheid eigen aan de menselijke n
en in veel gevallen slaan we de plank mis en hebben we i
de hand van de Almachtige nodig, de leiding van zijn H
Geest, en de raad van zijn priesterschap, opdat wij op het p
naar het eeuwige leven leidt, behouden mogen blijven.11 

We zeggen dat we heiligen van God zijn, en dat zijn w
(…) We geloven dat God heeft gesproken, dat engelen zij
schenen en dat God de communicatie tussen hemel en 
heeft geopend. Dat is een onderdeel van onze geloofsov
ging. Wij geloven dat God de aarde radicaal zal verandere
alle goddeloosheid zuiveren en allerlei rechtschapenheid 
duceren, totdat het grote millennium volledig is ingeluid. B
dien geloven we ook dat God, nu Hij zijn werk is begonne
wil zal blijven openbaren aan de priesterschap, zijn ke
koninkrijk op aarde, en dat er onder zijn volk deugdzaam
waarheid, heiligheid, integriteit, trouw, wijsheid en kenn
God zal heersen.12 

Ik heb het gevoel dat ik onder de wapenen ben geroep
dat de oorlog lang zal duren, tot in de eeuwigheid; en als d
knecht van God sta ik onder leiding van de dienstknechte
God die zijn aangesteld om mij door middel van openbar
adviseren en te begeleiden. Het is hun recht om mij beve
geven en controle over mij uit te oefenen te midden va
andere zaken van hen die bij het koninkrijk van God betr
zijn. En ik denk ook dat alles, aards of geestelijk, in tijd of ee
heid, met het koninkrijk van God te maken heeft. En dan m
het me heel weinig uit hoe alles verloopt; het is niet belang
zij de ene of de andere kant opgaan, of het pad oneffen of 
matig is, het is toch allemaal tijdelijk en ik ben hier ook ma
delijk. Het gaat erom of ik me aan mijn geloof vasthoud
mijn integriteit behoud, of ik mijn roeping grootmaak en
ervoor zorg dat ik trouw blijf tot aan het einde van dit lev
tot in de eeuwige werelden toe; en dat ik blijf groeien in i
gentie, kennis, geloof, volharding, macht en verhoging.13 
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te steunen in hun roeping.

Alle functionarissen in de kerk worden door openb
geroepen, door hen die de bevoegdheid daartoe hebben, e
volgens ter steunverlening voorgesteld aan de mensen d
presideren. Iedereen heeft bevoegdheid naar de roeping d
bekleedt; en er wordt verwacht dat alle betrokken persone
oordelen en beslissingen respecteren.14 

We steken de rechterhand op ten teken aan God dat wij d
betreffende persoon steun zullen verlenen. En als we het g
hebben dat we die persoon geen steun kunnen verlenen, be
we onze hand niet op te steken, want dat zou schijnheili
(…) 

Wat houdt het in om iemand steun te verlenen? Begrijp
dat? Voor mij is dat vrij eenvoudig, maar ik weet niet hoe
ervaart. Als iemand bijvoorbeeld als leraar wordt voorgest
ik mijn hand ter steunverlening opsteek, en hij me in zijn f
bezoekt, zal ik hem verwelkomen en hem attent, vriende
met respect behandelen. Als ik raad nodig heb, zal ik
daarom vragen, en ik zal alles doen om hem steunen. 
gepast en het is een rechtschapen beginsel. Ik zou niet m
tend over zijn karakter praten. Als dat niet juist is, dan m
dat nog leren. En als iemand in mijn aanwezigheid iets ove
zegt dat zijn reputatie aantast, zou ik zeggen: ‘Luister eens
u een heilige?’ Ja. ‘Hebt u uw hand niet opgestoken om
steun te verlenen?’ Ja. ‘Waarom doet u dat dan niet?’ Zoie
ik doen om hem te steunen. Als iemand zijn reputatie aa
zou ik hem op een dergelijke wijze verdedigen – want de
tatie van de mens is belangrijk. 

Als we plechtig onze hand ter steunverlening opsteken, 
we ons dan aan onze verbonden houden? Of zullen we die
treden? Als we die overtreden, worden we verbondssche
Dan zijn we niet trouw aan ons geloof ten opzichte van G
onze broeders met betrekking tot de mensen die we ges
hebben. 

Maar veronderstel dat hij werkelijk iets verkeerd doet, d
liegt of bedriegt, steelt of iets anders doet, of er zelfs on
gewoonten op na houdt? Zou u hem dan nog steeds ste
Dan zou het mijn plicht zijn om met hem te praten, zoals i
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lenen. Als ik merk dat ik verkeerd geïnformeerd ben, zou ik
beschuldiging intrekken; zo niet, dan is het mijn plicht om
te laten wedervaren, dat hij aan het juiste tribunaal verant
delijkheid aflegt voor wat hij gedaan heeft; en als daar
grond voor is, heb ik geen recht om over hem te praten.15 

Bid voor de mensen die door God op bepaalde posities
kerk zijn geplaatst, zodat zij in staat zullen worden om hun
te verrichten. De Heer zal zijn dienstknechten steunen e
zijn Heilige Geest en het licht van openbaring geven als zi
op de juiste wijze opzoeken, en hen en u op de juiste weg l
Dit is, volgens mij, de orde van het koninkrijk van God. (…
wij moeten die orde leren kennen en gehoorzamen.16 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Hebt u ooit een roeping ontvangen waarvan u dacht da
niet op was voorbereid? Hoe hebt u daarop gereageerd
ook 1 Nephi 17:50.) Hoe kunnen we ons voorbereiden o
Heer op wat voor manier ook te dienen? 

• President Taylor heeft nadrukkelijk gezegd dat we all
taken in de kerk hebben. Waarom is het belangrijk dat wi
kerk werkzaam zijn? 

• In welke opzichten is uw roeping in de kerk een zegen 
leven? Hoe kunnen wij beter dienen in de kerk? 

• Hoe bent u of uw gezin gezegend door een lid van de ke
zijn of haar roeping grootmaakte? Wat voor gevoelens h
ten opzichte van de mensen die u en uw gezin ijverig die

• Heeft u ervaringen die aangeven dat de Heer u geholpen
met de vervulling van uw roeping? Wat kunt u doen om
hulp van hem te ontvangen voor uw roeping? Waarom
belangrijk om de Heer te verheerlijken en niet onszelf? 

• Hoe kunnen we elkaar actief in onze roepingen steunen
wordt de kerk versterkt als we elkaar steun verlenen
kunnen wij thuis doen om onze leiders in de kerk te steu

Relevante teksten: Spreuken 3:5–6; Mosiah 2:17; LV 4:2–7; 24
64:33–34; 76:5 
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Stoffelijke zegeningen en
de wet van tiende

Ons is geleerd dat we tiende moeten betalen,
om aan God te laten zien dat wij zijn volk zijn en dat

een tiende aan Hem teruggeven van alles wat Hij
ons geeft. Daarmee erkennen wij zijn leidende hand

Uit het leven van John Taylor

John Taylor geloofde dat God ons geestelijke zegen
schenkt en daarnaast ook in onze stoffelijke behoeften voo
Daarom moedigde hij de heiligen aan om de hand van G
stoffelijke zaken te zoeken en te erkennen. Hij heeft gezegd
moeten zowel in stoffelijke als in geestelijke zaken door de
geleid worden, anders zullen we nooit de heerlijkheid ontv
waar velen van ons naar op zoek zijn.’2 

Hoewel hij inzag dat stoffelijke zaken belangrijk zijn o
leven in stand te houden, behield president Taylor ook het
perspectief ten opzichte van wereldse zaken. Over de m
van president Taylor over aardse rijkdom heeft ouderling
Roberts van de Zeventig geschreven: ‘Hij heeft nooit rij
nagejaagd. (…) Toch zijn de bezittingen die hij in Nauvo
vergaard, en die hij overigens opofferde om met de ker
Christus de wildernis in te vluchten, voldoende bewijs d
financieel zijn mannetje stond. Maar hij had zijn ogen en zij
op grotere rijkdommen gericht, die niet door mot en
konden vergaan, of door dieven gestolen konden worden
Matteüs 6:19–20.] Deze rijkdommen vervulden zijn ziel, n
zijn aandacht in beslag en lieten maar weinig ruimte om lief
te vatten voor wereldse rijkdom. Zijn motto luidde: “Geld 
belangrijk waar het de waarheid aangaat.”’3 

Voor president Taylor was gehoorzaamheid aan de we
tiende een belangrijk onderdeel van de vervulling va
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De Deseret-winkel, naast het algemeen tiendehuis.
President Taylor heeft gezegd dat alle stoffelijke en geestelijke zaken

met het evangelie te maken hebben.
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in natura in plaats van met geld werd betaald, leerde hij zij
deren hoe belangrijk het was om alleen het beste aan de H
geven, als waardering voor alles wat Hij hun had gegeven
zoon, Moses W. Taylor, heeft geschreven: ‘Als we in het 
vruchten gingen plukken, kwam pa altijd de manden c
leren. Hij zocht altijd de grootste en beste vruchten uit e
“Neem de tiende uit deze manden en zorg dat het een vol
tiende is.”’4 

Leringen van John Taylor

Wij staan bij God in de schuld voor
alles wat we hebben.

Wie heeft ons geschapen? Wie heeft ons georganiseerd,
elementen die ons omgeven en die we inademen? Wie hee
planetenstelsel geschapen dat we om ons heen zien? Wie
ervoor dat miljoenen mensen op aarde ’s morgens, ’s midd
’s avonds kunnen eten? Wie kleedt hen, net als de lelietje
dalen? Wie geeft de mens zijn adem, zijn leven, zijn gezond
zijn voortbewegingsvermogen, zijn gedachten en alle godd
eigenschappen waarmee hij is begiftigd? Waar komen die
daan? Wie heeft vanaf de schepping tot aan vandaag de 
van de wereld bestuurd en geleid? De grote Ik ben, de
Elohim, de grote God, onze Vader.5 

[Jezus heeft gezegd]: ‘Let op de leliën des velds, h
groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, da
Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van 
[Matteüs 6:28–29.] En Hij heeft ook gezegd: ‘Ziet naar de vo
des hemels: zij zaaien niet en maaien niet, en brengen niet 
in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij z
verre te boven?’ [Matteüs 6:26.] (…) 

Het leven, gezondheid, bezittingen, kinderen, vrie
onderdak, het licht der waarheid, de zegeningen van het e
evangelie, de openbaringen van God, het heilig priester
met alle zegeningen en regels en alle andere ware vreugde
allemaal van God afkomstig. We beseffen het niet altijd, ma
is waar dat we bij God in de schuld staan voor alle goe
volmaakte gaven. [Zie Jakobus 1:17.] Hij heeft ons lic
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‘Het gras gemaakt dat op de heuvels groeit, 
En het koren dat in de velden bloeit. 
De dieren die hij daag’lijks voedt, 
En de jonge raven die Hij steeds behoedt.’ 

Hij is barmhartig, mededogend en welwillend ten op
van al zijn scheppingen, en het is goed dat wij soms over d
lijke zaken nadenken, want dan beseffen we hoe afhankel
van de Almachtige zijn. 

Over wereldse zaken wordt vaak door velen de vraag ge
‘Waarom mogen we ons daar niet mee bezighouden?’ Natu
mogen we dat. Praten we niet over de opbouw van 
Natuurlijk wel. Praten we niet over de bouw van steden en
mooie huizen, tuinen en boomgaarden. En willen we nie
ons gezin van het leven genieten? Natuurlijk wel. Daarom
God ons het land en alle noodzakelijke elementen gegeven,
kennis om ze te gebruiken. Maar wat Hij voornamel
gedachte had was dit: dat wij bij het gebruik van de kenn
Hij ons heeft gegeven om de verschillende doelen voor on
zijn en geluk te bereiken, niet vergeten wie de grote bron 
onze zegeningen is, nu of in de toekomst.6 

God is onze hemelse Vader, op wie wij vertrouwen; we h
niets van onszelf waarop we kunnen roemen. Hebbe
rijkdom? Wie heeft ons die gegeven? De Heer. Hebben we
tingen? Wie heeft ons die gegeven? De Heer. Onze paa
koeien en schapen, onze kudden en bezittingen, zijn all
gaven van Hem. Het goud en het zilver en de kostbaarhede
de aarde, en het vee op duizenden heuvels zijn van Hem, 
zijn van Hem, wij bevinden ons in zijn handen, en alle l
bevinden zich in zijn handen, en Hij zal met ons doen wat
goeddunkt. En als een behulpzame, wijze Vader waakt Hi
hun belangen; en als de tijd van het oordeel aanbreekt, z
niemand ontzien. Wij mogen nooit vergeten dat God onze k
is; we kunnen in niets van onszelf roemen, we hebben
kennis die God ons niet gegeven heeft; al onze bezittingen
wat we in dit leven hebben, hebben we van de Heer gek
Alles wat we in dit leven en in de eeuwigheid bezitten, he
ons verleend.7 
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die hij heeft. Wij hebben geen rechten, alleen die God ons
En ik zal u vertellen wat Hij de heiligen der laatste dag
laten zien. Hij zal bewijzen dat het goud en het zilver van
zijn, dat het vee op de duizenden heuvels van Hem is, en d
geeft aan wie Hij wil geven en zal onthouden van wie Hij w
houden. Hij zal aantonen dat dit een voldongen feit is. Onz
ligheid, ons geluk en onze rijkdom zijn afhankelijk van
gehoorzaamheid aan God en zijn wetten, en onze verhog
tijd en eeuwigheid is ervan afhankelijk.8 

Begrip van onze stoffelijke zegeningen en taken
is een onderdeel van het evangelie.

Ik spreek graag over alles wat met het koninkrijk van G
maken heeft, maar ook over andere zaken die volgens som
mensen niet zo direct met het koninkrijk van God te m
hebben; maar dat hebben ze wel, want alle aardse zaken e
geestelijke zaken, alles wat met ons lichaam en onze ge
maken heeft, alles wat bedoeld is om ons geluk en ons welz
aarde en onze verhoging in het koninkrijk der hemelen te b
deren, zijn zaken die met het evangelie te maken hebben e
heiligen der laatste dagen toebehoren.9 

Onze samenkomst is niet alleen bedoeld voor godsdie
zaken, maar om over allerlei zaken te praten die van belan
voor de kerk en het koninkrijk van God op aarde. (…) We k
ook bij elkaar om onze koers te bepalen met betrekking to
felijke en geestelijke zaken; omdat we een geest en een lic
hebben, en moeten eten en drinken, en kleding dragen, 
noodzakelijk om tijdens onze conferenties ook vergank
zaken te overwegen en te bespreken, en we behoren ons 
beraden over alles wat de heiligen van God ten goed
komen, kan zegenen en verhogen. En dan maakt het niet
het over geestelijke zaken gaat of over ons beroep of onze ta
huwelijkspartner, ouder, kind, meester of dienstknecht. (…
idee van uitsluitend godsdienstige gevoelens, en niets a
daarvan is geen sprake; hoewel we alles met ontzag voo
doen. Ons evangelie omvat meer dan dat van de werel
roept de [leden] niet op om zich alleen maar met gees
zaken bezig te houden, maar het omvat alle belangen v
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De Heer heeft het beste met ons voor. Hij wil ons verstan
lichten, ons inzicht geven, zijn wil openbaren, ons versterk
ons voorbereiden op de grote gebeurtenissen die in deze l
dagen moeten plaatsvinden. Hij wil ons graag laten zien h
onszelf kunnen redden, hoe we onszelf tot zegen kunnen
stoffelijk, geestelijk, verstandelijk, moreel, lichamelijk, po
en op alle mogelijke manieren waarop Hij in staat is om zijn
ningen op de gevallen mens uit te storten.11 

Door tiendebetaling erkennen we God,
laten we zien dat we getrouw zijn en bereiden

we ons op grotere zegeningen voor.

Als volk erkennen we dat de wet van tiende van de
afkomstig is, waarom moeten we er dan zo vaak op gew
worden? Als we niet eerlijk met onszelf en God zijn, wat he
dan voor zin om te beweren dat we God vertegenwoord
ouderlingen in Israël, bekleed met het heilig priesters
leraren in het verlichte leven. De Joden vanouds, de Fari
met al hun goddeloosheid en verdorvenheid, schepten op 
over al hun bezittingen tiende betaalden. Wij beweren be
zijn dan de Farizeeën, maar toch lijkt het erg moeilijk om 
met onszelf en God te zijn wat dit eenvoudige beginsel b
(…) 

[De Heer] wil allereerst dat de mens God erkent [in] een
aards beginsel. Hij wil dat wij Hem erkennen door Hem een
deel te geven, een tiende deel van wat Hij ons heeft gegeve
te zien of wij hierin eerlijk zijn, om te zien of wij ons als ee
mensen zullen gedragen, om te zien of wij Hem probe
bedriegen. Als we dit beginsel eerlijk en trouw naleven, z
voorbereid op al het andere. Het gaat de Heer om het beg
niet om het geld; Hij bekommert zich niet om onze tiende,
Hij wil dat wij het goede doen. Als we in een paar zake
trouw kunnen zijn, mogen we niet verwachten dat we ove
gesteld zullen worden. [Zie Matteüs 25:21.]12 

[De wet van tiende] is een test voor het volk van God, o
ons die dat beweren te zijn, zodat we erachter kunnen kom
mensen een bepaalde wet van de Almachtige willen nalev
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zo het bewijs hebben van hun trouw en gehoorzaamheid. A
gehoorzaam zijn, is alles goed. Zo niet, staat er geschreven
‘zullen zij niet waardig worden bevonden onder u te verbl
[LV 119:5.] (…) 

We hebben het over de opbouw van Zion. Hier kunnen u
dit beginsel krachtig toepassen, als u het begrijpt zoals he
het ziet in het licht van de Geest der waarheid. Want er
geschreven: ‘En Ik zeg u: Indien mijn volk deze wet niet na
en heilig houdt en door deze wet Mij het land Zion niet he
zodat mijn wetten en gerichten er niet worden gehandhaa
het land Zion daardoor niet allerheiligst zal zijn – ziet, voo

Door tiende te betalen erkennen we de zegeningen die we van de Heer hebben gekre
en laten we zien dat we zijn geboden willen onderhouden.
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redenen waarvoor we hier zijn. En God heeft gezegd dat a
zijn wet niet gehoorzamen, het voor ons geen land Zion za
(…) 

[Tiende] is een beginsel waardoor we ons moeten laten l
Ik ben niet hier, u bent niet hier, om onze eigen plannen, g
lens en doelen uit te voeren. Ook Jezus is niet gekomen om
doen. Volgens zijn eigen woorden kwam Hij niet om zijn
wil te doen, maar de wil van zijn Vader die Hem gezonden
[Zie Johannes 5:30.] En ook wij zijn niet hier om onze eigen
doen, maar de wil van de Vader die ons gezonden heeft, 
ons heeft geroepen om onze heilige en verheven roeping t
vullen. (…) 

[Sommigen] veronderstellen dat deze stoffelijke zaken n
belangrijk zijn. En daar lijkt het ook wel op als we kijken n
manier waarop velen van ons werkzaam zijn, maar ze zij
groot belang als ze in de weegschaal van de waarheid w
gewogen, de beginselen van het eeuwig leven die God heef
penbaard, zijn uitermate belangrijk voor de heiligen, zow
levenden als de doden. Voor de talloze mensen die g
hebben of zullen leven zijn deze zaken zeer belangrijk. (…

Ik wil graag dat de mensen de wet van tiende naleven, o
het een eenvoudig en duidelijk gebod is. Niet dat ik het m
soonlijk aantrek of mensen wel of geen tiende betalen, en ik
ook niet dat de Heer het zich persoonlijk aantrekt. Het go
het zilver zijn van Hem, evenals al het vee op de duizenden
vels, en aan Hem is de macht alles te gebieden. En wat w
wereldse goederen bezitten, is ons gegeven om verstan
gebruiken, omdat we ze niet met ons mee kunnen nemen a
naar de andere zijde geroepen worden. Het wordt van on
ligen van de Allerhoogste, verwacht dat we eerlijk en op
zijn, de juiste weg bewandelen, integer zijn en altijd en ove
juiste beginselen hanteren.13 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Welke stoffelijke zegeningen heeft God ons zoal geg
Waarom is het belangrijk om te erkennen dat al deze
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• Wat is het verband tussen ons gebruik van aardse bezitt
en ons geestelijk welzijn? (Zie ook LV 104:13–18.) Hoe ku
we beter gebruik maken van de zegeningen die Go
gegeven heeft? 

• Hoe is tiendebetaling een uiting van onze liefde en dank
heid jegens de Heer? Hoe kunnen wij een gevoel van 
baarheid ontwikkelen door tiende en andere gaven te bet

• Hoe kunt u uw kinderen en kleinkinderen bijbrengen 
een eerlijke tiende moeten betalen? 

• Waarom is het soms moeilijk om tiende te betalen?
kunnen we doen om die moeilijkheid te overwinnen? 

• Waarom is het belangrijk om ook tiende te betalen, als w
licht ons hele leven financiële moeilijkheden hebben? W
geestelijke of stoffelijke zegeningen hebt u ontvangen
gehoorzaamheid aan de wet van tiende? 

Relevante teksten: Leviticus 27:30; Jesaja 45:12; Maleachi 3:8–
Mosiah 2:20–22; LV 59:21; 104:13–18; 119:1–7; 120 

Noten  

1. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 265. 

2. Deseret News: Semi-Weekly,
11 februari 1879, blz. 1. 

3. B. H. Roberts, The Life of John Taylor
(1963), blz. 424–425. 

4. ‘Stories and Counsel of Prest. Taylor’, 
Young Woman’s Journal, mei 1905,
blz. 218, alinea-indeling gewijzigd. 

5. Deseret News (wekelijkse uitgave),
1 januari 1873, blz. 728. 

6. Deseret News (wekelijkse uitgave),
15 januari 1873, blz. 760. 

7. Conference Report, april 1880,
blz. 103. 

8. The Gospel Kingdom, blz. 248. 
9. Deseret News: Semi-Weekly,

21 augustus 1883, blz. 1. 
10. The Gospel Kingdom, blz. 168. 
11. Deseret News: Semi-Weekly,

19 november 1865, blz. 2. 
12. The Gospel Kingdom, blz. 264–26

alinea-indeling gewijzigd. 
13. Deseret News (wekelijkse uitgav

8 maart 1881, blz. 1; alinea-ind
gewijzigd. 
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De Logan-tempel, die in 1884 door president Taylor is ingewijd.
In tempels ‘worden de heiligste verordeningen van God verricht, die met de belang

en het geluk van levenden en overledenen te maken hebben.’
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De tempel, de poort
tot verhoging

Wij zijn hier om met God samen
te werken voor het eeuwig heil van de levenden

[en] de verlossing van de doden.1

Uit het leven van John Taylor

Door de toenemende vervolging in Nauvoo vreesde de p
Joseph Smith dat hij niet lang genoeg zou leven om de volto
van de Nauvoo-tempel te zien. Om er zeker van te zijn dat
nodige sleutels en kennis aan anderen overdroeg, richtte h
kamer boven een winkel in Nauvoo in waar hij aan een
zorgvuldig uitgekozen leden de tempelverordeningen ko
lenen.2 Onder die leden bevond zich John Taylor, die al van
moment dat die beginselen aan de kerk waren geopenbaa
zondere interesse voor de tempelverordeningen had get
Door deze en andere ervaringen heeft president Taylor beg
waardering ontwikkeld voor de tempel en voor de ve
ningen die daar worden verricht. 

Tijdens de inwijding van de Logan-tempel (Utah) verteld
sident Taylor de aanwezigen over de gevoelens die hij had
hij de St. George-tempel bezocht, de eerste tempel die in he
ritorium Utah is ingewijd. 

‘Toen ik met een aantal algemene autoriteiten die h
tempel bezocht, kregen we een heilig gevoel van vreug
plechtige eerbied. Toen we door de heilige deuren naar b
gingen, voelden we dat we ons op gewijde grond bevond
ervoeren, net als iemand vanouds: ‘Dit is niet anders da
huis Gods, dit is de poort des hemels.’ [Zie Genesis 28:17.] 
niet slechts een figuurlijke uitdrukking, maar een realiteit,
in dat huis, en in het huis dat hier gebouwd wordt, word
heiligste verordeningen van God verricht, die met de bel
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geweest om één tempel voor de naam van onze Vader en G
bouwen.3

Behalve dat hij het belang van de tempel begreep, wist 
dent Taylor ook dat het aantal tempels en de mensen die d
werkten, zou blijven groeien naarmate het plan van God
uitgevoerd. Toen hij het bouwterrein van de Salt Lake-t
aan een bezoeker uit een ander land liet zien, profeteerde 
dent Taylor over de enorme toename van het aantal tempel
de wereld: ‘We verwachten dat we er nog honderden bouw
er het werk van God in zullen verrichten.’4 

Leringen van John Taylor

God stelt belang in de verhoging van de
doden en de levenden.

De Almachtige heeft een groot en allesomvattend
gemaakt voor het eeuwig heil van alle mensen, zijn kind
want Hij is de God en de Vader van de geest van alle le
schepselen. Dat betekent dat Hij belang stelt in hun welzijn
voorspoed, hun geluk, en in alles wat met hun verhoging
leven en in alle komende eeuwigheden te maken heeft. Van
zijn belangstelling, en omdat er in de verschillende tijdperk
weinig van het evangelie geopenbaard was, en er zoveel du
machten en goddeloosheid onder de mens heersten, wa
noodzakelijk dat er zowel voor de levenden als de dode
werd geregeld. God stelt belang in de doden en de levende

We zijn hier om samen met God de levenden te redde
doden te verlossen, onze voorouders tot zegen te zijn, en
ningen uit te storten op onze kinderen; we zijn hier om de
waarop we leven te verlossen en te hernieuwen, en God hee
gezag en zijn raden om die reden op aarde geplaatst, zod
mens, net als in de hemel, op aarde de wil van God leert 
Dat is het doel van ons bestaan, en het is aan ons om die p
te begrijpen.6 

Zoals ik al heb gezegd, leven we in een belangrijke tijd v
wereld. (…) [God] heeft ons voor de laatste dagen bew
zodat we het werk kunnen verrichten wat Hij al voor de s
ping van de wereld had verordend. Als mensen in vorige
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u wel uw godsdienst naleven en de wetten van God ge
zamen. De Heer zegt dat alles wat verborgen is, geopenbaa
worden. Hij is bereid om alles te openbaren, alles wat m
hemel en de aarde te maken heeft, alles wat verband houd
de volken die hebben bestaan, die nu bestaan of zullen be
om ons te instrueren en te onderwijzen in elk beginsel van
ligentie dat verband houdt met de wereld waarin wij lev
met de Goden in de eeuwige werelden.7 

Wij bouwen tempels voor de verhoging
van het hele mensdom.

Toen de profeet Elia aan Joseph Smith verscheen, gaf h
de sleutels van deze bedeling, vandaar dat we tempels bo
(…) Er zijn verordeningen verbonden aan deze zaken die 
gaan in de eeuwigheid; en die vooruitgaan in de eeuwighei
ze zijn bedoeld voor het welzijn, het geluk en de verhogin
de mens; voor de levenden en de doden; voor hen die h
komen, in verband met zowel onze voorouders als onze nak
lingen. Dat is een van de sleutels die zijn hersteld.8 

Waarom bouwen we tempels? Omdat Elia bepaalde sl
die hij bezat, aan Joseph Smith heeft overgedragen. En to
zijn handen op de ouderlingen had gelegd om hun het 
priesterschap te verlenen, brachten zij de beginselen die El
Joseph had gegeven, aan u en anderen. (…) En toen de ke
verloop van tijd bijeenvergaderd begon te worden, begonn
te praten over de bouw van tempels, waarin de verorden
aan Joseph Smith geopenbaard, ontvangen en verricht ko
worden, die verband houden met de belangen van de lev
en de doden, en die noodzakelijk zijn voor ons eeuwig h
onze verhoging in het koninkrijk van God, alsook voor w
plaatsvervangend werk verrichten. We hebben hier niet 
over gesproken, we hebben daarvoor ook al heel wat wer
richt.9 

We hebben nu deze tempel [in Logan] voltooid, en som
mensen vragen zich af waarom. Om verschillende redene
onze verzegelingen en verordeningen te verrichten op
manier die aanvaardbaar voor God en de heilige engel
opdat alles wat op aarde gebonden wordt volgens de wette
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doden, tussen de mensen die geleefd hebben, al die voorva
over wie ik heb gesproken, die belang stellen in het welzi
hun nageslacht; om een koninklijk priesterschap te hebbe
heilig volk, een rein volk, een deugdzaam volk, dat m
belang van de levenden en de doden voor ogen officiërt en
reert; en daarbij niet zozeer voor zichzelf opkomt, maar
God, voor het werk van God, en voor de voltooiing van alle
volgens God in de bedeling van de volheid der tijden
plaatsvinden [zie LV 128:18], wanneer alles zal worden ver
en iedereen zal zijn voorbereid om met de priesterschap
hemel werkzaam te zijn voor de verlossing van de inwone
deze aarde, vanaf de tijd van Adam tot aan het heden.10 

We moeten waardig zijn om de heilige tempel
van God binnen te gaan.

Mensen die naar dit huis willen om verordeningen t
richten, moeten een aanbeveling van hun bisschop hebben
En als ze deze aanbeveling van de bisschop hebben gek
moet die door de ringpresident worden ondertekend. (…
kan voor sommige mensen nogal een vuurproef zijn. 
oprechte, deugdzame en eerzame mensen is het een vrij ee
dige zaak, er zijn voor hen eigenlijk nooit obstakels. Maa
hen die hun plichten niet gedaan hebben, die van de wette
God zijn afgedwaald, en die het niet zo nauw hebben gen
met de verordeningen van het evangelie, of die hebben
treden – voor diegenen is het een moeilijk moment. 

In de toekomst staat ons echter iets veel moeilijkers te wa
Dit is in deze aangelegenheid slechts het begin. Wat voor o
zal veel moeilijker klaar te spelen zijn. Wat dan wel? De t
komen dat we niet alleen langs de functionarissen moeten
wie ik het gehad heb – om, zeg maar, de bekrachtiging en 
keuring van onze bisschop [en] van de ringpresident te k
(…), want in dit boek (de Leer en Verbonden) staat, dat we
de engelen en de Goden moeten. We weten er hier misschie
sendoor te glippen, we komen hier misschien met de h
over de sloot, maar niet meer dan dat. Maar hoe zal het ga
we aan de andere kant komen, en we langs de engelen 
Goden moeten voordat we onze verhoging kunnen ingaan
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vangen? Ik denk het niet.11 

U kunt misschien de bisschop misleiden of de ringpresid
kunt misschien de algemene autoriteiten van de kerk misl
maar de Heer Jezus Christus of de Heilige Geest kunt u nie
leiden. U kent uzelf het beste en als er iets niet lekker zit, 
het nu de tijd om u te bekeren en in het reine met de H
komen; en als u zich niet bekeert, zal de tijd aanbreken dat 
nederd zult worden, en hoe hoger u zich bevindt, des te 
zal uw val zijn.12 

Het is onze plicht om een verlosser op
de berg Zion te zijn.

Wij zijn hier om te leren leven, en onze kinderen na ons te
leven; en de wereld dezelfde les te leren, als men die tenm
wil aanvaarden. We weten dat onze geest al bij de Vader be
voordat we hier kwamen. We weten dat we zowel onsterfel
sterfelijk zijn, en dat we met een andere wereld te maken h
gehad. We weten dat de wereld vol verdorvenheid is; maar
onze taak om ons daarvan te vrijwaren, en vooruitgang te m
in deugd, waarheid, integriteit en heiligheid. 

We zijn hier gekomen om een verlosser te zijn. ‘Wat zegt 
verlosser?’ ‘Ja.’ ‘Hè, we dachten dat er maar één Verlosser
‘Ja, maar er zijn er vele. Waar staat dat in de Schriften?’ Ee
de profeten vanouds zegt, in verband hiermee, dat verloss
berg Zion zullen bestijgen. [Zie Obadja 1:21.] Verlossers? Ja
zullen zij dan verlossen? Ten eerste zichzelf, dan hun g
leden, dan hun buren, vrienden en kennissen, vervolgen
voorouders, en dan storten ze zegeningen uit over hun nak
lingen. Is dat zo? Ja. (…) 

Wij willen onze nakomelingen graag tot zegen zijn. We
over Abraham, Isaak en Jakob, die hun gezinnen bij 
riepen voordat ze deze wereld verlieten en onder inspirat
de geest van profetie en openbaring hun handen op hun 
legden en bepaalde zegeningen over hen uitspraken, die 
tijden op hun nakomelingen zouden rusten. Wij hebbe
zelfde evangelie en priesterschap, en hetzelfde licht en de
intelligentie, en ook wij willen het heil en de verhoging van
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als zij. En als onze voorvaders onwetend van het evangel
gestorven, en niet in de gelegenheid waren om ernaar te
teren, dan gaat dat ons aan, en laten we ons voor hen d
zodat zij met ons verlost en verhoogd mogen worden 
koninkrijk van God.13 

Jezus is gekomen om in veel opzichten hetzelfde werk t
richten waarbij wij zijn betrokken, en toen Hij hier met zijn
klaar was, was Hij de Heiland van de wereld en va
mensdom. Hij is gekomen om het evangelie aan de armen t
diken, om de gevangenisdeuren te openen en de gevange
bevrijden, om het aangename jaar des Heren te verkon
enzovoort. Dit werk was verbonden met de mensen die t
de zondvloed waren omgekomen en zich in de gevan
bevonden totdat de Heer het tijd vond om hun zijn barmh
heid te verlenen. Er staat geschreven: ‘Christus is eenmaal 
zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaar
opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is na
vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook
gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangen
eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedi
Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach.’ [Zie 1 P
3:18–20.] Toen Hij op aarde zijn werk voor de levenden ve
had, ging Hij naar de geestenwereld om voor de dod
werken. Er staat geschreven dat Hij gepredikt heeft a
geesten in de gevangenis, die in de tijd van Noach onge
zaam waren geweest. 

We hebben een werk te doen voor hen die zijn overleden
hun leven het evangelie niet hebben leren kennen of e
gehoorzaam aan zijn geweest. Wij zijn hier om het werk te
dat verband houdt met de verlossing van de doden. Toe
was geboden de tempel in Nauvoo te bouwen, nadat de t
in Kirtland was gebouwd, en nadat er zoveel sleutels ware
steld, en nadat er zoveel manifestaties, visioenen en b
ningen waren ontvangen, werd er toch gezegd dat er geen
op aarde was om de verordening van doop voor de dod
verrichten. Daarom moest Joseph voor dat doel een t
bouwen.14 
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totdat wij onze plicht doen.

Het werk waarbij wij betrokken zijn, is groter dan w
kunnen voorstellen. Onze daden en ondernemingen nu zij
bonden met het verleden, het heden en de toekomst. Toen N
leon in Egypte was, zei hij op een keer tegen zijn leger 
veertig generaties op hen neerkeken. Maar de hemelse
scharen kijken op ons neer. De priesterschap die vanaf het
in de verschillende generaties en bedelingen werkza
geweest, kijkt op ons neer. Onze broeders, met wie we op
hebben samengewerkt en die zich nu aan de andere kant v
sluier bevinden, kijken ook op ons neer. De talloze doden 
het graf zijn gelegd zonder kennis van het evangelie, kijk
ons neer, en zij verwachten van ons dat wij de plichten en
vervullen die aan ons zijn toevertrouwd, en waarin zij b
stellen. 

De heilige priesterschap – de patriarchen, profeten, apo
en mannen Gods vanouds die in de verschillende gesla
geleefd hebben, kijken op ons neer en verwachten van ons d
de grote en belangrijke vereisten van Jehova in relatie tot he
zijn en de verlossing van de wereld vervullen: het eeuwi
van de levenden en de doden. God, onze hemelse Vader, e
Zoon, Jezus Christus, onze Verlosser, kijken ook op ons n
verwachten van ons dat wij trouw aan onze verbonden zij

Ideeën voor studie en bespreking 

• Wat houdt het in om ‘met God samen te werken vo
eeuwig heil van de levenden [en] de verlossing van de do
Hoe voelt u zich als u de kans krijgt om uw eigen vooro
door het tempelwerk tot zegen te zijn? 

• Wat was Elia’s doel toen hij in de Kirtland-tempel aan d
feet Joseph Smith verscheen? (Zie ook LV 110:13–16.) W
zegeningen kunnen we ontvangen dankzij de sleutels d
heeft hersteld? 

• Waarom is het belangrijk om eerlijk te zijn als we een t
laanbevelingsgesprek hebben? Welke zegeningen worde
beloofd als we zuiver naar de tempel gaan? (Zie ook LV 
17.) Hoe hebt u die zegeningen ervaren? Hoe kunnen w
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• Hoe kunnen wij een verlosser op de berg Zion wo
Waarom is het zo belangrijk dat we ons inzetten voor d
lossing van de doden? 

• Wat vindt u ervan dat ‘de hemelse heerscharen op ons
kijken (…) en van ons verwachten dat wij onze plicht
taken vervullen’? Wat zijn onze plichten en taken o
gebied van tempelwerk en familiegeschiedenis? Hoe k
uw tempelwerk en familiegeschiedenis verbeteren? 

• Lees LV 135:3. Hoe verruimt de rol van de profeet J
Smith in de herstelling van het tempelwerk uw begrip v
vers? 

• Waarom moeten we vaak naar de tempel gaan? Wat be
de tempel voor u? Hoe kunnen we de invloed van de t
in ons leven en dat van onze familieleden doen toeneme

Relevante teksten: LV 109; 124:39–41; 128:15–25; 138 

Noten 

1. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 286. 

2. Zie The Gospel Kingdom, blz. 286–287. 
3. Deseret News: Semi-Weekly,

19 juni 1877, blz. 1. 
4. The Gospel Kingdom, blz. 294. 
5. The Gospel Kingdom, blz. 286. 
6. The Gospel Kingdom, blz. 286. 
7. Deseret News: Semi-Weekly,

10 juni 1884, blz. 1. 
8. The Gospel Kingdom, blz. 292. 
9. The Gospel Kingdom, blz. 288. 

10. The Gospel Kingdom, blz. 290. 
11. The Gospel Kingdom, blz. 290–29
12. Citaat uit Matthias F. Cowley,

‘The Spirit of Discernment Man
N. B. Lundwall, Temples of the M
High (1941), blz. 104. 

13. Deseret News: Semi-Weekly,
11 februari 1873, blz. 2; alinea-i
gewijzigd. 

14. Deseret News: Semi-Weekly,
10 juni 1884, blz. 1. 

15. Deseret News (wekelijkse uitgav
7 mei 1879, blz. 211; alinea-ind
gewijzigd. 
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Het gezin versterken

Let goed op uzelf en uw gezin, op uw zoons
en dochters; en laten we goeddoen.1

Uit het leven van John Taylor

Op 1 februari 1885 dook John Taylor vrijwillig onder om t
komen aan de vervolging van overheidswege. Hoewel hij h
dat zijn vrijwillige ballingschap de vervolging van de kerk 
tijd zou beperken, wist hij ook dat hij waarschijnlijk voor d
van zijn leven van zijn huisgenoten gescheiden zou zijn.
temin bleef hij in deze tijd bezorgd over hun welzijn. ‘Zeg 
hen nooit zal vergeten’, zei hij vlak voor zijn dood tegen zij
Angus M. Cannon. ‘Ik houd van eenieder van hen en zal
hun zaak bij God blijven bepleiten.’2 

President Taylor was een liefdevolle en toegewijde echtg
en vader. Zijn zoon Mozes W. Taylor heeft het volgende
hem opgeschreven: ‘Hij wilde heel graag dat zijn kinderen
bij huis bleven en zorgde dat wij speelruimte hadden. Toen
zeventig al voorbij was, speelde hij nog met ons. Hij maak
grote zandbak voor de kleintjes en ik kan me niet heugen 
ooit meer plezier had gehad dan ik toen in die zandbak. (…

‘Ik heb hem nooit met een ander in het gezin horen
twisten. Ik heb hem en mijn moeder nooit in het bijzijn v
kinderen onenigheid horen hebben. Over onze taken in d
sprak hij altijd in de vorm van advies. Hij zei vaak: “Ik zo
fijn vinden als je een trouwe heilige der laatste dagen was.
kinderen hadden zoveel respect voor hem dat zij hem eig
alleen maar wilde behagen.’3 

President Taylor leerde de heiligen hoe belangrijk het is o
ouders een goed voorbeeld voor de kinderen te zijn. Zijn
Frank Y. Taylor heeft ooit over het goede voorbeeld va
vader gezegd: ‘Als ik aan de zorgvuldige instructies denk
heb gehad en aan het goede voorbeeld in mijn jeugd, weet
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‘Laten wij als ouders onze kinderen ontzag voor God bijbrengen en
hen in de wetten van het leven onderrichten. Als we dat doen, zullen we zelf,

in ons gezin en in onze omgeving gemoedsrust hebben.’
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verleiding gebracht, net als de andere jongens. Maar mijn v
leven was zo vrij, zuiver en rein dat ik op momenten van v
ding het gevoel had dat mijn vader in al zijn monum
grootsheid voor mij oprees, en dan verging mij de lust om a
verleiding toe te geven. Ik wist dat het hem pijn zou doen, 
er niets was in zijn leven dat voor mij aanleiding kon zijn o
weg te bewandelen die niet aanvaardbaar voor onze Vader
hemel was. Als ik over zijn leven nadacht, wilde ik net zo’n
als hij leiden, zodat ik voor mijn kinderen een licht in de
ternis zou zijn.’4 

Leringen van John Taylor

Het huwelijk en het gezin zijn eeuwig.

Het evangelie dat wij prediken is het eeuwig evangeli
vindt zijn oorsprong in de eeuwigheid die achter ons lig
bestaat nu en zal voor eeuwig blijven bestaan, en alles wat e
band mee houdt is eeuwig. Ons huwelijk is bijvoorbeeld ee
Kijk naar de hedendaagse godsdiensten en zie dat hun h
lijksverbond bij de dood eindigt. Ze hebben geen ide
eeuwig relaties. Ze geloven daar niet in. De mensen hebbe
een natuurlijk gevoel waardoor zij daarop hopen, maar he
breekt ze aan enige kennis. Onze godsdienst verbindt m
vrouw voor tijd en alle eeuwigheid. Dit is de godsdienst die
verkondigde – om op aarde en in de hemel te binden, en op
en in de hemel te ontbinden. [Zie Matteüs 16:19.] Wij gelo
dezelfde beginselen, en wij verwachten dat wij door de 
van het heilig priesterschap bij de opstanding voor eeuwi
onze vrouw en kinderen verenigd zullen worden.5 

Toen het evangelie na de val, door de verzoening van
Christus, aan Adam gepredikt werd, kon hij niet alleen de
overwinnen, maar kwam de eeuwigheid binnen zijn bereik
alleen van het aardse maar ook van het eeuwige leven, niet 
van aardse maar ook van hemelse heerschappij. Door de w
het evangelie werd hij in staat gesteld (en niet alleen hij, m
zijn nakomelingen) om niet alleen zijn eerste staat te beho
maar meer verhoging op aarde en in de hemel te ontvange
hij zonder de val had kunnen krijgen. De machten en zegen
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werden hij en zijn vrouw de ouders van het leven – het a
leven, het geestelijke leven en eeuwige levens. Daardoor w
zij in staat gesteld om goden te worden, zoons en dochte
God. En hun heerschappij zou grenzeloos zijn, werelden z
einde.6 

Wat is liefdevoller en plezieriger dan de reine, onschu
vertederende liefde die God in het hart van de man en de v
heeft geplaatst. Zij zijn wettig gehuwd, ze hebben liefde en
genheid, zuiver als de liefde van God, omdat die van
afkomstig is, zijn gave: met een kuis en deugdzaam lichaa
liefdevolle, gezonde, zuivere, onschuldige en onbesmette 
melingen. Zij vertrouwen elkaar, zij vrezen God en zij ge
van de gaven van de natuur, onbesmet en onvervuild als
sneeuw of een heldere beek. Maar wat zou deze vreugd
nemen als zij hun toekomst zouden begrijpen, als zij de pl
van God zouden kennen, en een eeuwige eenheid in een 
bestaan konden overwegen, een eeuwige verbinding me
nakomelingen, en al hun banden en relaties versterken. 

Een moeder is blij als ze haar kind vasthoudt en naar dat 
lichaam kijkt. Wat een vreugde zou ze in haar hart hebben
zou weten dat het kind voor eeuwig bij haar kon zijn. Als w
alleen onze plaats zouden kennen, want daarom zijn we h
aarde gekomen. Het is het doel van het koninkrijk van
waarover ik uitvoerig geschreven heb, om al deze heilige b
selen opnieuw te vestigen.7 

De invloed van de ouders strekt zich uit
tot in de komende generaties.

Het leven van een heilige is niet alleen een persoonlijke v
making, maar ook een onderdeel van de verlossing van de 
Niemand kan alleen verlost worden, zonder de hulp
anderen en zonder anderen te helpen. Onze invloed is ten 
of ten kwade, een hulpmiddel of een nadeel ten opzichte v
werk van de menselijke wedergeboorte. Als wij onze take
richten, banden smeden, verbonden sluiten, kinderen krijg
een gezin stichten, neemt onze invloed toe, en wordt die 
breder en dieper.8 
5969_120_Body.pdf   220 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  2 1

Het eerste gebod aan de mens luidde: ‘Weest vruchtbaar en
wordt talrijk; vervult de aarde.’ [Genesis 1:28.] En omdat de

uwig-
ijpt en
ingen
g ver-
n kin-
vorm
n bij-
haam

lf ver-
artner
mete-
heid.
uwe-

en die
n mis-
eft en
gheid
t niet
en en

luizen
pend.
 komt

 gezin
egin-

zaam-
rden,
laten,
e uit-

it alle
hoofd
d toe-

 ver-
t som-

3

195

mens een eeuwig wezen is, en zijn gedrag invloed op de ee
heid heeft, is het noodzakelijk dat hij zijn positie goed begr
aan zijn schepping kan voldoen: want hij en zijn nakomel
zullen eeuwig leven. Hij is niet alleen voor zijn eigen gedra
antwoordelijk, maar in zekere mate ook voor dat van zij
deren. Hij moet hun verstand trainen, hun beginselen 
geven, een goed voorbeeld zijn en hun de juiste beginsele
brengen. Maar hij moet vooral de reinheid van zijn eigen lic
behouden. 

Waarom? Als hij zijn eigen lichaam misbruikt en zichze
ontreinigt, schaadt hij niet alleen zichzelf, maar ook zijn p
en andere personen, en belast hij zijn nakomelingen met on
lijke ellende, (…) niet alleen in dit leven maar in de eeuwig
Daarom heeft de Heer ons strenge wetten aangaande het h
lijk en kuisheid gegeven, met zware straffen voor de mens
deze heilige verordening in verschillende tijdperken hebbe
bruikt. (…) Waarom? Omdat de mens keuzevrijheid he
zichzelf en zijn nakomelingen in dit leven en in de eeuwi
kan verhogen. Maar als hij die macht misbruikt, heeft da
alleen invloed op zichzelf, maar ook op ongeboren licham
geesten. Dan wordt de wereld aangetast en worden de s
van ontucht, onzedelijkheid en verwijdering van God geo
(…) Maar als de opdrachten van God worden uitgevoerd,
alles in een gunstige positie terecht.9 

Als ik (…) aan het hoofd van een gezin stond, zou ik mijn
goed willen onderrichten en hen willen onderwijzen in de b
selen van deugdzaamheid, zondeloosheid, reinheid, eer
heid en integriteit. Dan zouden ze goede burgers wo
waardig om voor God te staan. En als zij en ik dit leven ver
zijn we voorbereid om de Goden in de eeuwige wereld en d
verkorenen van God te ontmoeten (de mensen die Hij u
landen op aarde heeft uitgekozen). Daarom moet ik, als 
van mijn gezin, mijzelf en mijn gezin iedere ochtend aan Go
wijden.10 

We moeten thuis niet gemeen of ruw zijn. 

We mogen nooit een woord zeggen of een handeling
richten die we onze kinderen verbieden. Het denkbeeld da
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gend. Soms zelfs in het bijzijn van hun kinderen. Het 
schande. Sommige mensen gebruiken als excuus dat ze o
gend zijn. Het is me niets waard. Ik zou het voor niets v
hand doen. Ik zou ervoor zorgen dat mijn gedrag rechtsc
was. (…) 

We moeten onze vrouw goed behandelen. Je moet wel ge
zijn om een vrouw te mishandelen. (…) Hebt u niet voor t
eeuwigheid een verbond met uw vrouw gesloten? Ja, dat h
Zou u aan het eind van uw leven niet willen zeggen: M
Jolanda, Anna, (of wat haar naam ook is), ik heb je nog noo
gedaan. En zou u als vrouw niet willen zeggen: Tom of W
heb jou nog nooit pijn gedaan. En vervolgens bent u voor e
samen.11 

Echtgenoten, hebt u uw vrouw lief en behandelt u haar 
Of denkt u dat u zo belangrijk bent dat u het recht hebt o
ander op de huid te zitten? (…) U moet haar zachtaardig, 
hartig en lankmoedig behandelen, niet wreed of bitter, of o
andere manier om uw macht te doen gelden. Echtge
behandel uw man goed, en probeer hem gelukkig en tevre
maken. Streef ernaar om van uw huis een stukje hemel op
te maken, en probeer de goede Geest van God te koesteren.
wij dan als ouders onze kinderen ontzag voor God bijbreng
hen in de wetten van het leven onderrichten. Als we dat 
zullen we zelf, in ons gezin en in onze omgeving gemoed
hebben.12 

Spreek geen lelijke of gemene woorden, en laat geen s
gevoelens in uw hart of in uw gezin toe. Heb elkaar lief.
probeert het welzijn van de ander te verbeteren, zal dat uw
kenmerken. Dan zullen uw kinderen dezelfde gevoelens he
zullen zij uw goede voorbeeld volgen en zullen ze gehoor 
aan wat ze thuis leren.13 

Wij moeten thuis goddelijke beginselen bespreken
en in praktijk brengen.

Ouders, wees eerlijk en oprecht. Zorg ervoor dat uw kin
op uw woord kunnen vertrouwen. Dat als een van de oude
zegt, de kinderen zullen zeggen: ‘Als pa of ma zoiets zeg
5969_120_Body.pdf   222 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  2 1

klopt het ook, want zij vertellen altijd de waarheid.’ Dat zijn de
gevoelens die we onder elkaar en in het gezin willen ontwik-

 Moe-
ort als
En de
eden?
deren
elens
elijke

an als
fd en
ezin?
uwen
en en

ngen.
 thuis
 Hebt
 zij de
 ont-
id en
n dat
 door
evaar

apen-
kbaar
uide-

jker is
is van
eurig

iegers
ot uw
de en
enin-
, heb-
t aan

3

197

kelen. 

We willen persoonlijk, in het gezin en in alles rein zijn.
ders, u behoort gemoedsrust in uw hart te hebben; u beho
de engelen van God te zijn, vervuld van iedere deugd. 
vader moet de moeder goed behandelen. Heeft zij zwakh
Ja. Maar hij ook. (…) Maak het thuis gezellig. Laat uw kin
zien dat u van elkaar houdt, zodat zij met soortgelijke gevo
opgroeien, en uit beginsel hun ouders zullen eren. Derg
gevoelens zullen ons verheffen.14 

Bidt u thuis als gezin? (…) En als u dat doet, doet u dat d
automatische plichtpleging? Of buigt u nederig uw hoo
vraagt u oprecht om de zegeningen van God voor u en uw g
Zo hoort het. We moeten een geest van toewijding en vertro
in God ontwikkelen. We moeten onszelf aan Hem toewijd
naar zijn zegeningen streven.15 

De Heer heeft ons geboden om ons huis op orde te bre
Apostelen, ringpresidenten en bisschoppen, hebt u dat
gedaan? Hebt u gezien dat de heiligen dat hebben gedaan?
u de leden duidelijk gemaakt hoe belangrijk reinheid is als
zegeningen en bescherming van de Allerhoogste willen
vangen? Wolven hebben nog nooit met meer geslepenhe
begeerte naar een kudde schapen en lammeren gekeken da
de leden van onze wijken en ringen nu bekeken worden
degenen die hen willen verslinden. Bent u zich van dit g
bewust, en neemt u alle voorzorgsmaatregelen? 

Ouders, bent u zelf trouw aan ieder beginsel van rechtsch
heid, en beschermt u uw zoons en dochters met ieder beschi
middel tegen de pijlen van boosaardige mensen? Maakt u d
lijk dat kuisheid voor zowel de man als de vrouw belangri
dan het leven zelf? Of laat u hen onervaren in de duistern
de samenleving ronddolen, zodat zij op ieder willek
moment aan de verleidingen van slechte mensen en bedr
blootgesteld kunnen worden? Dergelijke vragen moet u t
schaamte en veroordeling beantwoorden of tot uw vreug
eeuwig geluk. Weet dat de God die ons zoveel kostbare zeg
gen geeft, van ons iets terugverwacht. Als we ze ontvangen
ben we ook bepaalde verplichtingen. Als we daar nie
voldoen, zullen we onvermijdelijk veroordeeld worden.16 
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zaken waar u aandacht aan besteedt. 

En kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders; eer je vad
je moeder. Je moeder heeft over je gewaakt, en je va
bezorgd om je welzijn. Hun hart en hun gevoelens zijn o
gericht. Doe hun geen pijn door van de juiste beginselen
dwalen. Maar ga voort op uw levenspad. Ouders, kind
huwelijkspartners en andere mensen, vrees God en vertrou
Hem. Wees trouw aan de beginselen van uw heilige godsd
die God ons geopenbaard heeft.17 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Hoe wordt de sfeer thuis beïnvloed als we beseffen wat d
wige aard van het huwelijk en het gezin is? Hoe kunt u
door een betere huwelijkspartner of een beter lid van het
zijn? 

• Wat kunnen man en vrouw doen om hun huwelijksverbo
stand te houden? 

• Hoe kunnen ouders hun kinderen de beginselen bijbr
die noodzakelijk zijn voor hun eeuwig heil? Hoe ku
ouders hun kinderen helpen als zij opstandig zijn of er
fouten hebben begaan? 

• Lees Spreuken 3:5–6. Hoe kunnen ouders en grootouder
voorbereiden om de Geest te ontvangen, zodat zij hu
deren en kleinkinderen op de juiste wijze advies ku
geven? Hoe hebt u met behulp van de Heilige Geest b
singen kunnen nemen waardoor uw kinderen of kle
deren ten goede zijn beïnvloed? 

• Wat hebt u van het voorbeeld van uw ouders geleerd? 

• Lees of zing: ‘Ik ben een kind van God’ (lofzang 195)
zullen we onze kinderen of onze huwelijkspartner behan
als we beseffen dat we allemaal geestkinderen van
hemelse Vader zijn? 

• John Taylor heeft tegen wrede woorden en daden in het
gewaarschuwd. Hoe kunnen we ons thuis tegen derg
dingen beschermen? 
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God? Hoe kunnen dergelijke situaties worden opgelost?

• Hoe kunnen we thuis een gevoel van liefde en vrede on
kelen? Wat voor zegeningen hebt u thuis door aanwezi
van de Geest van God ontvangen? Hoe kunnen mense
niet in een vredige omgeving wonen, in hun eigen 
gemoedsrust vinden? 

Relevante teksten: Psalmen 127:3–5; Matteüs 18:1–6; 3 Nephi 
LV 68:25–28; 93:40–43; 132:19–20 

Noten  

1. Deseret News: Semi-Weekly,
23 februari 1883, blz. 1. 

2. B. H. Roberts, The Life of John Taylor
(1963), blz. 459. 

3. ‘Stories and Counsel of Prest. Taylor’, 
Young Woman’s Journal, mei 1905, blz. 219, 
alinea-indeling gewijzigd. 

4. Conference Report, oktober 1919,
blz. 156. 

5. Deseret News: Semi-Weekly,
30 maart 1869, blz. 3. 

6. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 278–279. 

7. ‘Extract from a Work by John Taylor
about to Be Published in France’,
Millennial Star, 15 maart 1851, blz. 82; 
alinea-indeling gewijzigd. 

8. James R. Clark, Messages of the First
Presidency of the Church of Jesus Christ of 
Latter–day Saints, zes delen (1965–1975), 
blz. 87. 

9. ‘Extract from a Work by John T
Millennial Star, 15 maart 1851,
blz. 81–82; alinea-indeling gew

10. Deseret News: Semi-Weekly,
18 oktober 1881, blz. 1. 

11. Deseret News: Semi-Weekly,
10 maart 1885, blz. 1; alinea-ind
gewijzigd. 

12. The Gospel Kingdom, blz. 284. 
13. Deseret News: Semi-Weekly,

16 april 1878, blz. 1. 
14. Deseret News: Semi-Weekly,

3 januari 1882, blz. 1; alinea-ind
gewijzigd. 

15. The Gospel Kingdom, blz. 284. 
16. The Gospel Kingdom, blz. 282–28
17. Deseret News: Semi-Weekly,

1 juni 1880, blz. 1; alinea-indeli
gewijzigd. 
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De heiligen verlaten in februari 1846 Nauvoo.
President Taylor heeft gezegd dat na ‘beproevingen zal blijken wie

oprechte heiligen zijn en wie alleen in naam heiligen zijn.’
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Volmaking dankzij
beproeving

Als we wat beproevingen, problemen
en ontberingen in ons leven meemaken, wordt het

metaal van slakken gezuiverd en voorbereid
om door de Meester bewerkt te worden.1 

Uit het leven van John Taylor

John Taylor heeft veel beproevingen in zijn leven gehad. Ee
zijn grootste beproevingen was wellicht zijn ervaring in
thage Jail. Tijdens de aanval waarbij de profeet Joseph e
broer Hyrum om het leven kwamen, werd ouderling Taylo
verscheidene kogels getroffen. Ernstig gewond en niet in
om naar Nauvoo te reizen, bleef hij een aantal dagen in Car
Een plaatselijke arts heeft toen een kogel uit zijn been verwi
Zijn verwondingen waren zo ernstig dat zijn vrouw, die ne
aangekomen, ‘naar een andere kamer ging en bad dat 
kracht zou hebben om te volharden en met haar en zijn gezi
enigd te worden.’ Toen de arts aan ouderling Taylor vroeg
tijdens de operatie vastgebonden wilde worden, zei oud
Taylor dat hij dat niet wilde. De operatie vond zonder verd
plaats en hij werd niet vastgebonden.2 

Toen verscheidene leden van de kerk in Carthage aankw
om ouderling Taylor terug naar Nauvoo te vervoeren, was
zwak van het bloedverlies dat hij nauwelijks kon fluis
Omdat hij niet in een wagen vervoerd kon worden, werd 
een brancard naar Nauvoo gedragen. Maar ‘ook door de
stappen van de mensen die hem droegen, leed hij versch
lijk veel pijn. Toen hebben ze een slee aan de achterkan
[een] wagen vastgemaakt. Er werd een bed op de slee gem
en met zuster Taylor naast hem om zijn wonden met ijswa
spoelen’, gleed de slee zachtjes over het dikke prairiegra
Nauvoo.3 
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te verlaten om aan de toenemende vervolging te ontsnapp
een historisch verslag staat hun lijden beschreven, toen ze a
overkant van de rivier hun kamp hadden opgeslagen: 
lagen ze, blootgesteld aan het koude jaargetijde. Niet ver 
bijna in het zicht – stonden hun comfortabele huizen, hun 
stad en de prachtige tempel! De huizen en de stad die ze ha
achtergelaten, was nog steeds van hen, want in alle haast ha
ze geen tijd gehad om hun bezittingen te verkopen.’4 

Vele jaren later, in 1885, toen de heiligen zich volledig
Salt Lake Valley gevestigd hadden, werd president Taylo
eenzaamheid en afzondering beproefd. Toen hij was ond
doken om de vervolging van de kerk door de federale ove
te verlichten, was hij niet in staat om zijn dierbaren te zien,
de gaten werden gehouden. Zijn afzondering werd vooral
lijk toen zijn vrouw Sophia ziek werd en uiteindelijk ove
Om veiligheidsredenen was hij niet in staat om haar te bez
of haar begrafenis bij te wonen. Diepbedroefd legde pre
Taylor zich bij de wrede omstandigheden neer, met de ch
lijke kracht waardoor zijn hele leven werd gekenmerkt.
houding ten opzichte van beproevingen komt waarschijnl
best tot uitdrukking in een deel van een brief die hij aa
gezin schreef toen hij zat ondergedoken: ‘Sommige mense
onderstellen dat vervolgingen en beproevingen kwellinge
maar als wij de wil van God doen en zijn geboden onderho
kunnen ze soms, meestal, een verhulde zegen zijn.’6 

Ondanks een leven vol beproevingen bleef John Taylo
heldhaftige dienstknecht van de Heer en een leider onder d
ligen. Hij was altijd een voorbeeld van geloof en volhardin

Leringen van John Taylor

Beproevingen zijn noodzakelijk voor
onze volmaking.

Het is noodzakelijk dat de mens beproefd, gezuiverd en g
terd wordt en door middel van leed volmaakt wordt. In d
schillende bedelingen zijn er mensen geweest die a
beproevingen hebben doorstaan en geloof in God, alleen in
moesten leren.7 
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zorgen over gemaakt. En dat doe ik ook nu niet. Waar is he
nodig? Waarom worden goede mensen beproefd? (…) I
altijd geloofd dat beproevingen worden gegeven om de he
van God te zuiveren, zodat zij, zoals er in de Schriften sta
goud mogen worden dat zeven keer door vuur gezuiverd 

We klagen soms over onze beproevingen. Dat behoren w
te doen. Beproevingen zijn noodzakelijk voor onze volm
We denken soms dat we niet eerlijk behandeld worden,
vind dat we soms gelijk hebben. We denken dat er same
ringen zijn om ons in de val te lokken. En ik vind dat we
gelijk in hebben. Maar we mogen ons er niet over verbaze
mogen ons niet verbazen over gevoelens van haat en vijand
heid. Waarom? Omdat wij in een bijzonder tijdperk v
wereld leven, de laatste dagen genoemd.9 

Ik weet dat wij net als andere mensen beproevingen
blemen, verdriet en ontberingen hebben. Wij hebben mo
heden; we zijn in strijd gewikkeld met de wereld, m
machten der duisternis, met de verloedering van de me
andere soorten kwaad. Maar aan de andere kant moeten we
dergelijke dingen vervolmaakt worden. Het is nodig dat w
zelf kennen, onze positie ten opzichte van God, en d
begrijpen wat onze sterke en zwakke punten zijn, onze o
tendheid en onze intelligentie, onze wijsheid en onze dwaa
Dan zullen we de ware beginselen waarderen en begrijp
zullen we alles wat in onze gedachten komt naar w
schatten. 

Het is noodzakelijk dat wij onze eigen zwakheden en d
onze medemens kennen, onze eigen sterke punten en di
anderen, en begrijpen wat onze positie ten opzichte van
engelen en andere mensen is. Dan zullen we geneigd zi
iedereen met respect te behandelen, en onze eigen wijshe
kracht en die van anderen niet te overschatten of te o
schatten. Maar dan zullen we de levende God vertrouw
Hem volgen. Dan zullen we beseffen dat we zijn kindere
dat Hij onze Vader is, dat wij van Hem afhankelijk zijn en
onze zegeningen van Hem afkomstig zijn.10 

Petrus heeft over [beproevingen] gezegd: ‘Geliefden, la
vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, a
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vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner he
heid.’ [1 Petrus 4:12–13.] Hij had net zo goed kunnen zegg
het zo zou zijn, zolang er een God in de hemel was en een d
in de hel. En het is absoluut noodzakelijk dat het zo is. En 
beproevingen moeten doorstaan? Daarom zijn we hier op
gekomen; om gezuiverd te worden, om kennis van God en
zwakke en sterke punten te verkrijgen, en van ons verva
zodat we kennis van het eeuwige leven kunnen ontvangen
staat zullen zijn om al het kwaad te overwinnen en tot ma
heerlijkheid verhoogd te worden.11 

De Heiland begrijpt onze beproevingen.

Het was noodzakelijk dat Hij [Christus] net als wij een lic
kreeg, en aan alle lichamelijke zwakheden onderhevig wa
moest door de duivel verleid en net als de andere m
beproefd worden. In Getsemane werd Hij alleen gelaten, e
lijden was zo groot dat Hij grote druppels bloed zweette
Lucas 22:44.] Op de grote dag, waarop Hij zijn leven
gegeven, zei Hij: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij M
laten? [Matteüs 27:46.] Hij heeft dit alles doorstaan, en als H
beproevingen ziet meemaken, kan Hij met u meevoelen.12 

Toen de Heiland op aarde was, was het noodzakelijk d
net als wij, op alle gebieden werd verleid, en ‘kan medev
met onze zwakheden’ [Hebreeën 4:15], om de zwakheden
kracht, de volmaaktheden en de onvolmaaktheden va
gevallen menselijke staat te begrijpen. En toen Hij had volb
waarvoor Hij op aarde was gekomen, de huichelarij, corr
zwakheid en onnozelheid van de mens had overmeesterd,
verleidingen en beproevingen in verschillende vormen
ervaren en overwonnen, is Hij een ‘getrouw hogepr
[Hebreeën 2:17] geworden, onze Voorspraak in het ee
koninkrijk van zijn Vader. Hij weet hoe Hij de juiste waard
de menselijke aard kan inschatten, want, omdat Hij z
dezelfde situatie heeft bevonden, kan Hij onze zwakhede
dragen en kan Hij volledig de diepte, macht en kracht beg
van de beproevingen die de mens op aarde moet verdure
door zijn begrip en ervaring kan Hij ze als een vader e
oudere broer verdragen.13 
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geduldig en gehoorzaam doorstaan.

In alle gebeurtenissen die nu plaatsvinden, herkenn
erkennen we de hand van God. Er is overal een wijs doel aa
bonden, en dat zal Hij ons duidelijk maken. Een ding is al d
lijk: de heiligen worden beproefd als nooit tevoren. De getr
mensen verheugen zich en blijven standvastig; de ongehoo
mensen vrezen en beven. Zij die olie in hun lampen hebben
brandende hebben gehouden, hebben licht voor hun voet
struikelen of vallen niet. Zij die geen licht of olie hebben
keren in verwarring en twijfel. Zij weten niet wat ze m
doen. Is dit niet de vervulling van het woord van God 
leringen van zijn dienstknechten? Hebben de heiligen der l
dagen niet altijd geleerd dat als ze getrouw willen blijven 
het einde toe volharden, dat ze dan hun godsdienst m
naleven door Gods geboden te onderhouden? Zijn ze niet 
durend voor de gevolgen van hun zonden gewaarsch
Kunnen overspeligen, ontuchtigen, leugenaars, dieven, d
aards, sabbatschenders, godslasteraars of zondaars de be
vingen doorstaan die de heiligen moeten ondergaa
doorstaan? (…) 

Als iedereen die zich heilige der laatste dagen noemt, tro
gehoorzaam is aan God, aan zijn heilige verbonden en wet
als heilige zou leven, zouden we ons niet door vervolging
verontrusten. Maar helaas is dit niet het geval. (…) Hij hee
gezegd dat als zijn volk zijn wet naleeft en zijn geboden o
houdt, Hij hen zal beschermen. Dan zal niemand in staat zi
hen pijn te doen, want Hij zal hen verdedigen. Deze be
vingen van ons geloof en onze trouw zullen voor ons welz
onze toekomstige voorspoed verworpen worden. In de toe
zullen we in staat zijn om terug te kijken en helder te zie
duidelijk Gods voorzienigheid is in alles wat we nu meem
Laten we ons uiterste best doen om zo te leven dat vervo
niet komt door onze slechte levenswandel, maar door onze
schapenheid.14 

Ziet u de noodzaak niet in van deze beproevingen en mo
heden in ons leven? De Heer creëert omstandigheden di
bedoeld voor het welzijn van zijn volk. Ik ben van mening 
huidige omstandigheden die ons en het koninkrijk van
schaden, uiteindelijk tot een enorme opleving zullen l
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Alles zal in orde komen als wij de geboden van God o
houden. Wat voor plaats nemen wij als man, vrouw of kin
Als wij onze plicht doen en God eren, zal alles in orde kom
wat betreft de gebeurtenissen die nog zullen plaatsvi
moeten we op God vertrouwen en weten dat alles goed 
God zal alles voor het welzijn van ons en zijn kerk en koni
op aarde regelen. (…) 

Het is niet erg als wij beproevingen moeten doorstaan. A
in de loop der tijd de conditie bekijken van de dingen die o
overschaduwen, zullen we merken dat God, hoewel Hij op
kende wijze zijn doelen op aarde en zijn doelen voor ons e
gezin verwezenlijkt, alles door middel van zijn wijsheid bes
Alles is goed en bedoeld om het eeuwig welzijn van ieder
te bevorderen.15 

Omdat hij in 1844 werd gered toen zijn zakhorloge door
een kogel werd geraakt, leefde president Taylor nog verscheidene decennia

en vertelde hij de heiligen veel over beproevingen.
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in naam heiligen zijn. Zij die ervoor hebben gezorgd dat z
in hun lampen hebben, hebben nu het nodige licht om h
leiden. Zij die op geleend licht hebben geleefd, zullen merk
ze in de war zijn en weten niet wat voor pad zij moeten b
delen. De heiligen moeten op al deze omstandigheden zijn
bereid. Zij zijn onderricht en gewaarschuwd dat zij niet 
mens of zijn kracht mogen vertrouwen om beproevingen te
staan. Er is tegen ze gezegd: ‘Hebt de wereld niet lief en he
in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefd
Vaders is niet in hem.’ [1 Johannes 2:15.] Er is gezegd dat de
niet twee heren kan dienen. We kunnen niet God en Mam
dienen. [Zie Lucas 16:13.] Zij die deze leringen in acht h
genomen, en ijverig de andere geboden van de Heer h
onderhouden, zullen de nodige kracht en het nodige 
hebben om alle beproevingen te doorstaan.16 

Ik verheug me in mijn beproevingen, want die zijn nod
ons nederig te maken en te toetsen, zodat we onszelf en
zwakheden zullen begrijpen. Ik verheug me als ik ze ove
want God beantwoordt mijn gebeden. Daarom wil ik me d
dag verheugen.17 

Ideeën voor studie en bespreking 

• Wat zijn enkele doelen van beproevingen? Waarom w
de rechtschapen mensen niet voor moeilijkheden behoed

• In welke opzichten zou uw leven anders zijn als u
beproevingen of moeilijkheden had? Wat bent u t
beproevingen over uzelf en God te weten gekomen? 

• Denk eens over uw huidige beproevingen na. Hoe ka
houding ten opzichte van uw beproevingen van invloe
op de manier waarop u ze doorstaat of overwint? Hoe k
verbetering aanbrengen in de manier waarop u met be
vingen omgaat? 

• Waarom begrijpt de Heiland ons lijden zo goed? (Zi
Alma 7:11–12; LV 19:16–19; 122:8.) Hoe kan kennis va
lijden van de Heiland nuttig zijn om in tijden van bepro
getrouw te blijven? 
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Hoe bent u in moeilijke tijden door de troost van de H
versterkt? 

• Waarom is het soms moeilijk om geduldig en gehoorza
blijven als we tegenspoed moeten doorstaan? Hoe kunn
beproevingen in het eeuwig perspectief van de Heer zie

• Wat hebben anderen gedaan om u door tijden van bepro
heen te helpen? Hoe kunt u anderen in tijden van tegen
helpen? Wat hebt u van de leringen van president T
geleerd dat u kunt bespreken met iemand die tegen
ervaart? 

Relevante teksten: Psalmen 34:19; 2 Korintiërs 4:8–18; 1 Petru
4:12–13; Alma 36:3; Ether 12:6; LV 121:7–8. 

Noten 
1. Deseret News: Semi-Weekly,

9 augustus 1857, blz. 1. 
2. Zie B. H. Roberts, The Life of John Taylor 

(1963), blz. 146. 
3. Zie The Life of John Taylor,

blz. 148–149. 
4. The Life of John Taylor, blz. 169. 
5. Zie The Life of John Taylor,

blz. 389–391, 400. 
6. The Life of John Taylor,

blz. 391–392. 
7. Deseret News: Semi-Weekly,

14 oktober 1879, blz. 1. 
8. Deseret News: Semi-Weekly,

28 oktober 1884, blz. 1. 
9. Deseret News: Semi-Weekly,

28 oktober 1884, blz. 1. 
10. Deseret News (wekelijkse uitgave),

26 januari 1854, blz. 1. 

11. Deseret News (wekelijkse uitgav
11 april 1860, blz. 41. 

12. Deseret News (wekelijkse uitgav
11 april 1860, blz. 41–42. 

13. Deseret News (wekelijkse uitgav
26 januari 1854, blz. 1–2. 

14. James R. Clark, Messages of the 
Presidency of the Church of Jesus
of Latter–day Saints, zes delen
(1965–1975), deel 3, blz. 36–37;
alinea-indeling gewijzigd. 

15. Deseret News (wekelijkse uitgav
16 december 1857, blz. 324; alin
ling gewijzigd. 

16. Messages of the First Presidency,
deel 3, blz. 17. 

17. The Gospel Kingdom, samengest
door G. Homer Durham (1943)
blz. 234. 
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Eeuwige waarheid

Er is voor mij niets waardevoller dan de
beginselen van de eeuwige waarheid.1

Uit het leven van John Taylor

Een van de bewonderenswaardige eigenschappen van
Taylor was zijn toewijding aan de waarheid, ongeacht de m
van anderen. ‘Wat betreft de waarheid had de loftuiting of a
ring van de wereld weinig invloed op John Taylor’, s
ouderling B. H. Roberts. ‘Hoe meer de mens [de waarheid
achtte, des te toegewijder hij zich inzette.’2 De gebeurten
rond de bekering van John Taylor zijn een van de eerste
beelden van zijn liefde voor de waarheid. 

John Taylor kwam door Parley P. Pratt in Canada m
evangelie in aanraking. De leringen van ouderling Pratt w
een vreugde voor John Taylor en zijn godsdienstige vriende
soortgelijke overtuigingen hadden op het gebied van ve
ningen als de doop door onderdompeling en handople
voor de gave van de Heilige Geest. Toen ouderling Pratt 
over Joseph Smith en het Boek van Mormon vertelde, twijf
veel vrienden van John Taylor eraan of zij nog meer w
weten. Sommigen weigerden zelfs het Boek van Mormon
leringen daarin te bestuderen. Taylor sprak de groep als
krachtig toe: 

‘Wij zijn ogenschijnlijk op zoek naar de waarheid. We h
tot nu toe andere beginselen en leerstellingen onderzocht 
vals afgewezen. Waarom zouden we het mormonisme vr
Deze man, de heer Pratt, heeft ons veel leerstellingen gegev
met onze zienswijzen overeenkomen. (…) Wij hebben Go
een boodschapper gevraagd als zijn ware kerk op aarde 
heer Pratt is bij ons gekomen (…) zonder buidel of male, zo
apostelen vanouds reisden. Niemand van ons heeft zijn le
lingen met behulp van de Schriften of logica kunnen weerle
5969_120_Body.pdf   235 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  2 3

3

210

‘Als anderen tevreden zijn met kaf en vlies, (…) neemt [de mens van God]
de graankorrel, de werkelijkheid, de essentie van al het goede.’
5969_120_Body.pdf   236 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  2 3

Ik wil deze leerstellingen en deze aanspraak op gezag onder-
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aanvaarden, ongeacht de gevolgen.’ Na grondig onderzoek
John Taylor zich op 9 mei 1836 laten dopen. Hij heeft
getuigd: ‘Ik heb sindsdien nooit meer aan een beginsel va
mormonisme getwijfeld.’3 

Als lid en leider van de kerk heeft John Taylor altijd de 
heid verkondigd en verdedigd. ‘Hij heeft in veel landen het
gelie gepredikt. En als verdediger van de waarheid sto
altijd klaar voor degenen die haar aanvielen. Of hij zijn 
standers in een forum tegemoet trad, of hij voor een bevo
deelde menigte stond of in de pers werd aangevallen, h
altijd even succesvol om hen met een krachtige, ware uits
te verslaan.’4 

Leringen van John Taylor

Zij die de waarheid liefhebben, worden met
kennis en macht gezegend.

Op zijn grote platform, omgeven door de mantel der 
heid, kijkt de mens van God gelovig naar de toekomst. Hij 
de sluier van de eeuwigheid, ontvouwt de verborgenhede
de hemel en kijkt door de donkere reeks van ontelbare jaren
de doeleinden van de grote Elohim, die zich in al hun groot
macht en heerlijkheid ontvouwen. Terwijl hij korte tijd op
leeft, en naar het verleden, het heden en de toekomst kijkt, z
zichzelf als een eeuwig wezen dat op God lijkt, een zoo
God, met een aantal eigenschappen van God. Hij kijkt na
wereld en de mensen, in al hun verschillende fases, hij ken
ware interesse, en met intelligentie van zijn celestiale 
begrijpt hij hun oorsprong en toekomst. (…) 

Zijn intelligentie, verlicht door God en nauwkeurig 
volgd, zal zo uitgestrekt zijn als de wereld en zal zich do
heelal verspreiden. Zijn wet is de wet van liefde. Zijn
schappij is de heerschappij van gerechtigheid voor iederee
heeft zijn naasten lief, en is goed voor hen. Hij heeft God 
aanbidt Hem. Hij ziet de macht van de waarheid, die zich, n
het licht van God, in het heelal uitspreidt, alle werelden ve
en doordringt waar mensen of engelen, God of hemellich
bekend zijn. Daar houdt hij zich aan vast. De waarheid 
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hun dwaasheden laat leiden en hun grillige, destructieve 
niet volgt. Maar terwijl zij zich aan schaduwen vastho
houdt hij zich aan de werkelijkheid vast. Hoewel zij tevrede
met een zwakke, vormeloze godsdienst, die tijdelijk popu
maar niets met de eeuwigheid te maken heeft, en de ho
edelste beginselen van de mens onderdrukken, durft hij G
erkennen. En als hij Hem erkent, gehoorzaamt hij Hem en b
hij het geloof dat God hem heeft gegeven. Hij houdt zich aa
waarheid vast, goddelijk en menselijk. Hij hoeft geen lieve
leer te steunen of een lievelingsovertuiging in stand te ho
Behalve dwalingen heeft hij niets te verliezen. En hij heef
dan waarheid te winnen. Hij graaft, werkt en zoekt alsof 
zoek is naar een verborgen schat. En als anderen tevrede
met kaf en vlies, neemt hij de graankorrel, de werkelijkhe
essentie van al het goede, en houdt hij zich vast aan alles w
mens verheft en verhoogt. (…) 

Gingen de mensen van God vanouds volledig in de waa
op? Wij ook. Kregen zij openbaringen en visioenen? Wi
Profeteerden zij? Wij ook. Sprak God met hen? Hij spreek
ons. Profeteerden zij van de ‘wederoprichting aller dingen
Handelingen 3:21.] Wij beweren dat die tijd nabij is. 
teerden zij van een koninkrijk van God? Wij werken a
opbouw daarvan. Waren er in hun tijd dienende engele
zijn er in onze tijd. Hadden zij profeten, apostelen, evange
herders en leraars? Wij ook. Hadden zij de geest van profe
openbaring? Wij ook. Keken zij uit naar de wederkoms
onze Heer en Heiland, Jezus Christus? Wij ook. Verwacht
dat God de goddelozen van de aarde zou verwijderen e
rechtschapen heerschappij zou introduceren? Wij ook. Zo
zij naar Jezus en de heiligen om op aarde te regeren? Wi
Wij zijn in feite op zoek naar dezelfde dingen als zij. Wij w
alles weten wat zij wisten en tot stand brengen wat zij ge
baard hebben – de grootse voleinding die de wederopric
aller dingen is. De mensen kunnen liegen en tekeergaan.
zij kunnen de plannen van God niet dwarsbomen, en de vo
gang van de eeuwige waarheid niet tegenhouden. Zi
voorwaarts, voorwaarts, VOORWAARTS, en weerstaa
tegenstand. (…) 
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De almachtige kracht van de eeuwige waarheid zal ongedeerd
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De naties zullen weten dat God in de hemel regeert.5 

Waarheid, eeuwige waarheid, is de basis van de chris
hoop: het is de enige vaste rots waarop wij kunnen bouwe
we die in de steek laten om een populaire leer te steunen, 
we in het net van ontrouw, twijfelzucht, zonde en misleidi
begeven we ons op de hoofdweg naar de ondergang. De 
van God zal altijd zorgen voor de mensen die de waarhei
hebben en naleven.6 

Het evangelie zal ons van waarheid
tot waarheid leiden.

Het evangelie is bedoeld om ons van waarheid tot waarh
leiden en van kennis tot kennis, totdat de tekst in vervulli
gaan waarin staat dat wij zullen zien, zoals wij worden gezi
kennen, zoals wij worden gekend [zie LV 76:94], zodat d
niet tegen de ander hoeft te zeggen: Kent de Here, want ied
zal Hem kennen, van de kleinste tot de grootste [zie Je
31:34], totdat het licht en de kennis van God op eenieder za
dalen en iedereen zich in het zonlicht van de eeuwige waa
zal koesteren.7 

Met betrekking tot onze godsdienst wil ik zeggen dat het
beginsel van waarheid en kennis omvat wat betreft ons als
lijke, verstandelijke, sterfelijke en onsterfelijke wezens, in
wereld of in de toekomende wereld. Wij staan open voor a
waarheid, ongeacht waar het vandaan komt of wie erin g
Als waarheid wordt voorafgegaan door het woordje ‘alle’, 
alles omvat wat ooit heeft bestaan of wat ooit zal besta
bekend is bij de mens in dit leven en in alle eeuwigheid. He
plicht van alle intelligente personen die aan God verant
ding moeten afleggen, om naar de waarheid te zoeken, e
gedrag en koers in het leven door die waarheid te laten
vloeden, ongeacht alle vooroordelen, hoe oprecht en aanne
die ook mogen klinken. 

Als heiligen der laatste dagen geloven wij ten eerste 
evangelie, en dat is erg belangrijk, want het evangelie o
beginselen die dieper en verder reiken dan wat wij ku
begrijpen. Het evangelie geeft ons inzicht in het bestaan 
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kinderen hebben. Het geeft ons inzicht in de verschillende
en plichten die wij ten opzichte van onze familieleden, vrie
de samenleving en de levenden en de doden hebben. He
vouwt de beginselen die met de toekomst te maken hebben
gens een van de oorspronkelijke discipelen brengt het ‘onve
kelijk leven aan het licht’ [zie 2 Timoteüs 1:10], brengt het 
contact met God en bereidt het ons voor op verhoging in d
wige wereld.8 

God heeft grote en glorierijke waarheden geopenbaard, 
is bereid om nog meer te openbaren als wij zijn leiding
vaarden. Laten we ernaar streven om het beginsel na te lev
Jezus ons op het hart heeft gedrukt – om de wil van onze 
in de hemel te doen. Hij heeft gezegd: ‘Ik zoek niet mijn wil
de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.’ [Johannes 5:30
zijn hier net als Hij hier was, en wij hebben net als Hij de 
om de wil van onze hemelse Vader te doen. Wij moete
onderwerpen aan de wet van God, het woord van God en 
van God.9 

Wij mogen niet bang zijn om iets voor de
waarheid op te offeren.

De mens is altijd tegen de waarheid in opstand gekomen
wege het contact met verdorven harten en goddeloze prak
De profeten zijn altijd vervolgd. Waarom? Omdat zij het w
van de Heer aan de mensen durfden te verkondigen. Ste
heeft over hetzelfde onderwerp gezegd: ‘Wie van de pr
hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen ge
die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaa
van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt
Handelingen 7:52.] Maar de mensen zeggen: ‘In deze tijd 
we dat zij goddeloos waren, en wij zouden zoiets nooit g
hebben.’ Dat zeiden de Joden tegen Jezus, en toch hebb
Hem gekruisigd. (…) 

De Heer heeft het evangelie hersteld zoals dat in de tijd v
apostelen bestond. Dit evangelie is niet in overeenstemmin
de stelsels van de mens, die onverenigbaar en verschillend
En in plaats van als eerlijke mensen de waarheden in de Bi
erkennen, waarin zij beweren te geloven, maar in werkeli
5969_120_Body.pdf   240 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  2 3

niet geloven, proberen ze hun wankelende stelsels en onschrif-
tuurlijke beginselen te bedekken en zich in hun dekmantel van

n. De
inden
d zal
uden,
e weg

 voor
or het
 rede-
ar is,’
 zijn,

bestu-
moest
an de
ik wil
eid te
t nog

appe-
e aan-
och in
oft in

 heeft
 en ik
baart.
rheid

ng en
uden

e eeu-
at het
et de

 dacht
t ver-

zelfde
in de

3

215

eigendunk te wikkelen. (…) Maar de waarheid zal voortgaa
eerlijke mensen zullen uit hun slaap ontwaken. De doele
van God zullen vervuld worden. Het koninkrijk van Go
gevestigd worden. En (…) de waarheid zal trots standho
(…) en geen enkele macht kan de vooruitgang ervan in d
staan.10 

Ik wil u graag iets vertellen over mijn gevoelens toen ik
het eerst in deze kerk kwam. Dat is lang geleden. Toen ik vo
eerst over het evangelie hoorde, moest ik toegeven dat het
lijk klonk. Ik hoopte bijna dat het niet waar was. ‘Als het wa
zei ik, ‘zal ik er als eerlijk mens gehoorzaam aan moeten
anders kan ik geen zelfvertrouwen hebben.’ Toen ik het 
deerd had en tot de conclusie was gekomen dat het waar 
zijn, zei ik: ‘Ik sta er voor open, ik moet het aanvaarden, ik k
beginselen van de eeuwige waarheid niet verwerpen.’ En 
ook zeggen dat ik altijd bereid ben geweest om een waarh
aanvaarden die niet weerlegd kan worden. En dat geld
steeds. 

Als iemand in de godsdienstige, politieke of wetensch
lijke wereld mij een waarheid voorlegt, ben ik bereid die t
vaarden, ongeacht de herkomst. Iemand vraagt: u gelooft t
de Bijbel? Ja. U gelooft in het Boek van Mormon? Ja. U gelo
de Leer en Verbonden? Ja. Ik geloof alles wat God ooit
geschreven of gesproken, alles wat we op schrift hebben,
ben bereid om alles te geloven wat Hij het mensdom open
Wij beweren in alle waarheid te geloven, en door alle waa
geleid te worden.11 

Toen ik lid van deze kerk werd, verwachtte ik vervolgi
verwerping. Ik verwachtte dat de leden vervolgd zo
worden. Maar ik geloofde dat God had gesproken, dat d
wige beginselen van de waarheid geopenbaard waren, en d
werk dat voor God verricht moest worden in strijd was m
denkwijze, de ideeën en de mening van de mensen. En ik
dat ik mijn leven zou moeten opofferen. (…) Als zij in he
leden Jezus vermoord hebben, zou dan in deze tijd niet het
gevoel en dezelfde invloed heersen? Ik heb vanaf het beg
kosten afgewogen, en ik was bereid om ze te betalen.12 
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wel geloof en vertrouwen hebben. Als zij in een hoek ged
worden, mogen ze niet bang zijn om een offer voor de waa
te brengen. Alles zal goed komen, of we nu leven of sterv
dit leven of in de eeuwigheid.13 

Wij moeten naar de waarheid blijven
zoeken en die aanvaarden.

Wij zijn op zoek naar de waarheid. We zijn aan die zoek
begonnen en wij zoeken nog steeds. En als wij een waar be
vinden – door een mens, God of de heilige engelen geopen
– aanvaarden we het en wordt het een onderdeel van onze
dienstige overtuiging.14

Een mens die op zoek naar waarheid is, hoeft geen bijz
stelsel te handhaven, geen bijzondere leer te verdedigen en
theorie hoog te houden. Hij aanvaardt alle waarheid, e
waarheid werpt, net als de zon in het uitspansel, pra
stralen op de hele schepping. Als de mens zich van vooroo
ontdoet, en oprecht en met een gebed in het hart naar de 
heid op zoek gaat, is die overal te vinden.15 

Een van de belangrijkste redenen dat de mensen zo
gefaald hebben bij het zoeken naar filosofische waarheid is 
die met hun eigen wijsheid hebben gezocht, en prat gaan o
eigen intelligentie. Ze hebben God niet om de wijsheid gev
waarmee het heelal wordt vervuld en alles wordt bestuur
is een van de grote problemen van de hedendaagse filosofe
mens beweert de uitvinder te zijn van alles wat hij ontdek
maakt zelf aanspraak op iedere nieuwe wet en ieder n
beginsel dat hij ontdekt, in plaats van God de eer te geven

Voor mij is niets waardevoller dan de beginselen van d
wige waarheid, de beginselen van eeuwige levens, het e
heil en eeuwige verhoging in het koninkrijk van God. Ma
moeten ze begrijpen, want als we ze niet begrijpen, hoe w
ook zijn, zijn ze voor ons niet nuttig.17 

Wij staan voor alle waarheid open, wat voor soort waa
dan ook. Wij verlangen die te verkrijgen en te bezitten, e
zoeken ernaar als naar een verborgen schat. En wij will
kennis van God gebruiken om alle kennis te ontvangen d
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kunnen worden om het geluk en het welzijn van de m
bevorderen. 

Als er goede beginselen of morele denkbeelden zijn die w
niet hebben ontvangen, willen we die graag leren. Als er 
de wetenschappelijke wereld is dat wij nog niet begrijpen, 
we er graag van op de hoogte worden gesteld. Als er een fil
bestaat om het welzijn van de mens te bevorderen, en wij d
niet hebben begrepen, willen we die graag in ontvangst n
Als er iets op politiek of regeringsgebied is dat wij no
begrijpen, willen we dat graag in ontvangst nemen. Als e
gieuze denkbeelden, theologische waarheden of godsdie
beginselen zijn die wij nog niet geleerd hebben, dan vrag
de mensheid en bidden we God, onze hemelse Vader, om
verstand te verlichten, zodat we ze als onderdeel van onze
dienstige overtuiging mogen begrijpen, aanvaarden en na
Daarom strekken onze denkbeelden en gedachten zich ov
hele wereld uit en aanvaarden we alles wat met het lich
leven of het bestaan van deze wereld of de komende wer
maken heeft. (…) Dan zouden onze denkbeelden en geda
naar de kennis van de Goden streven, die in de ee
werelden leven. Dan zouden we alles aanvaarden wat goed
en voortreffelijk is en wat bestemd is om het welzijn van de
te bevorderen. 

Er is geen mens of groep mensen die ons wat deze 
betreft de weg hebben gewezen. Er zijn geen leerstelling
theorieën in de wereld waarnaar wij luisteren, tenzij ze a
hand van de beginselen van de eeuwige waarheid zijn ge
Wij onderzoeken en bestuderen alles wat ons wordt voorg
zorgvuldig en kritisch. En als er nieuwe waarheden aan he
komen, willen we die graag als onderdeel van ons sy
opnemen.18 

Als er enige waarheid in de hemel, op aarde of in de hel 
ik die aanvaarden. Het maakt mij niet uit in wat voor vorm
gegoten of wie erin gelooft. Het kan mij niet schelen of die 
lair of onpopulair is. Waarheid, eeuwige waarheid, wil ik
vaarden en ervaren.19 
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• Wat voor bronnen van eeuwige waarheid hebben we
kunt u beter aan die bronnen gehoor geven? 

• Hoe leidt het evangelie ons ‘van waarheid tot waarheid’
voor veranderingen hebt u door het leren en aanvaarde
nieuwe waarheden ervaren? 

• Wat voor offers heeft u, of iemand die u kent, voor de waa
gebracht? Wat voor zegeningen zijn daaruit voortgekom

• Veel dienstknechten van God zijn voor de waarheid gesto
Hoe kunnen we met dezelfde toewijding voor de waa
leven? 

• Waarom zou de eeuwige waarheid zo vaak door de w
worden bestreden? Hoe kunnen wij kinderen de eeuwige
heid helpen herkennen en aanvaarden? Wat kunnen w
gezin doen om onze toewijding aan de waarheid te verste

• Waarom is het belangrijk om voortdurend ons begrip v
waarheid te vergroten? Hoe kunnen wij de raad van pre
Taylor opvolgen om naar de waarheid te blijven zoeken
kunnen wij waarheid van dwaling onderscheiden? 

• Wat voor waarheden van het evangelie vindt u vooral in
rend en opbouwend? Hoe kunt u als lid van de kerk an
het evangelie helpen begrijpen en aanvaarden? 

Relevante teksten: Filippenzen 4:8; 1 Tessalonicenzen 5:21; A
32:28–29; Moroni 10:4–5; LV 45:57; 93:24; Geloofsartikelen 

Noten 

1. The Gospel Kingdom, samengesteld door
G. Homer Durham (1943), blz. 48. 

2. B. H. Roberts, The Life of John Taylor
(1963), blz. IV. 

3. The Life of John Taylor, blz. 37–38. 
4. The Life of John Taylor, blz. 20. 
5. The Gospel Kingdom, blz. 1–3. 
6. K. Groves, Three Nights’ Public Discussion 

between the Revds. C. W. Cleeve, James 
Robertson, and Philip Later, and Elder John 
Taylor, of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints (1850), blz. 28. 

7. Deseret News: Semi-Weekly,
16 mei 1866, blz. 2. 

8. The Gospel Kingdom, blz. 93. 

9. Deseret News: Semi-Weekly,
10 juni 1884, blz. 1. 

10. K. Groves, Three Nights’ Public
Discussion, blz. 6–7. 

11. The Gospel Kingdom, blz. 369;
alinea-indeling gewijzigd. 

12. The Gospel Kingdom, blz. 369–37
13. The Gospel Kingdom, blz. 355. 
14. The Gospel Kingdom, blz. 47. 
15. The Gospel Kingdom, blz. 94. 
16. The Gospel Kingdom, blz. 47. 
17. The Gospel Kingdom, blz. 48. 
18. The Gospel Kingdom, blz. 48–49;

alinea-indeling gewijzigd. 
19. Deseret News (wekelijkse uitgav

26 januari 1854, blz. 2. 
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Het koninkrijk van God

Wij leggen de fundering van een
eeuwig koninkrijk, dat in tijd en eeuwigheid

zal bloeien. Wij werken aan iets dat veel groter
is dan enig werk dat ooit de aandacht van

de mens in beslag heeft genomen.1

Uit het leven van John Taylor

John Taylor was er heilig van overtuigd dat het koninkri
God op aarde gevestigd zou worden. Hij begreep dat dit
niet afhankelijk was van de profeet Joseph Smith of van
ander mens, maar dat de Heer aan het roer stond. En h
bereid om dit werk met zijn leven te verdedigen. 

In 1838, vlak nadat hij als lid van het Quorum der Twaa
geroepen, reisde John Taylor naar Far West (Missouri) om
bij de heiligen te voegen. Onderweg zou hij een groep men
Columbus (Ohio) toespreken. Vlak daarvoor kwamen e
broeders met het nieuws dat een aantal mannen van plan w
ouderling Taylor met teer en veren in te smeren. De bro
adviseerden hem om de bijeenkomst te annuleren omdat zi
minderheid waren en hem niet zouden kunnen besche
Ouderling Taylor hield echter vol dat hij ernaartoe zou ga
te prediken, ook als hij helemaal alleen moest gaan. 

Toen hij bij de grote menigte aankwam, sprak hij eerst ov
feit dat hij oorspronkelijk uit een monarchie kwam. Hij zei 
het een eer vond om in een land te zijn waar vrijheid he
Over de manier waarop die vrijheid was verkregen, z
‘Heren, ik bevind me nu onder mensen van wie de vooro
hebben gevochten voor een van de grootste zegens van de
– het recht om te denken, te spreken en te schrijven. Het rec
te zeggen wie hen zal besturen, het recht om God volge
eigen geweten te aanbidden. Dat zijn allemaal heilige me
rechten, die nu door de grondwet van de Verenigde Staten
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Zelfs in tijden van tegenwerking getuigde John Taylor moedig van de waarheid e
werkte hij onvermoeibaar aan de vestiging van het koninkrijk van God.
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middelen en hun heilige integriteit hebben toegewijd o
ketenen te doorbreken, om zelf van de vrijheid te geniete
aan het nageslacht over te dragen of in de strijd daarv
sterven.’ 

Ouderling Taylor zei verder: ‘Ik heb echter vernomen 
van plan bent om mij vanwege mijn godsdienstige overtu
met teer en veren te bedekken. Is dat de gave die u van uw
ouders hebt geërfd? Is dat de zegen die zij met hun bloed h
gekocht – onze vrijheid? Als dat zo is, staat hier een slach
en zullen we een offer aan de godin van de vrijheid brenge

Terwijl hij dat zei, trok hij zijn hemd open en riep: ‘Heren
maar met uw teer en veren, uw slachtoffer staat klaar. En u
duwen van de achtbare patriotten, kijk neer op het gedra
uw ontaarde zonen! Kom maar, heren! Ik zeg: kom maar, 
ik sta klaar!’ Ouderling Taylor bleef een paar minuten wa
maar niemand sprak of bewoog zich. Toen ging hij verde
zijn toespraak en predikte drie uur lang, moedig en kracht

Ouderling Matthias F. Cowley van het Quorum der T
Apostelen heeft vele jaren na de dood van president Tayl
volgende gezegd: ‘Hij leefde, werkte en stierf als een volm
voorbeeld van zijn lijfspreuk: “Het koninkrijk van G
niets.”’3 

Leringen van John Taylor

De aarde is van de Heer, en Hij is de rechtmatige
regeerder, rechter en koning.

Wie heeft deze aarde geschapen? De Heer. Wie houdt de
in stand? De Heer. Wie voedt en kleedt de miljoenen mens
erop wonen, de heilige en de zondaar? De Heer. Wie houd
in het heelal in stand? De Heer. (…) Wie heeft de mens i
gegeven? De Heer. Wie heeft aan de filosoof, de machinist
voort de kennis gegeven op het gebied van de elektrisch
graaf, de kracht en toepassing van stoom om in de behoefte
de mens te voldoen en alle ontdekkingen of uitvindingen 
afgelopen eeuw aan het licht zijn gekomen? De Heer. (…
heeft het recht om de naties te regeren, de koninkrijk
besturen en alle mensen op aarde te leiden?4 
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ook zijn dienstknechten en volgelingen toe. Er staat gesch
‘Des Heren is de aarde en haar volheid’ [Psalmen 24:1], e
‘zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap
vangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in de ee
heid (…). En het koningschap, de macht en de grootshe
koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden a
volk van de heiligen des Allerhoogsten.’ [Daniël 7:18
Daarom is het hun rechtmatig erfgoed.5 

De Schriften (…) beschrijven Christus als de rechtmatige
naam van deze wereld. Zij beschrijven Hem als de man die
is gekomen om de zonden van de wereld op zich te nemen, 
later als regeerder, rechter en koning terug zal komen.6 

De kerk vertegenwoordigt de instelling
van Gods koninkrijk op aarde.

Het koninkrijk van God betekent de regering van God
betekent macht, gezag, bestuur, heerschappij en een volk 
besturen. Maar dat beginsel zal en kan pas in vervulling ga
de koninkrijken van deze wereld, zoals er in de Schriften
koninkrijken van onze Heer en zijn Christus zijn geword
Hij zal regeren [zie Openbaring 11:15], en iedere knie zal b
en iedere tong belijden dat Hij de Christus is [zie LV 88:10
de heerlijkheid van God, de Vader. Die tijd is nog niet a
broken, maar er zijn wel bepaalde beginselen die eraan v
gaan: de introductie van dat koninkrijk, en de introductie v
koninkrijk kan alleen bij de Koning en Regeerder van
komen, het Hoofd van de regering, die eerst zijn denkbe
beginselen, wetten en regering aan het volk bekendm
Anders zouden we zijn wetten niet kennen.7 

Wat is als eerste noodzakelijk voor de vestiging va
koninkrijk? Een profeet die de wil van God openbaart, e
volk dat door middel van die profeet gehoorzaam is aan de
Als die twee elementen er niet zijn, kan er nooit een koni
van God op aarde worden gevestigd.8 

God had het verlangen om zijn koninkrijk op aarde te int
ceren. Als eerste moest Hij zijn kerk organiseren en het vol
gaderen dat Hij onder verschillende naties verstrooid ha
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allen en in allen is [zie Efeziërs 4:5–6], en door wie alles bes
zal worden. Om dat doel te bereiken heeft Hij zijn heilig pr
schap georganiseerd zoals dat in de hemel bestaat.9 

We praten soms over de kerk van God. Waarom? We p
over het koninkrijk van God. Waarom? Voordat er een ko
rijk van God kan zijn, moet er een kerk van God zijn. Da
moeten de fundamentele beginselen van het evangelie i
landen gepredikt worden, zoals ze vroeger gepredikt w
toen de Heer, Jezus Christus, en anderen op aarde w
Waarom? Omdat het onmogelijk is om de wet van God te
duceren onder een volk dat zich niet door de geest van op
ring wil laten leiden of zich aan die geest wil onderwerpen

God kan geen koninkrijk op aarde opbouwen als Hij geen
en mensen heeft die zijn wet aanvaarden en gehoorzamen,
er geen organisatie is met dergelijke mensen die uit verschi
landen op aarde zijn bijeengebracht, onder leiding van een
van God, de woordvoerder van Jehova onder zijn volk. Me
organisatie kan de Here God Zich openbaren, kunnen de le
wetten geopenbaard worden, kan God de beginselen v
hemel op aarde introduceren en kan de wil van God op 
gedaan worden zoals die ook in de hemel gedaan wordt.11

Jezus Christus zal zijn
koninkrijk en heerschappij nog volledig

op aarde vestigen.

‘Uw Koninkrijk kome.’ [Matteüs 6:10.] (…) Dit vertelde
zijn discipelen toen zij bij Hem kwamen en Hem vroegen h
moesten bidden. (…) Uw Koninkrijk kome. Welk konin
Wat is de betekenis van ‘uw koninkrijk kome’? Het beteke
heerschappij van God. Het betekent de wet van God. Het
kent de regering van God. Het betekent de mensen die na
geboden van Jehova hebben geluisterd, en de mensen d
gewillig zijn om zijn geboden te aanvaarden en te onderho
Het betekent dat er een God is die zijn volk wil leiden en ste
Uw koninkrijk kome, dat uw bestuur gevestigd mag word
dat de beginselen van de eeuwige waarheid, zoals die 
hemel bestaan, aan de mens gegeven mogen worden. En 
aan de mens zijn gegeven, dat de mens zich dan aan die w
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Als Christus terugkeert om zijn koninkrijk op aarde te vestigen, zal Hij een ‘konink
van vrede, rechtschapenheid, gerechtigheid, geluk en voorspoed’ inluiden.
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verwarring, het kwaad, de goddeloosheid, de moordlust 
bloedvergieten onder de mensen verwijderd mogen word
dat de beginselen van waarheid en gerechtigheid, mededog
liefde ons hart mogen vervullen, zoals ze het hart van de G
vervullen.12 

Ik heb aangetoond (…) dat het koninkrijk van God letter
aarde gevestigd zou worden. Het zal geen onwezenlijke h
schim zijn, zoals sommige dromers beweren, maar een deg
realiteit. Het zal, zoals eerder gezegd, een letterlijke aard
bestaande uit wezenlijke mannen, vrouwen en kinderen; le
heiligen die de geboden van God onderhouden, her
lichamen die letterlijk uit hun graf zullen komen en op 
zullen leven. De Heer zal de Koning op aarde zijn, en H
heerschappij over alle mensen hebben. Ieder land zal zijn 
erkennen en voor zijn scepter buigen. Wie Hem rechtsc
dienen, zullen met God en Jezus communiceren, door en
bediend worden en het verleden, het heden en de toe
kennen. En andere mensen, die zijn wetten misschien niet
maal gehoorzamen, en niet al zijn verbonden ontvangen, 
dan zijn heerschappij ook volledig moeten aanvaarden. Wa
zal de heerschappij van God op aarde zijn. Hij zal zijn w
opleggen en van de verschillende landen op aarde gehoor
heid eisen, wat zijn wettelijk recht is. Satan zal dan niet in
zijn om de inwoners in zijn macht te houden, want de Her
zal Koning van de hele aarde zijn, en het koninkrijk en de g
heid van het koninkrijk onder de gehele hemel zullen aan d
ligen worden gegeven.13 

Wat zullen de gevolgen zijn van de vestiging van het ko
rijk van Christus, ofwel de heerschappij van God op aarde
Er zullen geen oorlogen zijn, geen bloedvergieten, ellende, 
en zonde. Het koninkrijk van vrede, rechtschapenheid, g
tigheid, geluk en voorspoed zal op aarde ingeluid worden.
de herstelling van de aarde en de mens in hun oorspronk
heerlijkheid en zuivere volmaaktheid – in feite de herstellin
alle dingen waarover de profeten vanaf het begin der w
hebben gesproken. [Zie Handelingen 3:21.]14 
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zijn koninkrijk op aarde te vestigen.

Een man in Frankrijk sprak me aan en wilde weten of w
groots in de wereld teweeg dachten te brengen. Ik zei tegen
dat wij het evangelie in de hele wereld zouden prediken, 
de einden der aarde al bereikt waren. Het is geen werk dat 
hoekje verricht zal worden, het zal door de tijd tot in de ee
heid reiken. Het reikt tot in het verleden, en omvat de mens
duizenden jaren geleden zijn gestorven, en zij zullen i
koninkrijk van God gebracht worden. De komende gene
zullen gezegend worden, en uiteindelijk zullen ze in de hem
op aarde verenigd worden. Dit alles zullen we in de naam v
God van Israël tot stand brengen. De machten des hemels 
hulp verlenen, en onze voorouders in de eeuwige wereld 
zich met ons verenigen, want wij hebben de belofte van he
dige en het toekomende leven. 

Wij zijn slechts onlangs aan onze glorierijke onderne
begonnen. In de loop der tijd zullen we alles bereiken waa
de voorvaders gesproken hebben. (…) Wij zullen voor
broeders, en niet onze eigen zaken bestuderen, maar wel h
de glorierijke doeleinden van God kunnen bewerkstellige
De macht van de waarheid moet voortgaan, de ketenen v
duisternis moeten verbroken worden en het koninkrijk va
moet worden opgebouwd. En er zal geen macht zijn die h
staan kan brengen.15 

Wij praten al jaren over de heerschappij en de regering v
koninkrijk van God en de uiteindelijke vestiging daarv
aarde, in vrede en gerechtigheid. En ook over de tijd dat
schepsel in de hemel, op aarde en onder de aarde en 
oceanen zal zeggen: ‘Hem, die op de troon gezeten is, en he
zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in all
wigheden’ (Openbaring 5:13). We hebben over deze d
gesproken, maar er moet tussen nu en die ondoorgrondelij
in de toekomst veel gedaan worden. Het is niet allee
geloofskwestie, er moet gewerkt worden. Dat moeten w
doen, individueel en als volk. Het is beslist geen kleinighe

Wij moeten een belangrijke zending volbrengen: we m
proberen onszelf volgens de wetten van het koninkrijk van
te besturen; en dat is een van de moeilijkste taken die we o
5969_120_Body.pdf   252 2/29/16   9:01 AM



H O O F D S T U K  2 4

ons hebben genomen – onszelf, onze begeerten, onze instelling,
onze gewoonten, onze gevoelens, ons leven, onze geest en ons

nder-
 geest
w van
at we

nder-
 eens-
lkaar.
an en
an zal
s ver-
ie van
rijken
ristus
sel in

op de
jkheid
 

 vorst
 Hem

m het
als lid
eer te
 vesti-

 Gods
rsoon

rde te

ie wij
nkrijk
 aarde
29–32;

3

227

inzicht leren besturen. Ook moeten we al onze verlangens o
werpen aan de wet van het koninkrijk van God en aan de
der waarheid. Het is uitermate belangrijk om aan de opbou
het koninkrijk van God mee te werken – de kern van alles w
hier hebben.17 

Vrees God; doe goede werken; leef uw godsdienst na; o
houd de geboden en verootmoedig uzelf voor Hem; wees
gezind, en verenigd met het heilig priesterschap en met e
Dan beloof ik u in de naam van God dat Zion zal ontsta
schitteren, en dat de macht van God op haar zal rusten. D
haar heerlijkheid geopenbaard worden en zullen we on
heugen in de volheid van de zegeningen van het evangel
vrede. Het werk van God zal toenemen totdat de konink
van deze wereld de koninkrijken van onze God en zijn Ch
zullen worden. [Zie Openbaring 11:15.] Dan zal ieder schep
de hemel, op aarde en onder de aarde zeggen: ‘Hem, die 
troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerli
en de kracht tot in alle eeuwigheden.’ [Openbaring 5:13.]18

Ideeën voor studie en bespreking 

• Waarom is Jezus Christus de rechtmatige erfgenaam en
van de aarde? Hoe behoort deze kennis onze relatie met
te beïnvloeden? 

• Waarom was de herstelling van de kerk noodzakelijk o
koninkrijk van de Heer op aarde te vestigen? Wat hebt u 
van de kerk geleerd om u voor te bereiden om bij de H
leven? Hoe kan onze dienstverlening in de kerk aan de
ging van het koninkrijk van de Heer bijdragen? 

• Hoe hebt u de kerk zien groeien en bloeien waardoor
koninkrijk op aarde werd uitgebreid? Wat kunt u als pe
en als gezin doen om het koninkrijk van God op aa
helpen vestigen? 

• President Taylor heeft de grote zegeningen genoemd d
zullen ontvangen als de Heiland terugkeert om zijn koni
tijdens het millennium te besturen. Hoe zal het leven op
er tijdens het millennium uitzien? (Zie ook LV 29:11; 43:
101:22–35; Geloofsartikelen 1:10.) 
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van mensen die dezelfde overtuiging hebben? Welke
kenis heeft dit motto voor u? Wat zou er gebeuren als w
leden van de kerk dit motto zouden overnemen? 

Relevante teksten: Daniël 2:26–45; Matteüs 6:33; LV 45:1; 65;
104:58–59 

Noten 

1. Times and Seasons, 15 juli 1844, blz. 578. 
2. Zie B. H. Roberts, The Life of John Taylor 

(1963), blz. 47, 53–55. 
3. Kate B. Carter, Our Pioneer Heritage,

20 delen (1958–1977), deel 7, blz. 218. 
4. Deseret News (wekelijkse uitgave),

11 november 1857, blz. 283;
alinea-indeling gewijzigd. 

5. The Government of God (1852),
blz. 72–73. 

6. The Government of God, blz. 74. 
7. The Gospel Kingdom, samengesteld door

G. Homer Durham (1943), blz. 205. 
8. The Gospel Kingdom, blz. 214. 
9. The Gospel Kingdom, blz. 208–209. 

10. The Gospel Kingdom, blz. 210. 
11. The Gospel Kingdom, blz. 210. 
12. The Gospel Kingdom, blz. 205–20
13. The Gospel Kingdom, blz. 207–20
14. The Gospel Kingdom, blz. 216;

alinea-indeling gewijzigd. 
15. Millennial Star, 1 december 185

blz. 361–362; alinea-indeling
gewijzigd. 

16. The Gospel Kingdom, blz. 211. 
17. The Gospel Kingdom, blz. 214. 
18. Deseret News: Semi-Weekly,

27 januari 1880, blz. 1. 
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brengt ware vreugde en vrijheid 

voort, 17–18
eeuwige aard van, 14–16
omvat stoffelijke en geestelijke 

zaken, 177–178
omvat alle waarheid, 213–214
verschaft informatie over de 

eigenschappen van God, 13
verschaft vreugde, 101–103

Evangelieonderwijs, een van de 
doeleinden van de sabbat, 109–111

F

Fundamentele beginselen en 
verordeningen van het evangelie, 
noodzakelijk om de volledige 
zegeningen van de verzoening te 
ontvangen, 53–55

Gave van de Heilige Geest. Zi
Heilige Geest

Gebed, een bron van zegen en
147–149

Geduld, om beproevingen te 
doorstaan, 205–207

Geest. Zie Heilige Geest

Gehoorzaamheid
brengt zegeningen voort, 34

142, 205–207
Jezus Christus gaf voorbeeld

40–41
noodzakelijk om onze 

beproevingen te doorstaan
205–207

van John Taylor om op zend
gaan, 30–31

wij zijn vrij om gehoorzaam
138–142

Geloof
eerste beginsel van het evan

53–54
in God brengt vreugde, 149–
nodig om zendingswerk te 

verrichten, 73–75
noodzakelijk om de volledig

zegeningen van de verzoe
ontvangen, 53–54

Geluk. Zie Vreugde

Gemoedsrust, Gods gave aan 
mensen die op Hem vertrou
149–151

Gerechtigheid, door de verzoe
aan voldaan, 42–44

Gezin
eeuwige aard van, 193–194
goddelijke beginselen behan

in, 197–198
mededogen nodig in, 196–19
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toewijding van John Taylor aan, 
XIX–XX, 191–192

Huisonderwijs, gerespecteerd door 
John Taylor, 117–118

 

het 

p te 

, 60–62

gging 
eiland 

 van 

in de 

melijk 

echter 

 om de 
engen, 

3

232

God, kinderen van. Zie Kinderen van 
God

God de Vader
geeft gemoedsrust aan de mensen 

die op Hem vertrouwen, 149–151
koestert ons als zijn kinderen, 

146–147
presenteerde zijn plan in de grote 

raadsvergadering in de hemel, 
39–41

zegent ons als wij Hem in gebed 
aanroepen, 147–149

Grant, Heber J., getuigenis van de 
inspiratie van John Taylor, 153–155

H

Heiland. Zie Jezus Christus

Heilige Geest
bevordert gevoelens van liefde en 

vriendelijkheid, 21
bron van openbaring, 153–160
John Taylor gaf gehoor aan de 

influisteringen van de, 153–155
leert ons goddelijke zaken, 156–157
noodzakelijk voor 

evangelieonderwijs, 109–111
ontvangst van, noodzakelijk voor 

de volledige zegeningen van de 
verzoening, 55

verschil tussen de invloed en de 
gave van de, 155–156

Heilsplan
rol van de Heiland in het, 40–42
tijdens de grote raadsvergadering 

in de hemel gepresenteerd, 39–41

Herstelling van het evangelie
door de profeet Joseph Smith, 79–81
maakte een einde aan de duisternis, 

79–81

I

Integriteit
betekent getrouw goddelijke

beginselen naleven, 59–60
erfgoed van John Taylor op 

gebied van, 58
nodig om Gods koninkrijk o

bouwen, 62–64
vereist volledige eerlijkheid
zegeningen van, 64

Intelligentie, ware, van God 
afkomstig, 91–92
Zie ook Onderwijs

J

Jeugdwerk, in 1878 officieel 
georganiseerd, XXI

Jezus Christus
begrijpt onze beproevingen 

volledig, 53, 204–205
beloofde al vóór de grondle

van de wereld om onze H
te zijn, 39–41

gaf het volmaakte voorbeeld
liefde, 27–28

gehoorzaamde vanaf het beg
wil van de Vader, 40–41 

nam onze zonden en de licha
dood op zich, 42–44

rechtschapen regeerder en r
van de aarde, 221–226

uitzonderlijk gekwalificeerd
verzoening tot stand te br
45–46

verzoening van, 39–57

K

Kerk van Jezus Christus
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is een hulpmiddel om ons goddelijk 
potentieel te bereiken, 6–7

zal volledig worden gevestigd door 
Jezus Christus, 223–226

unnen 

27

on, 

aakt 

en, 

usters, 

il van 

mel, 

van de 
1

, en 
, 201

3

233

onderricht ons in stoffelijke en 
eeuwige zaken, 92–94

vertegenwoordigt de instelling tot 
het koninkrijk van God, 222–223

Keuzevrijheid
een goddelijke, eeuwige gave, 

139–140
gebruik van, bepaalt zegeningen, 

141–142
Lucifer probeerde die van de mens 

weg te nemen, 40–41
noodzakelijk voor onze groei en 

verhoging, 39–42, 139–141
vereist verantwoordelijkheid, 138, 

141–142

Kimball, Heber C., profeteerde aan 
Parley P. Pratt over de prediking 
van het evangelie in Canada, 11

Kinderen van God
kunnen op Hem lijken, 2–4
moeten elkaar als broers en zussen 

liefhebben, 22–23
wij zijn de, 2–4, 6–7, 146–147
zijn naar zijn beeld geschapen, 3

Kinderen
belang van opleiding, 89–91
moeten hun ouders respecteren, 

198
verlost door de verzoening, blz. 

52–53.

Koninkrijk van God
bleef ondanks de martelaarsdood 

groeien, 84–85
moet door ons worden 

opgebouwd, 226–227
rol van de kerk in de vestiging van 

het, 222–223
werd door moedige John Taylor 

verdedigd, 219–221

Kuisheid, overtredingen van, k
toekomstige generaties 
beïnvloeden, 195

Kwaadwilligheid
ten opzichte van anderen 

belemmert vergeving, 25–
ten opzichte van vijanden 

overwinnen, 21–22

L

Leed. Zie Beproevingen

Leren. Zie Onderwijs

Liefde
door middel van dienstbeto

24–25
Jezus Christus gaf een volm

voorbeeld van, 27–28
ondanks vervolging, 21–22
vereist dat wij elkaar vergev

25–27
voor elkaar als broeders en z

22–23
wordt versterkt als wij het 

evangelie naleven, 23–24

Lucifer
kwam in opstand tegen de w

de Vader tijdens de grote 
raadsvergadering in de he
40–41

probeerde de keuzevrijheid 
mens weg te nemen, 40–4

Lust. Zie Seksuele zonden

M

Martelaarsdood
John Taylor was getuige van

raakte gewond, XV–XVIII
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kon de groei van Gods koninkrijk 
niet tegenhouden, 84–85

goddelijke oorsprong, 2–4
jeugdherinneringen van John 

lse 

57
 te 

nt van 

 de 
 

t in de 
196
ben en 

lor, 97, 

men te 

e kerk, 

n 
–XIV, 

n te 

3
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Mens, de
heeft de verzoening nodig om de 

val te overwinnen, 41–42
zwakheid en sterfelijkheid van, 2, 

4–6

Millennium, de Heiland zal zijn 
koninkrijk vestigen, 223–226

Mishandeling, moet vermeden 
worden, 196–197

Moed
nodig om zendingswerk te 

verrichten, 73–75
van John Taylor, blz. XXIV, 219–221

Muziek, gezonde, in 
overeenstemming met godsdienst, 
100–101

N

Naasten, liefde voor, 21–29

O

Offers
vaak vereist voor de waarheid, 

214–215
van John Taylor toen hij zijn gezin 

achterliet om op zending te gaan, 
30–31

Onderwijs
bevorderen, 89–91
een levenslang proces, 216–217
noodzakelijk om Zion op te 

bouwen, 94–95
werk van John Taylor in het, 87

Ongehoorzaamheid, veroorzaakt 
schadelijke gevolgen, 32–34

Oorsprong en bestemming van de 
mens

Taylor over de, 1
potentieel om als onze heme

Vader te worden, 2–4

Openbaring
door de Heilige Geest, 153–1
noodzakelijk om onze taken

verrichten, 159–160
voortdurende, het fundame

onze godsdienst, 157–159

Opstanding, door middel van
verzoening aan alle mensen
gegeven, 50–51

Ouderlingen. Zie Zendelingen

Ouders
invloed van, strekt zich uit to

komende generaties, 195–
moeten hun kinderen liefheb

onderwijzen, 197–198
plicht om hun kinderen te 

onderwijzen, 89–91

P

Pioniers
groep, geleid door John Tay

107
heiligden de sabbat, 107–108

Potentieel, goddelijk
bereikt door met de Heer sa

werken, 7–9
te bereiken met behulp van d

6–7

Pratt, Parley P., onderwees Joh
Taylor in het evangelie, XIII
11–13

Priesterschap
ambten in het, om de heilige

vervolmaken, 131–133
definitie van, 119–120
grootmaken, 124–125
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moet vriendelijk worden 
uitgeoefend, 135–136

door de Heer onderwezen, 81–82
getuigenis van John Taylor van, 
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3, 

n, 

III, 89
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I, 201
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–1887, 
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235

respect van John Taylor voor, 
117–119, 127–129

rol van John Taylor in organisatie 
van, XX–XXI

taken van de Melchizedeks en 
Aäronisch priesterschap, 130–131

vanuit de hemel georganiseerd en 
geleid, 120–122, 133–135

verleend om Zion op te bouwen en 
anderen tot zegen te zijn, 122–124

R

Raadsvergadering in de hemel
het plan van onze hemelse Vader 

gepresenteerd tijdens, 39–41
Jezus Christus beloofde dat Hij 

onze Heiland zou zijn, 40–41
Lucifers opstand in, 40–41

Recreatie, gezonde, is gepast, 100–101

Richards, Franklin D.
eerbetoon aan president Taylor 

tijdens zijn begrafenis, XXIV
uitspraak over de vriendschap 

tussen John Taylor en de profeet 
Joseph Smith, XV

Richards, Willard, aanwezig tijdens 
de aanval op Carthage Jail, XVI

S

Sabbat
doeleinden van de, 108–113
door de pioniers geheiligd, 107–108

Satan. Zie Lucifer

Schriften, studie van, nodig voor 
zendingswerk, 72–73

Seksuele zonden, kunnen veel 
generaties beïnvloeden, 195

Smith, Joseph, de profeet

77–79
in het voorsterfelijk bestaan

profeet van de herstelling
geordend, 79

raad van John Taylor over d
Heilige Geest, 153

vervolging van, 82–84

Stoffelijke zegeningen
begrijpen, is een onderdeel v

evangelie, 177–178
zijn van God afkomstig, 175

T

Taylor, Moses W. (zoon), 
beschrijvingen van zijn vade

Taylor, John
bekering van, XIII–XIV, 11–1

209–211
beschrijving van uiterlijk va

XI–XII
boeken geschreven door, XV
eerbetoon aan president Tay

tijdens zijn begrafenis, 
XXIV–XXV

getuige en slachtoffer van d
martelaarsdood, XV–XVII

godsdienstige opvoeding va
XII–XIII

integriteit van, 58
leidde een groep pioniers, 9

107–108
moed van, 219–221
presideerde de kerk van 1877

XI, XX–XXIV
roeping en ordening tot apo

XV, 163
toegewijd echtgenoot en vad

XIX, 191–192
vaardigheid als schrijver en 

redacteur, XVIII–XIX
vertrouwde op de Heer, 145
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vriend en verdediger van de 
profeet Joseph Smith, XIV–XVIII, 

Verantwoordelijkheid, in verband 
met keuzevrijheid, 138, 141–142

e te 

m zelf 
5–27

, 51–52
akelijk 
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–55

d door 
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–44
 door, 
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ie 
ngelie 
rlost, 

3

236

77–79
zendingswerk van, XIX, 30–31, 

67–68

Taylor, Frank Y. (zoon), beschrijving 
van zijn vaders invloed, 193

Tegenspoed. Zie Beproevingen

Tempels
vereisen strikte naleving van de 

gedragsnormen, 186–187
worden gebouwd voor de 

verhoging van alle mensen, 
185–186

zijn een weerspiegeling van Gods 
zorg voor de levenden en de 
doden, 184–185

Tempelwerk
instructies over, door middel van 

de profeet Joseph Smith 
ontvangen, 183

stelt ons in staat om een verlosser 
op de berg Zion te zijn, 187–189

wordt vanaf de andere kant van de 
sluier aanschouwd, 189

Thuis
is mededogen nodig, 196–198
moeten goddelijke beginselen 

behandeld worden, 197–198

Tiende
bereidt ons voor op grotere 

zegeningen, 178–180
een teken van onze dankbaarheid 

en getrouwheid, 178–180

V

Vaders, het voorbeeld van John 
Taylor aan, XIX, 191–192

Val van Adam, gevolgen van, door de 
verzoening overwonnen, 41–42

Vergeving
een manier om anderen liefd

betonen, 25–27
van anderen, noodzakelijk o

vergeving te ontvangen, 2

Verhoging
Gods verlangen voor al zijn 

kinderen, 184–185
mogelijk door de verzoening
tempelverordeningen noodz

voor, 185–186

Verlosser op de berg Zion, doo
tempelwerk worden wij een
187–189

Verlosser. Zie Jezus Christus

Verordeningen, fundamentele
beginselen en, noodzakelijk 
volledige zegeningen van de
verzoening te ontvangen, 53

Vertrouwen. Zie Geloof

Vervolging
van de heiligen, aanschouw

John Taylor, 21–22
wij moeten anderen liefhebb

ondanks, 21–22

Verzoening
aan de vereisten van de 

gerechtigheid voldoen, 42
alle mensen zullen herrijzen

50–51
de getrouwen kunnen de 

geestelijke dood overwinn
51–52

door middel van het avondm
herdacht, 55–56, 111–113

kleine kinderen en mensen d
zonder kennis van het eva
sterven worden erdoor ve
52–53
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kon alleen door Jezus Christus 
volbracht worden, 45–46

Wederkomst, Christus zal zijn 
koninkrijk volledig vestigen, 
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rschap 
–136

 op 

eid, 

met, 

n op te 

ion op 

tus

3

237

noodzakelijk om de val te 
overwinnen, 41–42

volledige zegeningen van, 
ontvangen door de fundamentele 
beginselen en verordeningen van 
het evangelie, 53–55

Vijanden, moeten wij liefhebben, 
21–22, 28

Vreugde
door het evangelie te verkrijgen, 

101–103.
God wil dat wij vreugde hebben, 

99–100
kan in gezond amusement 

gevonden worden, 100–101

Vrije wil. Zie keuzevrijheid

W

Waarheid
begrijpen, verschaft vreugde, 

103–104
de liefde van John Taylor voor de, 

209–211, 216–217
vereist vaak offers, 214–215
verschaft kennis en macht, 211–213
volheid van de, in het evangelie te 

vinden, 213–214
zoektocht naar de, is een 

levenslange tocht, 216–217

223–226

Wells, Daniel H., eerbetoon aa
president Taylor tijdens zijn
begrafenis, XXIV

Z

Zachtnoedigheid
nodig in het gezin, 196–198
noodzakelijk om het prieste

te kunnen uitoefenen, 135

Zendelingen
gaan met het gezag van God

pad, 71–72
moeten zich geestelijk 

voorbereiden, 72–73

Zendingswerk
doel van, 68–69
een grote verantwoordelijkh

69–71
ervaringen van John Taylor 

XVIII–XIX, 30–31, 67–68

Zion
onderwijs belangrijk om Zio

bouwen, 94–95
priesterschap gegeven om Z

te bouwen, 122–123

Zondag. Zie Sabbat

Zoon van God. Zie Jezus Chris
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