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Inleiding

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen
hebben de reeks Leringen van kerkpresidenten uitgebracht om
de leden van de kerk ertoe te brengen om door de leringen van
de profeten in deze bedeling hun begrip van de evangelieleer te
verdiepen en dichter tot Jezus Christus te komen. Dit boek bevat
de leringen van president Heber J. Grant, die van november
1918 tot mei 1945 president van De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen is geweest.

De heiligen der laatste dagen zullen gezegend worden als zij
de leringen van president Grant toepassen. Hij heeft met nadruk
gezegd: ‘Geen enkele hoeveelheid kennis, inspiratie en getuige-
nis van het werk van God zal ons van nut zijn als wij die kennis
niet dagelijks in praktijk brengen. Het gaat niet om de hoeveel-
heid kennis die iemand heeft waarbij hij en zijn medemens baat
hebben; het gaat om de toepassing van die kennis.’1

Het gebruik van dit boek

Ieder hoofdstuk in dit boek bevat vier afdelingen: (1) een
openingscitaat waarin de kern van het hoofdstuk beknopt wordt
weergegeven; (2) ‘Uit het leven van Heber J. Grant’, waarin de
boodschap van het hoofdstuk door een of meer gebeurtenissen
uit het leven van president Grant wordt geïllustreerd; (3)
‘Leringen van Heber J. Grant’, met belangrijke leerstellingen uit
toespraken en geschriften van president Grant en uit bood-
schappen van het Eerste Presidium in de periode dat hij presi-
dent van de kerk was; en (4) ‘Ideeën voor studie en
bespreking’, waarin vragen staan die aanzetten tot zelfstudie,
toepassing van evangeliebeginselen, en bespreking thuis en in
de kerk. Als we de vragen doornemen voordat we de uitspraken
van president Grant bestuderen, kunnen we extra inzicht in zijn
leringen krijgen.

V
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Dit boek kan als volgt worden gebruikt:

Voor individuele en gezinsstudie. Iedereen kan door gebed-
volle en nauwgezette studie een getuigenis krijgen van de waar-
heden die president Grant heeft verkondigd. Dit boek is een
aanvulling op de evangeliebibliotheek van ieder lid en zal een
belangrijke bron van onderwijs en studie in het gezin worden.

Voor bespreking tijdens de zondagse bijeenkomsten. Dit boek
bevat de lesstof voor de zondagse bijeenkomsten van de hoge-
priesters, het ouderlingenquorum en de zustershulpvereniging,
gewoonlijk op de tweede en derde zondag van iedere maand.
Tijdens deze zondagse bijeenkomsten worden leerstellingen en
beginselen van het evangelie besproken. Leerkrachten richten
zich op de inhoud van het boek en helpen de leden bij het toe-
passen van de leringen. Ze kunnen de vragen aan het eind van
ieder hoofdstuk gebruiken om de besprekingen te bevorderen.
Waar toepasselijk geven de leden hun getuigenis en vertellen ze
over persoonlijke ervaringen die met de les te maken hebben.
Als de leerkracht zich tijdens het voorbereiden en geven van de
les nederig door de Geest laat leiden, zullen alle deelnemers in
hun kennis van de waarheid worden gesterkt.

Leiders en leerkrachten moedigen de leden aan om de hoofd-
stukken van tevoren te bestuderen en hun boek mee te brengen.
Zij respecteren die voorbereiding door de woorden van presi-
dent Grant te behandelen. Als de leden een hoofdstuk van tevo-
ren hebben gelezen, zijn ze voorbereid om elkaar te
onderwijzen en op te bouwen.

Het is niet nodig en het wordt niet aanbevolen om ter onder-
steuning van dit lesboek aanvullend materiaal aan te schaffen.
De leden worden aangemoedigd om de Schriften te raadplegen
ter nadere bestudering van de leer.

Omdat dit boek bedoeld is voor individuele studie en als
evangelisch naslagwerk, zijn veel hoofdstukken te lang om in
hun geheel op zondag behandeld te worden. Daarom is thuis-
studie van essentieel belang om de leringen van president Grant
volledig te kunnen doorgronden.
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In dit boek geciteerde bronnen

De leringen van president Grant in dit boek komen uit ver-
schillende bronnen.

Noot

1. ‘Concerning Inactive Knowledge’,
Improvement Era, maart 1943, blz. 141.
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Historisch overzicht

Dit boek is geen geschiedenis, maar een verzameling evange-
liebeginselen waarin president Heber J. Grant onderwezen
heeft. Het volgende overzicht is een beknopt historisch kader
voor deze leringen. Er ontbreken belangrijke gebeurtenissen in
de wereld, zoals oorlogen en wereldwijde economische crises.
Ook worden niet alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven
van president Grant vermeld, zoals zijn huwelijken en de
geboorte en dood van zijn kinderen.

22 november 1856 Heber Jeddy Grant wordt in Salt Lake
City (Utah) geboren, als zoon van Rachel
Ridgeway Ivins Grant en Jedediah
Morgan Grant. Zijn vader, tweede raadge-
ver van president Brigham Young, sterft
negen dagen later.

10 juni 1875 Aanvaardt een roeping als lid van het
presidium van de jongemannenorganisa-
tie in de wijk Salt Lake City 13.

6 april 1880 Begint zijn werk als secretaris van het
algemeen jongemannenpresidium.

30 oktober 1880 Begint zijn werk als ringpresident in
Tooele (Utah).

16 oktober 1882 Tot apostel geordend door president
George Q. Cannon van het Eerste
Presidium.

1883–1884 Bezoekt indianengebieden, en werkt met
andere kerkleiders samen om daar
priesterschapsdragers te werk te stellen.

1897 Werkt als lid van het algemeen presidium
jongemannen en als directeur van het
tijdschrift Improvement Era.
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12 augustus 1901–
8 september 1903

Organiseert en presideert het eerste zen-
dingsgebied in Japan.

1 januari 1904–
5 december 1906

Presideert de zendingsgebieden Groot-
Brittannië en Europa.

23 november 1916 Aangesteld als president van het Quorum
der Twaalf Apostelen.

23 november 1918 Aangesteld als president van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen.

27 november 1919 Wijdt de tempel in Laie (Hawaii) in.

1920 Leidt de herdenking van de honderdste
gedenkdag van het eerste visioen.

26 augustus 1923 Wijdt de tempel in Cardston (Alberta) in.

3–5 oktober 1924 Presideert de eerste algemene conferen-
tie die op de radio wordt uitgezonden.

1926 Onder leiding van het Eerste Presidium
start de kerk het instituut voor gods-
dienstonderwijs.

23 oktober 1927 Wijdt de tempel in Mesa (Arizona) in.

6 april 1930 Presideert de herdenking van het hon-
derdjarig bestaan van de kerk.

1936 Het Eerste Presidium organiseert het
Church Security Plan, dat nu het wel-
zijnsprogramma van de kerk wordt
genoemd.

Februari 1940 Krijgt een beroerte.

6 april 1942 Houdt voor het laatst een toespraak tij-
dens de algemene conferentie. De vol-
gende drie jaar worden zijn toespraken
door anderen voorgelezen.

14 mei 1945 Overlijdt in Salt Lake City (Utah)
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Het leven en de bediening van
Heber J. Grant

In de algemene oktoberconferentie in 1899 van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zei ouderling
Heber J. Grant, die toen lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen was: ‘Als God gebiedt en wij gehoorzamen, zijn alle
belemmeringen te overwinnen.’1 Deze eenvoudige uitdrukking
was een onderwerp dat herhaaldelijk terugkwam in het leven en
de bediening van Heber J. Grant. Tegenspoed was hem niet
vreemd, maar hij benaderde ieder obstakel met geloof, gehoor-
zaamheid, ijver en enthousiasme.

Tijdperk vol verandering en vooruitgang

President Heber J. Grant leefde in een tijdperk vol uitzonder-
lijke veranderingen. Hij was in 1856 geboren, in een wereld van
ossenwagen en paard en wagen, toen reizen in maanden bere-
kend werden. Toen hij in 1945 overleed, verliet hij een wereld
van auto’s en vliegtuigen, toen reizen in uren werden berekend.
De postkoets van zijn jeugd was vervangen door andere com-
municatiemiddelen: telefoon, radio en luchtpost.

Daar hij 26 jaar na de organisatie van de kerk was geboren,
negen jaar na de aankomst van de pioniers in de Salt Lake Valley,
was Heber J. Grant getuige van de enorme vooruitgang in het
koninkrijk van God op aarde. Gedurende zijn leven heeft hij
nauw met verschillende presidenten van de kerk samengewerkt,
en heeft hij de mannen helpen voorbereiden die hem later in die
functie zouden opvolgen. In zijn jeugd is hij geregeld bij presi-
dent Brigham Young thuis geweest. Als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen is hij werkzaam geweest onder de presidenten
John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow en Joseph F.
Smith. Ook heeft hij in het Quorum der Twaalf samengewerkt
met drie broeders die later president van de kerk zijn geworden:
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George Albert Smith, David O. McKay en Joseph Fielding Smith.
Als president van de kerk heeft hij de ouderlingen Harold B. Lee,
Spencer W. Kimball en Ezra Taft Benson tot apostel geordend. En
in 1935 hebben hij en zijn raadgevers in het Eerste Presidium
een jonge teruggekeerde zendeling aangenomen als secretaris
van het comité ‘Radio, Publicity, and Mission Literature’: Gordon
B. Hinckley.

Liefdevolle relatie tussen moeder en kind

Heber Jeddy Grant, geboren op 22 november 1856 in Salt
Lake City (Utah), was het enige kind van Rachel Ridgeway Ivins
Grant en Jedediah Morgan Grant, die tweede raadgever van pre-
sident Brigham Young was. Negen dagen na zijn geboorte stierf
zijn vader aan een combinatie van tyfus en longontsteking.

Tijdens zijn kinderjaren hadden Heber en zijn moeder veel
financiële problemen. Zij doorstonden ‘koude nachten zonder
vuur in de haard, maanden zonder schoenen, nooit meer dan
wat eigengemaakte kleding en, afgezien van voldoende brood,
weinig voedsel, zoals een paar pond boter en suiker voor een
heel jaar.’2

Rachel was vastbesloten om zelf in haar onderhoud en dat van
haar jonge zoon te voorzien. Ze werkte als naaister en had kost-
gangers in huis. Haar broers beloofden haar een comfortabel
leven als ze de kerk zou verlaten, maar ze bleef trouw aan haar
geloof. Deze toewijding en offerbereidheid hebben veel indruk
op Heber gemaakt. Later heeft hij gezegd:

‘De broers van mijn moeder, die welgesteld waren, wilden
jaar een levenslange lijfrente geven als zij haar godsdienst zou
afzweren. Een van haar broers zei tegen haar: “Rachel, je hebt de
naam Ivins onteerd. We willen je nooit meer zien als je bij die
afschuwelijke mormonen blijft” — dat zei hij toen ze op het punt
stond om naar Utah te vertrekken — “maar”, zei hij, “als je na
een jaar, vijf jaar, tien jaar of twintig jaar terugkomt, wanneer je
ook maar terugkomt, staat de deur altijd voor je open, en zul je
beloond worden met overvloed en gemak.”
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‘Als ze geen getuigenis had gehad dat Joseph Smith een pro-
feet van God was en dat het evangelie waar was, had ze, toen ze
later door armoede getroffen werd, terug naar het oosten kun-
nen gaan om zich door haar broers te laten verzorgen. Maar in
plaats van terug te keren naar haar rijke familie in het oosten,
waar er goed voor haar gezorgd zou zijn, zonder problemen
voor haar en haar kind, koos ze ervoor om te blijven bij de men-
sen met wie ze een betere band had dan met haar familieleden
die niet in haar godsdienst geloofden.’3

Rachel Grant en haar zoon waren arm in financieel opzicht,
maar rijk in hun liefde voor elkaar en in hun toewijding aan het
herstelde evangelie van Jezus Christus. President Grant heeft
gezegd: ‘Ik ben uiteraard alles aan mijn moeder verschuldigd,
omdat mijn vader overleed toen ik pas negen dagen oud was. De
prachtige leringen, het geloof en de integriteit van mijn moeder
zijn een inspiratie voor mij geweest.’4

Door de inspiratie van zijn moeder heeft Heber J. Grant een
eigenschap ontwikkeld die door de hele kerk bekend zou wor-
den: volharding. Door zijn ijver en zijn werklust heeft hij veel
natuurlijke zwaktes overwonnen. Andere jongens lachten hem
bijvoorbeeld uit omdat hij niet goed kon honkballen. Hij rea-
geerde op hun plagerijen door geld te verdienen, een honkbal
te kopen en urenlang met die bal tegen een schuur te gooien.
Door zijn volharding heeft hij later in een honkbalteam gespeeld
dat kampioen is geworden. Op school werd hij weleens
geplaagd omdat hij niet netjes kon schrijven. Later heeft hij
gezegd: ‘Deze en andere opmerkingen, die eigenlijk grappig
bedoeld waren en zeker niet kwetsend, raakten mij toch diep, en
riepen in mij een gevoel van vastberadenheid wakker. Ik nam me
voor dat ik een voorbeeld zou zijn voor iedereen die naar de uni-
versiteit ging, en dat ik daar leraar in schoonschrijven en boek-
houden zou worden. (…) Jarenlang gebruikte ik mijn vrije tijd
om schoonschrijven te oefenen, totdat ik “de beste schrijver op
aarde” werd genoemd.’ Uiteindelijk won hij de eerste prijs voor
schoonschrijven tijdens een regionale wedstrijd en werd hij
leraar schoonschrijven en boekhouden op de University of
Deseret (nu de University of Utah).5
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‘Leider in de financiële en zakenwereld’

Heber J. Grant ging al op jonge leeftijd het zakenleven in om in
het onderhoud van zijn moeder te voorzien. Toen hij vijftien was,
werd hij aangenomen als boekhouder en medewerker polisad-
ministratie op een verzekeringskantoor. Ook werkte hij in het
bankwezen en verdiende hij na kantooruren geld met het schrij-
ven van kaarten en uitnodigingen en het maken van landkaarten.

Toen hij verdere mogelijkheden onderzocht, kreeg hij ‘een
ambitieus verlangen naar een universitaire opleiding en een aca-
demische titel van een goede universiteit’. Hij kreeg het gevoel
dat hij ‘daar weinig kans op had, omdat hij geen geld had en
voor zijn moeder moest zorgen’, maar hij kon wel op de United
States Naval Academy terecht. Hij heeft gezegd:

‘Voor het eerst in mijn leven sliep ik niet goed. Ik lag me bijna
de hele nacht te verheugen dat mijn ambitieuze verlangens in
vervulling zouden gaan. Ik viel pas tegen de ochtend in slaap;
mijn moeder moest me wakker maken.

‘Ik zei: “Ma, is het niet geweldig dat ik net als iedere andere
jongeman in Utah een goede opleiding kan gaan volgen. Ik kon
niet goed slapen; ik heb bijna de hele nacht wakker gelegen.”

‘Ik keek haar aan en zag dat ze had gehuild.

‘Ik had van mensen gehoord die bijna verdronken waren en
hun hele leven in een paar seconden aan zich voorbij hadden
zien gaan. Ik zag mezelf in gedachten al als admiraal. Ik zag
mezelf al op een schip over de hele wereld reizen, weg van mijn
moeder. Ik lachte, sloeg mijn armen om haar heen, kuste haar
en zei:

‘“Ma, ik wil geen opleiding bij de marine. Ik word zakenman.
Ik ga meteen beginnen en voor u zorgen, zodat u geen kostgan-
gers meer in huis hoeft te nemen.”

‘Ze begon te huilen en zei dat ze niet had geslapen en de hele
nacht had gebeden dat ik mijn ambitie zou opgeven en haar niet
alleen achter zou laten.’6

Toen Heber het zakenleven inging, had hij al op jonge leeftijd
veel succes, vooral in het bank- en verzekeringswezen. Hij kreeg
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de reputatie van een eerlijke, hardwerkende zakenman. Heber M.
Wells, de eerste gouverneur van de staat Utah, heeft gezegd: ‘Hij
kan de kantoren van de directeuren van de grootste financiële
instellingen en bedrijven in Amerika ingaan en vriendelijke
begroet worden door mannen die hem trots als vriend en als lei-
der in de financiële wereld en het bedrijfsleven beschouwen.’7 In
een financiële uitgave in 1921 stond het volgende huldeblijk aan
president Grant: ‘De heer Grant heeft de eigenschappen van een
echte leider — doelgerichte kracht, een edel en nederig karakter,
enthousiasme voor alles waar hij aan begint en onvermoeibare
vlijt. Hij staat goed bekend en wordt gerespecteerd door zaken-
lui in het westen van de Verenigde Staten, ongeacht hun gods-
dienstige overtuiging.’8

Heber J. Grant was niet altijd even succesvol in zijn zakelijke
ondernemingen. In 1893 was er bijvoorbeeld een economische
crisis in het grootste deel van de Verenigde Staten, waardoor
honderden banken, spoorwegbedrijven, mijnen en andere
bedrijven failliet gingen. Ouderling Grant, die toen lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen was, werd volkomen verrast door
deze crisis, die de Paniek van 1893 werd genoemd. Hij bleef met
schulden zitten die hij nog jarenlang moest afbetalen. In deze
moeilijke tijd hielp de hele familie Grant mee om de financiële
last te verlichten. ‘Zodra we oud genoeg waren,’ herinnerde een
dochter zich, ‘begonnen we te werken (…), en het gaf ons een
tevreden gevoel dat wij hem op jonge leeftijd konden helpen
door voor onszelf te zorgen.’9

Uiteindelijk ging het president Heber J. Grant weer voor de
wind, en gebruikte hij zijn middelen om personen, gezinnen, de
kerk en de samenleving te helpen. Hij heeft gezegd: ‘Hoewel ik
hard heb gewerkt om geld te verdienen, weet u, net als al mijn
vrienden die mijn gevoelens kennen, dat geld nooit mijn god is
geweest en dat mijn hart er nooit door in beslag is genomen, en
dat ik met mijn bezittingen alleen maar goed werk wil doen. Ik
hoop oprecht dat ik dat altijd zo mag voelen.’10

President Grant gaf altijd graag boeken weg. Hij heeft er dui-
zenden weggegeven, en in de meeste heeft hij een persoonlijke
boodschap gezet. Hij zei dat hij deze boeken van zijn ‘sigaren-
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geld’ kocht. Hij redeneerde dat het geld dat hij aan cadeaus uit-
gaf ongeveer hetzelfde bedrag was dat een roker aan sigaren
besteedde.11 Omdat hij zoveel cadeaus weggaf, wist hij soms niet
meer wat hij aan wie had gegeven. ‘Ik gaf een man een keer een
boek,’ zei hij, ‘waarop hij mij vriendelijk bedankte en zei:
“Broeder Grant, ik waardeer dit boek enorm. Dit is al het derde
exemplaar dat u me geeft.”’ Daarna is president Grant gaan bij-
houden welke boeken hij aan wie gegeven had.12

Er is van president Grant gezegd: ‘Hij geeft omdat hij dat fijn
vindt — het lijkt wel of het de drijfveer is van een groot en gul
hart.’13 Zijn dochter Lucy Grant Cannon noemde hem ‘de gulste
man op aarde’ en vertelde over zijn zorg voor de weduwen en
wezen: ‘Hij betaalde hun hypotheek, hij regelde een baan voor
hun kinderen en hij zorgde dat de zieken de juiste medische
behandelingen kregen.’ Zelfs ‘tijdens die magere jaren na de cri-
sis in 1893,’ zei ze, ‘toen het moeilijker was om vijf cent te geven
dan het eerst was om vijf of tien dollar te geven, hielp vader nog
steeds de behoeftigen.’14

‘Opmerkelijk huisvader’

Frances Grant Bennett, de dochter van president Grant, heeft
gezegd: ‘Hoewel de kracht van [mijn vaders] karakter algemeen
bekend was, hebben weinig mensen zich gerealiseerd wat een
opmerkelijk huisvader hij was.’15 Door zijn taken in de kerk
moest hij herhaaldelijk op reis, maar hij bleef contact met zijn
familieleden houden door duizenden brieven en berichten. Zijn
kleinzoon Truman G. Madsen heeft gezegd: ‘Schrijven was zijn
manier om ondanks de grote afstand in contact te blijven. (…)
In de trein, in wachtkamers, in hotels en op het podium tussen
bijeenkomsten in, schreef hij zijn ervaringen en indrukken voor
hen op en beantwoordde hij die van hen.’16

Zijn dochter Lucy herinnerde zich de heerlijke tijd die zij en
haar broers en zussen met hem doorbrachten als hij van zijn
werk onder de heiligen thuiskwam:

‘Wat was het fijn als hij thuiskwam! We kwamen allemaal bij
elkaar en luisterden naar zijn ervaringen. Ik zie hem nog door
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het huis lopen met een kind op iedere voet, of op de bank zitten
met de kinderen op zijn schoot. (. . .)

‘Ik moet denken aan de ritjes die we maakten achter ons
paard, ouwe John. Hoewel we erg krap zaten op de twee zit-
plaatsen in ons rijtuigje, wilden we toch allemaal mee. Pa nam
onze lievelingsroute, over West Temple [Street] en dan naar
Liberty Park. Op West Temple stonden rijen populieren. Het was
nog vroeg in het voorjaar en de bomen waren aan het uitsprui-
ten. Pa hield stil en sneed een tak van de boom af om voor ons
fluitjes te maken. We keken ingespannen toe hoe hij de schors
eraf haalde en een sneetje in het hout maakte. Dan deed hij de
schors er weer op en was ons fluitje klaar. En wat klonken die
fluitjes toen we langzaam naar huis reden. Ieder fluitje klonk een
beetje anders.’17

President Grant was in staat om thuis discipline bij te brengen
zonder lijfstraffen. Zijn dochter Lucy heeft gezegd: ‘Ik ben bang
dat het gezegde “wie zijn kind liefheeft, spaart de roede niet”,
nooit door onze vader serieus is genomen. (…) Ik denk dat we
meer pijn leden als we wisten dat we onze ouders teleurgesteld
hadden dan als we de pijn van de roede hadden gevoeld.’18

President Grant moedigde ouders aan om ‘zo te leven dat hun
voorbeeld een inspiratie voor hun kinderen was’19, en hij leefde
deze leer zelf na. Zijn dochter Frances heeft verteld hoe zij eens
van zijn voorbeeld leerde:

‘Er gebeurde iets dat zo’n grote indruk op mij maakte dat ik
het mijn hele leven heb onthouden. Ik gebruikte taal die mijn
vader niet goedkeurde, en hij zei dat hij die woorden uit mijn
mond moest wassen. Hij maakte mijn mond grondig schoon met
zeep en zei: “Nu is je mond weer schoon. Ik wil niet dat je ooit
nog zulke woorden gebruikt.”

‘Enkele dagen later aan de ontbijttafel vertelde pa een ver-
haal waarin hij iemand citeerde die vloekte. Dat had ik meteen
in de gaten.

‘“Papa,” zei ik, “u hebt mijn mond gewassen toen ik zoiets zei.”

‘“Dat is waar”, antwoordde hij. “En ik mag die woorden ook
niet gebruiken. Wil jij mijn mond nu wassen?”
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President Heber J. Grant, uiterst rechts, geeft op 6 mei 1922 zijn eerste radiobood-
schap aan de wereld.
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‘Dat wilde ik wel. Ik pakte de zeep en deed mijn uiterste best.

‘Mijn vader had zich eruit kunnen praten. Hij had kunnen
zeggen dat hij niet zelf gevloekt had, wat natuurlijk waar was.
Maar zo iemand was hij niet. Een klein kind kon het verschil niet
begrijpen tussen een citaat en een echte vloek. En dat reali-
seerde hij zich. Vanaf dat moment wist ik dat mijn vader me altijd
volledig rechtvaardig zou behandelen, en dat is ook zo gebleken.
Daarna heb ik hem nooit meer een vloek horen citeren. Hij ver-
telde graag enthousiast verhalen, en dan zei hij: “John zei, met
nadruk, dit en dat”, maar hij sprak de woorden nooit meer uit.
Hij geloofde grif in een goed voorbeeld en vroeg ons nooit iets
wat hij zelf niet zou doen.’20

Lucy herinnerde zich de liefde van haar vader voor haar moe-
der, die op 34-jarige leeftijd overleed: ‘Gedurende de jaren dat
mijn moeder ziek was, en dat was een lange tijd, was hij zo
trouw en zorgzaam dat niet alleen zijn familieleden en goede
vrienden daar iets over zeiden maar ook vreemden, die zagen
hoe toegewijd hij was. Zes maanden lang was ik bij mijn moeder
toen zij in een ziekenhuis in Californië werd behandeld, en hij
was zo vaak mogelijk bij ons. Hij stuurde geregeld bloemen,
fruit, lekkernijen, nieuwe kleding — alles wat hij zich kon ver-
oorloven stuurde hij op. Bijna iedere dag kreeg ze een brief, en
als er een vertraagd was, merkten zelfs de verpleegkundigen dat
op. Ik kan me nog herinneren dat moeder-overste (we waren in
een katholiek ziekenhuis) tegen mijn moeder zei dat ze in al
haar jaren als verpleegkundige nog nooit een man had gezien
die zijn vrouw zo goed behandelde.’21

Lucy heeft over de niet-aflatende zorg voor zijn eigen moeder
verteld: ‘Ik heb nog nooit een zoon gezien die zorgzamer of lief-
devoller was. Hij had een vurig verlangen om te zorgen dat zij
op haar oude dag gelukkig was, en hij was bereid om alles wat
hij bezat met haar te delen en goed voor haar te zorgen. Als het
zijn beurt was om tijdens het gezinsgebed het gebed uit te spre-
ken, knielde hij bij mijn grootmoeder neer en bad zodat zij het
kon horen, ondanks haar doofheid. Hij sprak tegen haar en zij
kon zijn stem horen, terwijl ze vele anderen niet kon horen. (…)
De laatste zeven jaar van haar leven woonde mijn grootmoeder
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bij mij thuis, en ik kan me geen dag herinneren dat mijn vader
thuis was en niet langskwam, opbelde of informeerde hoe het
met zijn moeder ging. Hij was altijd zo trots op haar omdat zij zo
minzaam en geestelijk was, en omdat ze zo’n lief en stralend
gezicht had — een gezicht waaruit bleek dat zij tevreden was en
gemoedsrust had.’22

Een leven vol toewijding in de kerk

Ringpresident

Vlak voor zijn 24ste verjaardag werd Heber J. Grant geroepen
om zijn huis in Salt Lake City te verlaten en naar Tooele (Utah)
te verhuizen, waar hij als ringpresident aan het werk zou gaan.
Over deze tijd in zijn leven heeft hij het volgende gezegd: ‘Ik had
geen ervaring, en ik voelde meer dan ooit mijn beperkingen.’23

Hij wijdde zich echter volledig aan deze nieuwe taak. Later heeft
hij gezegd: ‘Ik dacht dat ik de rest van mijn leven [in Tooele] zou
doorbrengen. Ik had nooit aan een andere mogelijkheid
gedacht.’24

Op 30 oktober 1880 waren de leden van de ring Tooele
(Utah) verrast toen de 23-jarige Heber J. Grant, eigenlijk een
vreemdeling, als hun nieuwe ringpresident werd voorgesteld. In
een korte toespraak stelde hij zich aan de aanwezigen voor.
Hoewel de toespraak korter was dan hij had gehoopt, kregen de
leden toch een indruk van de man die hun priesterschapsleider
was geworden. Jaren later heeft hij de kern van die toespraak
weergegeven:

‘Ik zei in die toespraak van zeven en een halve minuut dat ik
van niemand in Tooele verwachtte dat hij een eerlijkere tiende
betaalde dan ik zelf; dat ik van niemand verwachtte meer van
zijn middelen af te staan dan ik zelf; dat ik van niemand ver-
wachtte dat hij het woord van wijsheid beter zou naleven dan ik;
en dat ik mijn uiterste best zou doen om de mensen in die ring
van Zion tot zegen te zijn.’25

President Grant is twee jaar trouw als ringpresident werkzaam
geweest. Toen werd hij tot apostel geroepen.
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Apostel

Op 16 oktober 1882 werd ouderling Heber J. Grant tot
apostel geordend door president George Q. Cannon, eerste
raadgever van president John Taylor. Tijdens zijn 36 jaar in het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Grant de kerk hel-
pen opbouwen als leider, leerkracht, zakenman en zendeling.
Hij is werkzaam geweest als lid van de jongemannenorganisatie
van de kerk, en hij was een van de oprichters van het tijdschrift
van de kerk Improvement Era. Hij is ook directeur van de
Improvement Era geweest.

Als apostel is ouderling Grant vijf jaar op zending geweest. In
opdracht van het Eerste Presidium heeft hij het eerste zendings-
gebied in Japan georganiseerd en gepresideerd, en later is hij
president van de zendingsgebieden Groot-Brittannië en Europa
geweest. Zijn raad aan de zendelingen in zijn gebied bevatte her-
haaldelijk twee thema’s. Ten eerste moedigde hij hen aan om de
regels van het zendingsgebied na te leven en de geboden te
onderhouden. Ten tweede moedigde hij hen aan om hard te
werken. In het zendingsgebied Groot-Brittannië gaf hij het voor-
beeld door meer uren per dag te werken dan ooit tevoren.
Tijdens die zending waren de resultaten uitermate goed terwijl
het aantal zendelingen geleidelijk afnam.26

President van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen

President Joseph F. Smith overleed op 19 november 1918. Hij
wist dat Heber J. Grant hem zou opvolgen als president van de
kerk. De laatste woorden van president Smith tot president
Grant luidden: ‘Moge de Heer je zegenen, jongen, moge de Heer
je zegenen. Je hebt een grote verantwoordelijkheid. Vergeet
nooit dat dit het werk van de Heer is en niet van de mens. De
Heer is groter dan enig mens. Hij weet wie zijn kerk moet leiden,
en Hij vergist zich nooit. Moge de Heer je zegenen.’27

Het Eerste Presidium werd ontbonden en het Quorum der
Twaalf Apostelen werd het leidinggevende orgaan van de kerk,
met president Heber J. Grant als president van dat quorum. Op
23 november 1918 werd president Grant aangesteld als presi-
dent van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste



XXI

H E T  L E V E N  E N  D E  B E D I E N I N G  V A N  H E B E R  J .  G R A N T

Dagen. Hij behield de raadgevers van president Smith: President
Anthon H. Lund als eerste raadgever en president Charles W.
Penrose als tweede raadgever.

De eerste algemene conferentie met Heber J. Grant als presi-
dent van de kerk werd in juni 1919 gehouden. Die conferentie
was twee maanden uitgesteld wegens de wereldwijde griepepi-
demie die ook de bewoners van Salt Lake City had getroffen. Een
deel van zijn eerste conferentietoespraak als president van de
kerk was een herhaling van zijn eerste toespraak in de ring
Tooele.

‘Nu ik vanmorgen voor u sta, in de functie waarvoor u me
zojuist steun hebt verleend, voel ik me nederig, meer dan ik met
de door God gegeven taal onder woorden kan brengen. Ik kan
me nog herinneren dat ik als 23-jarige jongeman voor de leden
in Tooele stond, nadat ik als president van die ring was voorge-
steld, en de aanwezigen beloofde dat ik mijn uiterste best zou
doen. Ik sta hier vandaag in alle nederigheid; ik erken mijn
zwaktes, mijn gebrek aan wijsheid en kennis, en mijn gebrek aan
vaardigheid om deze verheven taak, waarin u mij zojuist steun
hebt verleend, op mij te nemen. Maar wat ik als jongeman in
Tooele heb gezegd, zeg ik ook hier: dat ik met behulp van de
Heer mijn uiterste best zal doen om iedere taak die bij mijn func-
tie als president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen hoort, zo goed mogelijk te vervullen.

‘Ik verwacht van niemand dat hij voor de opbouw van het
koninkrijk van God procentueel meer van zijn middelen afstaat
dan ik. Ik verwacht van niemand dat hij het woord van wijsheid
nauwkeuriger naleeft dan ik. Ik verwacht van niemand dat hij
zijn tiende en andere offergaven plichtsgetrouwer en stipter
betaalt dan ik. Ik verwacht van niemand dat hij gewilliger is om
vroeg te komen en laat weg te gaan, en om met man en macht
te werken, dan ik zelf zal werken, altijd in nederigheid. Ik hoop
en bid dat de Heer mij zal zegenen, en ik erken open en eerlijk
dat het zonder de zegeningen van de Heer onmogelijk zou zijn
om in deze verheven roeping werkzaam te zijn. Maar net als
Nephi vanouds weet ik dat de Heer geen geboden aan de kin-
deren der mensen geeft zonder tevens voor hen een weg te
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bereiden, zodat zij zullen kunnen volbrengen, wat Hij hun
gebiedt. [Zie 1 Nephi 3:7.] Met deze kennis in mijn hart aan-
vaard ik deze grote verantwoordelijkheid, zonder angst voor de
gevolgen, want ik weet dat God mij zal steunen zoals Hij al mijn
voorgangers heeft gesteund, en Hij heeft altijd een weg bereid.
Ik zal nederig en ijverig werken, en altijd naar de leiding van zijn
Heilige Geest streven. Daar zal ik me voor inspannen.’28

President Grant is bijna 27 jaar president van de kerk geweest
— op Brigham Young na het langst van alle presidenten van de
kerk. In die tijd ondervonden de leden van de kerk, samen met
miljoenen anderen in de wereld, de gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog, de financiële ellende van de grote economische
depressie en de beproevingen en verschrikkingen van de
Tweede Wereldoorlog. Hoewel dit een tijd van tegenspoed was,
was het ook een tijd van vreugde. Heiligen der laatste dagen
vierden de honderdste gedenkdag van het eerste visioen en het
honderdjarig bestaan van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen. Zij verheugden zich in de inwijding
van de tempels in Laie (Hawaii), Cardston (Alberta) en Mesa
(Arizona). En vanaf oktober 1924 konden de mensen die de con-
ferentie niet in de Tabernakel of in de omliggende gebouwen in
Salt Lake City konden bijwonen, de woorden van de heden-
daagse profeten op de radio horen.

In zijn boodschappen aan de heiligen zei president Grant vaak
nadrukkelijk hoe belangrijk het is om de geboden te onderhou-
den. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Als dienstknecht van de levende God
beloof ik dat alle mannen en vrouwen die de geboden van God
onderhouden, voorspoedig zullen zijn, alle beloften van God
zullen ontvangen, en zullen groeien en toenemen in wijsheid,
licht, kennis, intelligentie en, bovenal, in het getuigenis van de
Heer Jezus Christus.’29 Als hij zei hoe belangrijk het was om de
geboden te onderhouden, sprak hij vaak over het woord van
wijsheid en de wet van tiende. Tijdens een conferentietoespraak
zei hij:

‘De duivel is in staat om onze ogen met wereldse zaken te ver-
blinden, en hij wil ons graag beroven van de grootste gave, het
eeuwig leven. Maar de duivel heeft niet de macht en zal nooit de
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macht hebben om een heilige der laatste dagen te overwinnen
die de geboden van God onderhoudt. De tegenstander heeft niet
de macht om de ziel te vernietigen van de mens die zijn plicht
doet. Als wij niet helemaal eerlijk ten opzichte van God zijn, dan
openen we de deur en vernietigen we een deel van onze
bescherming, en kan de duivel binnenkomen. Maar niemand is
ooit het getuigenis van het evangelie kwijtgeraakt, niemand is
ooit naar links of rechts afgedwaald, als hij kennis van de waar-
heid had, als hij zijn plichten nakwam, als hij het woord van wijs-
heid naleefde, als hij tiende betaalde, en als hij gehoor gaf aan
de roepingen en plichten van zijn ambt en roeping in de kerk.

‘Er zijn mensen die altijd vragen wat de Heer van hen ver-
wacht, en die daar voortdurend over twijfelen. Ik ben er volko-
men van overtuigd dat de Heer alleen van ons verwacht dat wij
onze taken vervullen en de geboden van God onderhouden.’30

Tijdens de grote economische depressie in de jaren dertig van
de vorige eeuw, toen mensen over de hele wereld met werke-
loosheid en armoede te kampen hadden, maakten president
Grant en zijn raadgevers, de presidenten J. Reuben Clark jr. en
David O. McKay, zich zorgen over het welzijn van de heiligen der
laatste dagen. Op 30 april 1935 lieten ze de jonge ringpresident
Harold B. Lee bij hen op kantoor komen, die in zijn ring met
succes voor de armen en behoeftigen zorgde. President Lee
heeft gezegd:

‘President Grant (…) zei dat er niets belangrijkers in de kerk
was dan de zorg voor de behoeftige leden, en dat wat hem
betreft alles opgeofferd moest worden [om] onze leden de juiste
hulp te verlenen. Ik was verbaasd toen ik hoorde dat er al jaren-
lang, door hun overpeinzing en planning onder inspiratie van de
almachtige God, een plan was ontwikkeld en voorbereid voor de
tijd dat volgens hen het geloof van de heiligen der laatste dagen
zodanig was dat zij bereid zouden zijn de raad van de leiders en
presidenten in deze kerk op te volgen.’31

In april 1936, na overleg met president Lee en met algemene
autoriteiten, zakenlieden en anderen, introduceerde het Eerste
Presidium het Church Security Plan, nu bekend als het welzijns-
programma van de kerk. Tijdens de algemene conferentie in
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oktober 1936 legde president Grant het doel van dit programma
uit: ‘Ons voornaamste doel was om, voor zover dat mogelijk
was, een systeem in het leven te roepen dat een eind zou maken
aan de vloek van de lediggang en het kwaad van het steuntrek-
ken, en dat onafhankelijkheid, nijverheid, zuinigheid en zelfres-
pect weer een vaste plaats onder ons volk zou geven. Het streven
van de kerk is de mensen te leren zichzelf te helpen. Werken
moet opnieuw verheven worden tot het leidende beginsel in het
leven van de leden van onze kerk.’32

President J. Reuben Clark jr. heeft getuigd: ‘Het welzijnspro-
gramma is op openbaring gebaseerd. (…) Het opzetten van de
organisatie is het gevolg van een openbaring die president Grant
via de Heilige Geest heeft ontvangen.’33 Ouderling Albert E.
Bowen, die door president Grant tot apostel was geordend,
heeft de visie van het programma uitgelegd: ‘Het ware lange-ter-
mijndoel van de welzijnszorg is de karaktervorming in de leden
van de kerk, zowel de gevers als de ontvangers, waarbij al het
goede dat diep in hen verborgen ligt, gered wordt en de latente
overvloed van hun geest tot bloei komt en vrucht draagt.’34

In februari 1940 kreeg president Grant een beroerte waardoor
zijn spraakvermogen werd beschadigd en de linkerkant van zijn
lichaam tijdelijk verlamd raakte. Maar dat weerhield hem er niet
van Gods werk te blijven doen. Hij bleef elke dag een paar uur
werken en hij hield twee jaar lang nog korte toespraken tijdens
de algemene conferenties. Op 6 april 1942 hield hij voor het
laatst een toespraak tijdens de algemene conferentie. Daarna
werden zijn toespraken door anderen voorgelezen. Zijn laatste
toespraak werd op 6 april 1945 door Joseph Anderson voorge-
lezen en bevatte het volgende getuigenis:

‘De glorierijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld
sinds het leven van de Heiland op aarde, is dat God zelf de aarde
heeft bezocht, met zijn geliefde, eniggeboren Zoon, onze
Heiland en Verlosser, en aan de jonge Joseph Smith is versche-
nen. Er zijn duizenden en honderdduizenden die een volmaakt
en persoonlijk getuigenis en kennis van deze eeuwige waarheid
hebben ontvangen. Het evangelie is in alle zuiverheid op aarde
hersteld, en ik wil met nadruk stellen dat wij als volk een belang-
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rijke taak hebben, namelijk de wereld aan te sporen zich te beke-
ren en de geboden van God te onderhouden. En het is bovenal
onze plicht om in ons eigen land en in het buitenland, zo tijd en
omstandigheden dat toelaten, het evangelie van de Heer Jezus
Christus te verkondigen. Het is ook onze plicht om de kinderen
van onze Vader indachtig te zijn die ons zonder kennis van het
evangelie in de dood zijn voorgegaan, en om in de tempel de
deur van het eeuwig heil voor hen te openen door voor hen te
werken.

‘Ik getuig tot u dat ik weet dat God leeft, dat Hij onze gebe-
den hoort en verhoort; dat Jezus de Christus is, de Verlosser van
de wereld; dat Joseph Smith een profeet van de ware en levende
God is en was; en dat Brigham Young en zijn opvolgers ook pro-
feten van God waren en zijn.

‘Ik ben wat deze kennis betreft niet in staat om mijn dank-
baarheid ten opzichte van God onder woorden te brengen. Keer
op keer is mijn hart gesmolten, hebben mijn ogen tranen van
dankbaarheid vergoten voor de kennis dat Hij leeft en dat dit
evangelie, dat het mormonisme wordt genoemd, inderdaad het
plan van leven en eeuwig heil is, dat het daadwerkelijk het evan-
gelie van de Heer Jezus Christus is. Ik bid voortdurend en
oprecht dat God u, mij en iedereen zal helpen bij het naleven
ervan, dat Hij de mensen zal helpen die de waarheid niet ken-
nen, en dat zij een getuigenis mogen ontvangen. Dat vraag ik in
de naam van Jezus Christus. Amen.’35

De gezondheid van president Grant bleef achteruitgaan totdat
hij op 14 mei 1945 overleed. Vier dagen later werd hij begraven.
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Toen de rouw-
stoet langskwam, stonden duizenden mensen met gebogen
hoofd op straat. Hem werd eer bewezen door vertegenwoordi-
gers van andere kerken en door het luiden van de klokken van
de katholieke kathedraal. (…) Vooraanstaande mensen kwamen
van verre om hem eer te bewijzen. Veel winkels in de stad waren
gesloten en er heerste een algemeen gevoel van rouw omdat een
groot man na een lang en veelbewogen leven naar huis was
teruggekeerd.’36
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De presidenten J. Reuben Clark jr. en David O. McKay, die als
raadgevers van president Grant werkzaam waren geweest, spra-
ken tijdens de begrafenis. Hun woorden weerspiegelden de
gevoelens van duizenden heiligen der laatste dagen die presi-
dent Heber J. Grant als hun profeet steun hadden verleend.

President Clark zei dat president Grant ‘rechtschapen had
geleefd en van onze hemelse Vader de zegeningen had ontvan-
gen die bij het onderhouden van zijn geboden horen.’37

President McKay zei: ‘Vastberaden, oprecht, eerlijk, rechtscha-
pen in al zijn handelingen, positief in gevoelsuitdrukking, dyna-
misch in actie, onbuigzaam ten opzichte van het kwaad,
meelevend met de ongelukkigen, in hoge mate edelmoedig, loy-
aal aan iedere verantwoordelijkheid, lief en attent voor dierba-
ren, trouw aan zijn vrienden, aan de waarheid en aan God — dat
was onze gerespecteerde en geliefde president — een eminent
leider en een goed voorbeeld voor de kerk en de mensheid
overal ter wereld.’38
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‘Ik ken niets dat meer liefde voor al het goede voortbrengt dan het evangelie 
van Jezus Christus te verkondigen.’
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Het evangelie leren 
en verkondigen

Evangelieonderwijs is alleen nuttig als het door 
de inspiratie van de Heilige Geest wordt gegeven 

en ontvangen.

Uit het leven van Heber J. Grant

President Heber J. Grant heeft gezegd: ‘Ik ken niets dat meer
vreugde in het hart van de mens teweegbrengt dan in eigen land
of in het buitenland voor het welzijn van de ziel van de mens
werkzaam te zijn. Ik ken niets dat meer liefde voor al het goede
voortbrengt dan de verkondiging van het evangelie van Jezus
Christus.’1

Naast het feit dat president Grant een toegewijd leerkracht
was, leerde hij graag van het getuigenis van anderen. Hij heeft
gezegd: ‘Ik ben altijd blij als ik de kans krijg om met de heiligen
der laatste dagen een van hun bijeenkomsten bij te wonen. Ik
heb nog nooit een bijeenkomst in een wijk, ring of tijdens de
algemene conferentie bijgewoond waar ik niet gezegend, onder-
richt en aangemoedigd ben in mijn geloof van het evangelie;
waar ik niet iets heb gehoord waardoor ik letterlijk met het
brood des levens ben gevoed.’2

Als jongeman had Heber J. Grant een ervaring waardoor hij
het belang van onderwijs door de Geest ging inzien. Later heeft
hij gezegd:

‘Mijn jeugd wordt gekenmerkt door vele voorvallen van inspi-
ratie en macht, teweeggebracht door mannen die het evangelie
in een geest van getuigenis en gebed predikten. Een van die
voorvallen vond plaats toen ik zeventien of achttien jaar geweest
zal zijn. Ik luisterde naar een toespraak van wijlen bisschop
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Millen Atwood in de dertiende wijk. Ik volgde toen een cursus
grammatica, en hij maakte een aantal grammaticale fouten in
zijn toespraak.

‘Ik schreef zijn eerste zin op, lachte in mijn vuistje en zei
tegen mezelf: “Ik krijg vanavond in het half uur dat broeder
Atwood spreekt voldoende materiaal om me de hele winter
bezig te houden in mijn grammaticaklas op de avondschool.” We
moesten namelijk voor elke les twee zinnen, vier zinnen per
week, meebrengen die grammaticaal niet juist waren, samen
met onze correcties.

‘Ik dacht dat ik mijn correcties kon aanbrengen en tegelijker-
tijd naar bisschop Atwood kon luisteren. Maar na die eerste zin
schreef ik niets meer op — geen woord; en toen Millen Atwood
klaar was, liepen er tranen over mijn wangen, tranen van dank-
baarheid die mijn ogen vulden door het geweldige getuigenis
dat die man gaf van de goddelijke zending van Joseph Smith, de
profeet van God, en de wonderbaarlijke inspiratie waarop de
profeet bij al zijn werkzaamheden kon bogen.

‘Hoewel het nu meer dan 65 jaar geleden is dat ik naar die
toespraak heb geluisterd, staat die me nog als de dag van giste-
ren bij, en ik herinner me de gewaarwordingen en gevoelens van
toen nog net zo helder als op die dag. Weet u, ik had die zinnen
met grammaticale fouten net zo min gebruikt als dat ik in een
klas zou opstaan om de naam van God ijdel te gebruiken. Dat
getuigenis was de eerste diepe indruk die ik ooit in mijn hart en
ziel had ontvangen van de goddelijke zending van de profeet. Ik
had veel getuigenissen gehoord die mij aanstonden en die
indruk op me hadden gemaakt, maar dit was het eerste getuige-
nis dat mij tot tranen bewoog door de inspiratie van de Geest
van God aan die man.

‘In alle jaren daarna ben ik nooit meer geschokt of geïrriteerd
door grammaticale fouten of verkeerd uitgesproken woorden
van mensen die het evangelie predikten. Ik besef nu dat het net
is of je iemand aan zijn kleding beoordeelt, of je de geest van
iemand aan de kleding van zijn taalgebruik beoordeelt. Wat
vanaf die dag vooral indruk op me heeft gemaakt was de Geest,
de inspiratie van de levende God die iemand krijgt als hij het
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evangelie verkondigt, en niet het taalgebruik. Ik heb met zeker-
heid geleerd dat het de Geest is die leven en kennis verschaft,
niet de woorden.’ [Zie 2 Korintiërs 3:6.]3

Leringen van Heber J. Grant

Als we het evangelie verkondigen, moeten we ons op
eenvoudige fundamentele beginselen en geboden

concentreren.

Het is niet het voedsel waar we naar kijken en dat er lekker
uitziet dat ons van nut is, maar het voedsel dat we eten en ver-
teren. Ook is het niet het grote feestmaal dat ons de meeste
kracht en troost geeft en ons helpt in dit leven. Integendeel,
vaak geeft het eenvoudigste voedsel het enige goede en blij-
vende profijt. Ook is het niet altijd het feestmaal dat door de
geleerden wordt bereid dat ons de kracht geeft om edelmoedig
en dapper onze taak in dit leven te verrichten, maar vaak raken
de leringen van de nederigste mensen ons hart en onze ziel,
waardoor wij kracht krijgen om te volharden en onze dagelijkse
plicht te doen.4

Organisaties van de kerk hebben tot doel een sterk getuigenis
in het verstand en het hart van de heiligen, vooral van de jonge-
ren aan te kweken — een getuigenis van de waarheid van het
herstelde evangelie, van de Heer Jezus Christus die onze Messias
is, van de goddelijkheid van de zending van de profeet Joseph
Smith, van de goddelijke oorsprong van deze kerk die door God
en zijn Zoon door middel van de profeet is gevestigd, en van het
feit dat dit altijd de Kerk van Jezus Christus zal blijven. En dat
allemaal opdat de heiligen zo’n getuigenis mogen hebben dat zij
de geboden van de Heer zullen onderhouden, dat zij voortdu-
rend hun kennis van de waarheid zullen vergroten, waardoor zij
zo zullen leven dat zij eeuwig heil, verhoging en eeuwig geluk in
het celestiale koninkrijk zullen ontvangen, en ten slotte opdat zij
op hun beurt anderen uit de wereld tot kennis en een getuigenis
van de waarheid mogen brengen, door hun lering en hun voor-
beeld, waardoor zij dezelfde zegeningen kunnen ontvangen.5

Ik geloof dat de leerkracht die liefde voor en kennis van God
heeft, liefde voor Jezus Christus en een getuigenis van zijn god-
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schap, een getuigenis van de goddelijke zending van de profeet
Joseph Smith; die deze zaken in het hart en het wezen plant van
de kinderen die hij onderwijst, dat zo’n leerkracht een van de
edelste, prijzenswaardigste en opmerkelijkste werken verricht.6

Onderwijs in de fundamentele beginselen van het evangelie
en leef ze na. Laat de verborgenheden van de hemel met rust tot
u daar bent.7

Net als het keer op keer zingen van onze lofzangen (…), kun-
nen we de geboden van de Heer niet vaak genoeg herhalen en
de heiligen niet vaak genoeg aansporen ze na te leven.8

Mensen hebben vaak tegen me gezegd: ‘Ik ben het spuugzat
om steeds hetzelfde te moeten aanhoren. Herhaling is niet
nodig.’ Veel mensen hebben iets aan te merken op de toespra-
ken die zij horen omdat er herhalingen in voorkomen. (…) Het
lijkt wel of de Heer inziet hoe noodzakelijk het is om zijn bood-
schap aan de mens steeds te herhalen. Onze Heiland herhaalde
zijn leringen keer op keer, hetzelfde beginsel met andere woor-
den, ogenschijnlijk om ze onherroepelijk in het verstand en het
hart van zijn toehoorders te griffen.9

Een doeltreffende leerkracht zijn we pas als we door 
de macht van de Heilige Geest lesgeven.

Op de eerste lange reis die ik als lid van de Raad der Twaalf
ondernam, samen met wijlen ouderling Brigham Young jr. [ook
lid van de Raad der Twaalf], nam ik me voor dat ik die reis — die
zo’n vier maanden duurde — niet over ‘het woord van wijsheid’
zou spreken. (…) Ik nam me voor dat ik op de volgende bijeen-
komst over een ander onderwerp zou spreken. Ik probeerde
ongeveer twintig minuten over iets anders te spreken, maar
bracht er niet veel van terecht. Toen sprak ik met het grootste
gemak nog twintig minuten over het woord van wijsheid. Na de
bijeenkomst hoorde ik dat als er iets was dat de mensen in dat
stadje nodig hadden, dat wel het onderricht in het woord van
wijsheid was. (…) Na die ervaring nam ik mij voor dat als ik ooit
het gevoel had dat ik over een bepaald onderwerp moest spre-
ken, hoewel ik misschien al wekenlang over hetzelfde onder-
werp had gesproken, ik er zeker weer over zou spreken. (…)
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Ik ben blij dat ik in mijn bediening onder de mensen heb
kunnen getuigen dat de Heer ons zal inspireren als we nederig
zijn, een gebed in ons hart hebben en het verlangen om te
onderwijzen.10

We hebben allen last van een zekere schroom als we voor de
mensen moeten staan om het plan van leven en eeuwig heil te
verkondigen. Ik veronderstel dat dat goed is, omdat we ons dan
bewust worden van ons onvermogen, dat we zonder de hulp van
de Heilige Geest anderen niet kunnen onderrichten. (…) Ik ben
dankbaar dat deze schroom aanwezig is als ik de heiligen der
laatste dagen moet toespreken, want ik zou het nooit willen stel-
len zonder het verlangen om het licht en de inspiratie van God
te ontvangen als ik in het openbaar spreek. Ik weet dat ik alleen
door inspiratie te weten kan komen wat het beste voor de men-
sen is.11

Als ik de heiligen der laatste dagen moest toespreken, is het
altijd mijn verlangen geweest om door de inspiratie van de
Heilige Geest verlicht te worden. Ik besef dat als een spreker niet
door onze Vader in de hemel wordt geïnspireerd, het onmoge-
lijk is om iets te zeggen dat de heiligen van nut of waarde zal
zijn.12

Niemand kan onder inspiratie van de levende God het evan-
gelie van Jezus Christus verkondigen als hij het niet naleeft.13

Dit is onze plicht: onszelf in een zodanige positie te plaatsen
dat als we opstaan om mensen te onderwijzen, we ze kunnen
onderwijzen door de inspiratie van God die we ontvangen; maar
als we de geboden van God niet onderhouden, kunnen we niet
met macht, en met kracht, andere mensen aansporen om de
geboden na te leven die wij zelf niet onderhouden.14

We hebben pas profijt van de bijeenkomsten en lessen in
de kerk als we ons openstellen en bereid zijn het geleerde

in praktijk te brengen.

Hoe krachtig het getuigenis en de inspiratie ook zijn, als de
luisteraar er niet voor openstaat, zal het weinig indruk maken.
Het heeft dan veel weg van het zaaien van goed graan in
onvruchtbare grond.15
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Als we honger hebben, smaakt voedsel erg lekker. Door hon-
ger naar het evangelie van Jezus Christus kunnen we van [onze]
conferenties genieten.16

Er zijn mensen die jaar in jaar uit naar de kerk gaan en daar
naar de dienstknechten van de Heer luisteren, die hen eenvou-
dig en nederig in hun plichten onderwijzen. En zij gaan weer
naar huis en brengen nooit in praktijk wat zij hebben gehoord.
Toch zijn zij er trots op dat ze altijd naar de kerk gaan. Tja, vrien-
den, als u aan tafel ging zitten en alleen naar uw maaltijd staart
zonder die te nuttigen, zou u al snel van de honger omkomen.
Er zijn heiligen der laatste dagen die wel naar de kerk gaan, maar
die geestelijk sterven omdat zij het geestelijke voedsel dat daar
wordt uitgedeeld niet tot zich nemen en verwerken. Wij moeten
niet alleen hoorders van het woord zijn, maar ook daders. [Zie
Jakobus 1:22.]17

Als we een bijeenkomst bijwonen, moeten we aan de geest
van die bijeenkomst deelnemen. Als we er niet zijn en iemand
ons over de fijne geest vertelt die daar aanwezig was en welke
invloed daarvan uitging, kunnen we dat niet volledig waarderen.
Het is net als de man die honger had en voor een heerlijke maal-
tijd werd uitgenodigd, maar die hem niet aanstond. Wij moeten
zelf eten, wij moeten zelf leven, wij moeten onze plichten nako-
men om van die Geest van de Heer te kunnen proeven als die
zich manifesteert.

(…) Francis M. Lyman [van het Quorum der Twaalf Apostelen]
moest de avond ervoor uit Tooele komen en een nacht [in Salt
Lake City] doorbrengen om de vergaderingen van het Eerste
Presidium en de apostelen bij te kunnen wonen, die twee tot
drie uur duurden; maar hij was er altijd.

Ik zei een keer tegen hem: ‘Ik vind het opmerkelijk dat u altijd
zo stipt bent en altijd de vergaderingen bijwoont.’

Hij zei: ‘Ik wil geen enkele inspiratie van de Heer missen. Ik
wil niet dat ik de Geest van de Heer uit de tweede hand moet
ontvangen. Ik wil deelnemen, ik wil voelen, ik wil beseffen en ik
wil zelf ervaren.’18
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Door gelovig gebed worden zowel leerkracht als leerling
gezegend en gesterkt.

Ik verlang, zoals altijd als ik de heiligen toespreek, de hulp
van uw geloof en gebeden te ontvangen, dat de goede Geest bij
ons zal zijn, en dat wij gezamenlijk gezegend en gesterkt mogen
worden in ons heilige geloof omdat we vergaderd zijn. (…) Ik
weet dat sommige mensen denken dat het een standaarduit-
drukking is om een beroep te doen op het geloof en de gebe-
den van de heiligen, maar ik wil zeggen dat er over het algemeen
niet voldoende hulp van de Heer wordt ingeroepen om de spre-
kers te zegenen en te inspireren. Als dat het geval is, zijn we er
in de regel schuldig aan dat we onze gedachten en gevoelens
niet op de spreker richten en niet oprecht met een gebed in het
hart verlangen dat hij door de Heer gezegend wordt. Ik zelf
maak mij daar af en toe schuldig aan door te vergeten voor mijn
broeders te bidden, dat zij door de Heilige Geest gezegend
mogen worden.

Ik weet uit ervaring dat geen enkele ouderling die het verlan-
gen heeft om de heiligen tot zegen te zijn, hen zal toespreken
zonder oprecht het geloof en de gebeden van de mensen te ver-
langen. (…) In antwoord op de gebeden van de aanwezige hei-
ligen weet ik dat God mij en anderen zal zegenen om zo nu en
dan voor u te staan en over de taken en plichten te spreken die
u uw Schepper schuldig bent.19

Als wij naar een bijeenkomst gaan, moeten we een gebed in
ons hart hebben dat de Heer de sprekers door zijn Geest zal
inspireren, en als zij door de inspiratie van zijn Geest gesproken
hebben, moeten we vastbesloten naar huis gaan, met het verlan-
gen en een gebed dat we de les die we hebben gehoord goed in
ons op zullen nemen en in praktijk zullen brengen.20

Ik heb nog nooit vreugde, geluk of gemoedsrust gekend die te
vergelijken is met de vreugde, het geluk of de gemoedsrust die
ik heb ervaren als mensen die mij het evangelie van Jezus
Christus hadden horen prediken, na afloop naar me toekwamen
en zeiden dat ze een getuigenis van Gods werk hadden ontvan-
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gen, dat ze door de woorden die ik had gesproken de kennis
hadden ontvangen dat het plan van leven en eeuwig heil op
aarde hersteld was. Ik geloof dat er niets in de hele wereld ver-
geleken kan worden met de vreugde die iemand voelt als hij
beseft dat hij een werktuig in de handen van de levende God is
geweest om een oprecht hart te bereiken, en dat te inspireren
met de liefde van God en het verlangen om Hem te dienen.21

Ideeën voor studie en bespreking

• Waarom is het noodzakelijk om de fundamentele beginselen
van het evangelie ‘keer op keer’ te herhalen? Wat hebt u eraan
gehad dat de evangeliebeginselen steeds weer worden
besproken?

• Wat voor mogelijkheden hebben we om het evangelie te ver-
kondigen? Waarom is het belangrijk dat we, voordat we in het
evangelie onderwijzen, erkennen dat we dat niet zonder hulp
van de Heer kunnen?

• Wat houdt het in om door inspiratie van de Heilige Geest te
onderwijzen? (Zie ook 2 Nephi 33:1; LV 50:13–22; 100:5–8.)
Wat kunnen wij doen om de leiding van de Geest te ontvan-
gen bij ons onderwijs? (Zie ook Alma 17:2–3; LV 11:18–21;
42:14.)

• Wat is onze verantwoordelijkheid als we naar anderen luiste-
ren die in het evangelie onderwijzen? Hoe zal onze kerkgang
worden beïnvloed als we ons openstellen? Hoe zal dat de leer-
kracht en de andere leden beïnvloeden?

• Hoe kan de leerkracht de leden van de klas aanmoedigen om
aan de les deel te nemen?

• In welke opzichten bent u door de bijeenkomsten in de kerk
geestelijk gegroeid? Waarom is het onze plicht om te bidden
voor de mensen die in de kerk lesgeven?

• Hoe kunnen we de beginselen die we in dit hoofdstuk geleerd
hebben, toepassen op onze komende studie van de leringen
van president Grant?
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‘Met de verschijning van de Vader en de Zoon aan de profeet Joseph Smith, in het
voorjaar van 1820, is de grootste evangeliebedeling aller tijden ingeluid.’



De zending van de profeet
Joseph Smith

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen rust stevig op de openbaringen van God die aan 

de profeet Joseph Smith zijn gegeven.

Uit het leven van Heber J. Grant

Het getuigenis dat Heber J. Grant van de profeet Joseph Smith
had, ontwikkelde zich al op jonge leeftijd, toen zijn moeder en
haar vriendin Eliza R. Snow hem over hun ervaringen met de
profeet vertelden. Zijn getuigenis van de profeet werd ook beïn-
vloed door de getuigenissen van de presidenten Brigham Young,
John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow en Joseph F. Smith
— mannen die Joseph Smith persoonlijk hadden gekend.
President Grant heeft gezegd: ‘Door het getuigenis van mijn
moeder en honderden anderen die de profeet Joseph hadden
gekend, en door de openbaringen van de Geest van God aan
mij, weet ik dat Joseph Smith een profeet van God was.’1

Tijdens zijn bediening als apostel en president van de kerk
getuigde Heber J. Grant altijd graag van de profeet Joseph Smith
en de herstelling van het evangelie. Hij zei: ‘Niemand heeft ooit
met meer genoegen getuigd van de kennis dat God leeft, dat
Jezus de Christus is en dat Joseph Smith een profeet van God is,
dan ik. Ik verheug me daarover.’2

Toen ouderling Grant lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen was, leidde zijn getuigenis van de profeet Joseph tot
de bekering van zijn halfbroer Fred, ‘die zorgeloos, onverschillig
en opstandig was geweest, en die geen enkele interesse in het
evangelie van Jezus Christus had getoond.’3 Ouderling Grant
was een keer in de Tabernakel in Salt Lake City om zich op een
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toespraak voor te bereiden, toen hij Fred zag binnenkomen. Hij
zei met nadruk:

‘Toen (…) ik Fred voor de eerste keer de Tabernakel zag
binnenkomen en besefte dat hij naar God op zoek was om licht
en kennis over zijn goddelijke werk te ontvangen, boog ik mijn
hoofd en bad dat de Heer me, als ik de aanwezigen zou toe-
spreken, door openbaring van zijn Geest zou inspireren om zo
te spreken dat mijn broer later zou moeten erkennen dat ik
boven mijn natuurlijke vermogen had gesproken, dat ik door de
Heer was geïnspireerd. Ik besefte dat ik, als hij dat zou toegeven,
hem duidelijk zou kunnen maken dat God hem een getuigenis
van de goddelijkheid van zijn werk had gegeven.’

Toen het zijn beurt was om te spreken, liep ouderling Grant
naar het spreekgestoelte en opende een boek als leidraad voor
de toespraak die hij had voorbereid. Toen zei hij tegen de aan-
wezigen: ‘Ik weet niet waarom, maar ik heb nog nooit in mijn
leven zo’n groot verlangen gehad om door de Heer geïnspireerd
te worden als vandaag.’ Hij ‘vroeg de mensen om hun geloof en
gebeden’ en bleef zelf ook om inspiratie bidden. Na dertig minu-
ten gesproken te hebben, ging hij weer zitten. Later heeft hij
gezegd:

‘Toen ik na mijn toespraak ging zitten, merkte ik dat mijn
boek nog open op het spreekgestoelte lag. President George Q.
Cannon [eerste raadgever in het Eerste Presidium] zat vlak ach-
ter me (…), en ik hoorde hem zeggen: “Godzijdank voor de
kracht van dat getuigenis!” Toen ik dat hoorde, besefte ik dat ik
de toespraak die ik had voorbereid was vergeten, en de tranen
stroomden over mijn wangen. Ik zette mijn ellebogen op mijn
knieën en deed mijn handen voor mijn gezicht, zodat de men-
sen om me heen niet konden zien dat ik als een kind zat te hui-
len. Toen ik die woorden van George Q. Cannon hoorde, wist ik
dat God mijn gebed had verhoord. Ik wist dat het hart van mijn
broer was geraakt.

‘Ik [had] mijn dertig minuten bijna volledig gewijd aan mijn
getuigenis dat God leeft, dat Jezus de Christus is, en aan de won-
derbaarlijke en prachtige werken van de profeet Joseph Smith.
Ik had getuigd van de kennis die ik van God had gekregen dat
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Joseph Smith geheel en al een profeet van de ware en levende
God was.

‘De volgende morgen kwam mijn broer naar mijn kantoor en
zei: “Heber, ik was gisteren in een bijeenkomst en ik heb jou
horen spreken.”

‘Ik zei: “Dat is zeker de eerste keer dat je je broer hebt horen
spreken?”

‘“Nee hoor”, zei hij. “Ik heb je al vaak horen spreken. Ik kom
meestal laat binnen en ga dan op het balkon zitten. En ik ga vaak
weer weg voordat de bijeenkomst is afgelopen. Maar je hebt nog
nooit zo gesproken als gisteren. Je bent boven jezelf uitgestegen.
Je werd door de Heer geïnspireerd.” Dat waren dezelfde woor-
den die ik de vorige dag tijdens mijn gebed had geuit!

‘Ik zei tegen hem: “Bid je nog steeds om een getuigenis van
het evangelie?”

‘Hij zei: “Jazeker, en ik word er gek van.”

‘Ik vroeg: “Waar heb ik gisteren over gesproken?”

‘Hij antwoordde: “Je weet zelf wel waar je over gesproken hebt.”

‘Ik zei: “Vertel het me toch maar.”

‘“Je had het over de goddelijke zending van de profeet Joseph
Smith.”

‘Ik antwoordde: “En ik werd buiten mijzelf om geïnspireerd;
je hebt me nog nooit zo horen spreken als gisteren. Moet de
Heer het er bij je inslaan? Wat voor getuigenis heb je nog meer
van het evangelie van Jezus Christus nodig dan dat een man zich-
zelf overtreft en onder inspiratie van God spreekt, als hij van de
goddelijke zending van de profeet Joseph Smith getuigt?”

‘De volgende zondag vroeg hij of ik hem wilde dopen.’4

Leringen van Heber J. Grant

Door middel van de profeet Joseph Smith heeft God 
de volheid van het evangelie hersteld.

De boodschap van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen luidt dat God leeft, dat Jezus Christus zijn
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Zoon is, en dat Zij aan de jonge Joseph Smith zijn verschenen en
hem beloofden dat hij een werktuig in de handen van de Heer
zou zijn om het ware evangelie op aarde te herstellen.5

Na de kruisiging [van Jezus] en de dood van zijn uitverkoren
apostelen, die een gewelddadige dood waren gestorven door
tegenstanders van de waarheid die Hij verkondigde, leek het
erop dat zijn zending en bediening mislukt waren. Maar na ver-
loop van tijd, toen de leer van het christendom beter begrepen
werd, keerden verstandige mensen zich tot Hem als hun bron
van licht en kracht, waardoor het geloof in zijn zending en
bediening behouden werd, met als gevolg dat het christendom
de overheersende invloed in de beschaving en ontwikkeling van
de wereld werd.

Na verloop van tijd ontstond er tweestrijd in de vroeg-christe-
lijke kerk. De wetten van de kerk die de Heiland had vastgesteld,
werden overtreden, de verordeningen werden veranderd en het
eeuwig verbond werd verbroken. [Zie Jesaja 24:5.] De mens
begon zijn eigen geboden als leer te verkondigen [zie Matteüs
15:9]; er werd een vorm van aanbidding gevestigd die wel
christendom genoemd werd, maar niet de macht van God had
die in de oorspronkelijke kerk aanwezig was. Geestelijke
duisternis overspoelde de aarde en het verstand van de mens.
[Zie Jesaja 60:2.]

Toen brak er een andere buitengewoon belangrijke periode in
de geschiedenis van de wereld aan. De tijd was aangebroken,
door de Heer in het voorsterfelijk leven bepaald en door zijn
profeten voorspeld, dat een andere evangeliebedeling zou wor-
den ingeluid, waarin het evangelie van het koninkrijk zou wor-
den hersteld en in de hele wereld verkondigd, als getuigenis
voor alle mensen voordat het einde zou aanbreken.

Opnieuw verheugden de hemelen zich, opnieuw werd de wil
van de Vader door hemelse boodschappers aan zijn kinderen op
aarde bekendgemaakt. De mens was verheugd omdat de bede-
ling van de volheid der tijden werd ingeluid.

Joseph Smith was het werktuig door wie de Heer met zijn
grote werk in de laatste dagen is begonnen. Aan hem verschenen
de Vader en de Zoon in een hemels visioen, aan hem werden de
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sleutels van het eeuwig priesterschap verleend, met de bevoegd-
heid om die aan anderen te verlenen, en met de belofte dat het
priesterschap nooit meer van de aarde zou worden weggeno-
men totdat de doelen van de Vader zouden zijn bereikt.6

Ik heb vaak mensen ontmoet die ons geloof hebben bestu-
deerd. Sommigen zeiden: ‘Ik kan alles aanvaarden wat uw kerk
verkondigt, behalve Joseph Smith. Als u die toch zou kunnen
verwijderen!’

Dat zal nooit gebeuren. We zullen ook niet Jezus Christus, de
Zoon van de levende God, verwijderen. Of Joseph Smith zag
God en sprak met Hem, en God stelde Jezus Christus aan de
jonge Joseph Smith voor, en Jezus Christus zei tegen Joseph dat
hij een werktuig in de handen van God zou zijn om het ware
evangelie van Jezus Christus op aarde te vestigen — of het zoge-
heten mormonisme is een verzinsel. En het mormonisme is geen
verzinsel! Het is de macht van God tot eeuwig heil. Het is De
Kerk van Jezus Christus, onder zijn leiding gevestigd; en al het
ongeloof in de wereld kan de fundamentele feiten wat betreft De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen niet
veranderen.

Iedere heilige der laatste dagen gelooft dat God aan de jonge
Joseph Smith is verschenen, en iedere heilige der laatste dagen
gelooft dat God zelf als volgt Jezus Christus aan hem heeft voor-
gesteld: ‘Deze is mijn geliefde Zoon — hoor Hem’ [Geschiedenis
van Joseph Smith 1:17].7

Het hele fundament van deze kerk rust stevig op de inspiratie
van de levende God aan de profeet Joseph Smith.8

Het eerste visioen van Joseph Smith was het begin van een
‘wonderbaar werk en een wonder’.

De glorierijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld
sinds de Heiland zelf op aarde was, is dat God zelf de aarde
bezocht en, met zijn geliefde, eniggeboren Zoon, onze Heiland
en Verlosser, aan de jonge Joseph Smith verscheen.9

De heerlijkheid van de Heer overschaduwde Joseph Smith, en
in zijn heerlijkheid en grootsheid openbaarde Hij zich in een
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visioen, met zijn eniggeboren Zoon, Jehova. En met zijn eigen
stem benoemde Hij Joseph Smith tot het werktuig waardoor de
grootste evangeliebedeling aller tijden zou worden ingeluid.

Er was geen enkele sprake van vertoon, praal of drama. Het
was een eenvoudige, plechtige gebeurtenis, uitermate glorieus
en te indrukwekkend om onder woorden te brengen.

De stem van de Heer, die eeuwenlang had gezwegen, werd
weer gehoord. Opnieuw werd de goddelijke boodschap gege-
ven, die al zo vaak was herhaald. ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor
Hem!’ De persoonlijkheid van de Vader en zijn eniggeboren
Zoon werd opnieuw geopenbaard, zodat de mensheid hun ware
aard kon leren kennen.10

Deze gebeurtenis was het begin van een ‘wonderbaar werk en
een wonder’, door de profeet Jesaja voorspeld [zie Jesaja
29:13–14], door Daniël bevestigd [zie Daniël 2:29–44], en
opnieuw door Johannes de Openbaarder geopenbaard [zie
Openbaring 14:6–7]. Het bezoek van de Vader en de Zoon aan
Joseph, die als leider van de bedeling van de volheid der tijden
was uitverkoren, was het begin van dit werk, en werd aangevuld
door bezoeken van engelen en andere heilige boodschappers.
Zij bevestigden op Joseph de machten van het priesterschap, de
bevoegdheid om in Gods naam te handelen — om het evangelie
van Jezus Christus onder de mensheid bekend te maken, en om
onder goddelijke leiding de ware kerk van Christus in de laatste
dagen te organiseren en te vestigen.11

Nederig, en ons volledig bewust van onze verantwoordelijk-
heid, getuigen wij aan de wereld dat met de verschijning van de
Vader en de Zoon aan de profeet Joseph Smith, in het voorjaar
van 1820, de grootste evangeliebedeling aller tijden werd inge-
luid, een bedeling van licht, door de aanwezigheid van God,
waardoor het verstand van de mens wordt verlicht, en er meer
intelligentie en kennis, ofwel de heerlijkheid Gods, is.12

De sleutels van het priesterschap zijn door middel 
van de profeet Joseph Smith hersteld.

‘Wij geloven dat men om het evangelie te prediken en de ver-
ordeningen ervan te bedienen, van Godswege moet worden
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geroepen, door profetie en door oplegging der handen van hen
die daartoe het gezag bezitten.’ [Geloofsartikelen 1:5.]

En wij verkondigen aan de hele wereld (…) dat wij dat gezag
bezitten. Wij verkondigen dat de man die de Heiland op aarde
heeft gedoopt, namelijk Johannes de Doper, op aarde is geko-
men, zijn handen op het hoofd van Joseph Smith en Oliver
Cowdery heeft gelegd, en hun het Aäronisch priesterschap heeft
verleend, met de macht om te dopen. Na deze ordening zei hij
dat ze elkaar moesten dopen, en hij beloofde dat Petrus, Jakobus
en Johannes, de apostelen van de Heer Jezus Christus, die na de
kruisiging aan het hoofd van de kerk stonden, hen later zouden
bezoeken, hun het Melchizedeks, of hoge, priesterschap zouden
verlenen en hen tot apostel zouden ordenen.

Wij verkondigen aan de hele wereld dat zij zijn gekomen en
dat wij die bevoegdheid hebben ontvangen. En al het ongeloof
in de wereld kan het feit van die twee bezoeken — die twee ver-
ordeningen — niet ongedaan maken. En als het feiten zijn, kun-
nen ze niet door ongeloof worden veranderd. En wij
verkondigen dat het feiten zijn.13

De vruchten van de herstelling getuigen 
van de zending van Joseph Smith.

De grootste bewijzen van de goddelijke oorsprong van het
eerste visioen, en van de bezoeken van engelen en andere bood-
schappers aan de profeet Joseph, zijn de praktische gevolgen die
voort zijn gekomen uit de gegeven boodschappen en de ver-
leende bevoegdheden. Het evangelie is in alle zuiverheid op
aarde hersteld. Het prachtige, geschiedkundige verslag van de
mensen op dit werelddeel, het Boek van Mormon, is uit de heu-
vel Cumorah tevoorschijn gekomen, met de volheid van het
evangelie zoals dat door de Heer en Heiland, Jezus Christus, op
dit werelddeel is verkondigd. De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen is op 6 april 1830 georganiseerd, in
Fayette, in het district Seneca (New York), en is gegroeid (…),
ongeacht de vervolging en de problemen die standvastig het
hoofd zijn geboden.14
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Als we even stilstaan bij het geweldige werk dat de profeet
Joseph Smith heeft verricht, vraag ik me soms af hoe een intelli-
gent mens het leven van die man kan bekijken, kennis kan
nemen van zijn gevangenneming, de aanvallen, de vervolgingen,
het feit dat hij met pek en veren werd bedekt en ter dood werd
veroordeeld, en dan de prachtige woorden in de Leer en
Verbonden kan lezen zonder de inspiratie van de Heer in zijn
prestaties te erkennen.

Ik begrijp niet hoe een intelligent mens kan denken dat
iemand zonder de hulp van de Heer het Boek van Mormon heeft
kunnen voortbrengen, dat nu meer dan honderd jaar bestaat en
de tand des tijds heeft doorstaan, ondanks de spot die er om de
een of andere reden mee gedreven is. Nu onderscheidt dit boek,
dat door Joseph Smith als werktuig van de Heer is vertaald, zich
uitstekend. Het is nu het belangrijkste zendingsmiddel dat we
hebben om het evangelie te verkondigen; niets kan ermee ver-
geleken worden.15

Deze kerk is (…) een wonderbaar werk en een wonder. Niets
in de wereld kan ermee vergeleken worden, omdat Jezus
Christus, de Zoon van God, deze kerk heeft gevestigd, en aan het
hoofd ervan staat; omdat Jezus Christus zich aan de profeet,
Oliver Cowdery en anderen heeft geopenbaard; en omdat God,
in antwoord op gebed overal ter wereld waar het evangelie is
gepredikt, kennis en een persoonlijk getuigenis geeft van de
goddelijkheid van het werk waar we ons mee bezig houden.16

De berg van het huis des Heren zal vaststaan als de hoogste
der bergen, en alle volken zullen derwaarts heenstromen [zie
Jesaja 2:2]. Omdat de Heer hen voor hun werk zegent, is de
woestijn onderworpen en zal bloeien als een narcis. En het
dorre land zal zich verblijden. [Zie Jesaja 35:1.] Steden zijn
gevestigd, waterbronnen hebben het dorstige land leven gege-
ven, muziek en kinderstemmen worden in de straten gehoord,
waar eeuwenlang leegte en stilte hebben geheerst.

Er zijn tempels gebouwd waarin het verlossingswerk wordt
verricht voor ontelbare levenden en doden. (…)
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Als ik terugkijk op de organisatie van de kerk, die in eenvou-
dige, en voor de wereld duistere, omstandigheden plaatsvond,
waarna er in de geschiedenis van veel vervolging, armoede en
ellende sprake was, kan iemand dan ontkennen dat er een groot
en wonderbaar werk tot stand is gebracht, dat de beloften van de
Heer in vervulling zijn gegaan en dat zijn macht tot verwezenlij-
king van datgene waartoe Hij zijn hand heeft uitgestrekt, zicht-
baar is geworden?

Laten we altijd heerlijkheid en eer toeschrijven aan God onze
Vader, door middel van zijn Zoon Jezus Christus, want Hij is de
Schepper van dit alles.17

Dit evangelie van Jezus Christus, wat u en ik hebben aanvaard,
is werkelijk het plan van leven en eeuwig heil dat opnieuw op
aarde is geopenbaard. Het is hetzelfde evangelie dat door onze
Heer en Heiland, Jezus Christus, is verkondigd. (…)

Ik weet dat God leeft. Ik weet dat Jezus de Christus is. Ik weet
dat Joseph Smith een profeet van God was. Ik heb mijn hand uit-
gestrekt. Ik heb de vruchten van het evangelie geplukt. Ik heb ze
gegeten en ze zijn zoet, zoeter dan ik ooit heb geproefd. Ik weet
dat God zijn profeet Joseph Smith heeft gekozen en hem instruc-
ties en bevoegdheden heeft gegeven om zijn werk te vestigen, en
dat de macht en de invloed van Joseph Smith nu gevoeld wor-
den zoals de engel [Moroni] heeft beloofd. Zijn naam is over de
hele wereld zowel ten goede als ten kwade bekend [zie
Geschiedenis van Joseph Smith 1:33], maar alleen ten kwade bij
de mensen die hem belasteren. Zij die hem kennen, wie zijn
leringen kennen, weten dat zijn leven rein was en dat zijn lerin-
gen geheel en al Gods wet waren. (…)

Ik zeg opnieuw: dit is hetzelfde evangelie dat onze Heer en
Heiland, Jezus Christus, verkondigde, en waarvoor Hij zijn leven
heeft gegeven, en waarvoor onze eigen profeet en de patriarch
[Joseph en Hyrum Smith] hun leven hebben gegeven als getui-
gen van het goddelijke werk waar zij zich mee bezighielden. Het
zogeheten mormonisme is inderdaad het evangelie van de Heer
Jezus Christus. Daarvan heeft God mij een getuigenis gegeven.18
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Ideeën voor studie en bespreking

• Waarom is een getuigenis van de profeet Joseph Smith een
essentieel onderdeel van een getuigenis van het evangelie?

• Hoe kunnen wij een getuigenis van de goddelijke zending van
Joseph Smith krijgen? Waardoor is uw getuigenis van de pro-
feet Joseph Smith versterkt?

• Wat hebben we in het dagelijks leven aan een getuigenis van
de profeet Joseph Smith?

• Welke waarheden over onze hemelse Vader en Jezus Christus
worden ons duidelijk als we over het eerste visioen naden-
ken? (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:11–20.) Wat heb-
ben we aan de kennis dat ‘God zelf de aarde bezocht, met zijn
geliefde, eniggeboren Zoon’?

• In welke opzichten zijn de laatste dagen ‘een bedeling van
licht’? Welke bewijzen van licht zien we tegenwoordig op aarde?

• Waarom was het noodzakelijk dat het priesterschap hersteld
werd? Welke zegeningen kunnen wij door de herstelling van
het priesterschap ontvangen?

• In welk opzicht biedt de herstelling hoop in deze verwarde
wereld?
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Het pad naar het eeuwige 
leven bewandelen

Als wij er oprecht naar streven het evangelie na te leven en
ons op goddelijke zaken te concentreren, blijven we veilig

op het pad dat naar het eeuwige leven leidt.

Uit het leven van Heber J. Grant

Tijdens zijn conferentietoespraken heeft president Heber J.
Grant de heiligen herhaaldelijk aangemoedigd om op het rechte
en smalle pad te blijven dat naar het eeuwige leven leidt. Hij
waarschuwde hen hoe gevaarlijk het is om verkeerde prioritei-
ten stellen en af te dwalen van wat het waardevolst is. ‘Wij kun-
nen de zegeningen van de Heer wegstoppen als we ons te stevig
aan wereldse zaken vasthouden’, zei hij. ‘Wij kunnen eeuwige
rijkdommen opofferen — dollars voor centen als het ware.’1

Om aan te geven hoe belangrijk het is om zaken van eeuwige
waarde te herkennen en na te streven, sprak president Grant
vaak over een zuster die vond dat hij een ‘lelijke’ aktetas had. Ze
wilde dat iemand hem een ‘fatsoenlijke, nette tas zou geven’.
Wat ze zich echter niet realiseerde was dat de aktetas van presi-
dent Grant veel geld waard was en dat hij die als teken van
waardering van een collega had gekregen. ‘Ze kende de waarde
er niet van’, legde president Grant uit. De soort aktetas die zij
daarentegen bedoelde, was van veel mindere kwaliteit. President
Grant vergeleek de ‘verkeerde inschatting’ van die zuster met de
manier waarop de wereld niet in staat is om de waarheid van het
herstelde evangelie te herkennen. ‘Zij kennen de waarheid niet’,
zei hij. ‘Zij beseffen niet hoe waardevol het evangelie van Jezus
Christus is.’2
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De Heiland heeft gezegd: ‘Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij
liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem lief-

hebben en Mijzelf aan hem openbaren’ (Johannes 14:21).
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President Grant heeft gezegd: ‘Wat is het evangelie? Het is het
plan van leven en eeuwig heil. Het is waardevoller dan het leven
zelf. Het is geen wonder dat wij voorbereid en gewillig zijn om
offers voor het evangelie te brengen als we beseffen wat het
betekent om het na te leven.’3 Dit was een leidend beginsel in
zijn leven. Ondanks zijn vele vaardigheden en interesses liet hij
zijn zicht op de belangrijkste zaken niet belemmeren door min-
der belangrijke zaken. Door zijn deskundigheid op zakelijk
gebied kreeg hij bekendheid in verscheidene beroepsbezighe-
den. Hij deed graag aan sport, vooral tennis en golf. Hij was dol
op theater en opera. Hij hield van lezen, de natuur, en hij ging
graag met andere mensen om. Hij was actief in de politiek. Voor
zijn werk en de kerk reisde hij veel, en hij en zijn gezin genoten
van nieuwe plaatsen en ervaringen. Door zijn toewijding en
dienstbetoon kreeg hij veel onderscheidingen. Maar zijn acti-
viteiten, bekendheid en succes leidden hem niet af van het pad
naar het eeuwige leven.

Zijn raad om op het rechte en smalle pad te lopen, was recht-
doorzee. Hij zei eenvoudigweg tegen de heiligen dat zij hun
plicht moesten doen — de geboden moesten onderhouden. Hij
heeft gezegd: ‘Ik zeg tegen alle heiligen der laatste dagen: onder-
houd de geboden van God. Dat is mijn uitgangspunt — deze
paar woorden: onderhoud de geboden van God!’4

Leringen van Heber J. Grant

Als wij de Heer liefhebben, is ons levensdoel 
Hem dienen en zijn geboden onderhouden.

In Matteüs 22 staat het volgende:

‘Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeën
tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, en een van hen,
een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken:

‘Meester, wat is het grote gebod in de wet?

‘Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

‘Dit is het grote en eerste gebod.
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‘Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben
als uzelf.

‘Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.’
[Matteüs 22:34–40.]

Hoe langer ik leef, hoe meer ik het evangelie bestudeer, hoe
vaker ik met mensen in aanraking kom, des te meer ik onder de
indruk kom van de waarheid van de woorden van onze Heiland
die ik zojuist heb voorgelezen. Als wij de Heer, onze God, inder-
daad met heel ons hart, verstand en ziel liefhebben, zou het niet
nodig zijn om de mensen zo nu en dan duidelijk te maken hoe
belangrijk het is om de geboden van de Heer te onderhouden.
Het zou een genoegen zijn om God te dienen en zijn geboden
te onderhouden. Want waar de schat van een mens is, daar zal
ook zijn hart zijn [zie Matteüs 6:21], en als wij de Heer met ons
hart, ons verstand en onze ziel liefhebben, is dienstbaarheid een
groot doel van ons leven, en gaan we op zoek naar de schat van
zijn liefde. Als wij dat tweede gebod naleven, onze naasten lief-
hebben als onszelf, (…) zullen onze problemen in der minne
geschikt worden. (…) Dan is het bijna [onnodig] om mensen
aan te moedigen bijdragen te leveren, gul te zijn en te werken
aan het welzijn van hun medemens.5

Als wij de geboden onderhouden, zal de Heer ons zegenen
en ons bij onze werkzaamheden helpen.

Wij hebben geleerd dat geloof zonder werken dood is. Net als
het lichaam zonder de geest dood is, is geloof zonder werken
dood [zie Jakobus 2:17, 26], en het spijt me dat veel zoge-
naamde heiligen der laatste dagen geestelijk dood zijn.

Wij stellen onszelf vaak de vraag: waarom maakt deze man
vooruitgang in het plan van leven en eeuwig heil, terwijl zijn
buurman, die even intelligent en vaardig is, ogenschijnlijk het-
zelfde getuigenis en dezelfde kracht, en misschien wel meer
kracht heeft, stilstaat? Ik zal u vertellen waarom. De een onder-
houdt de geboden van onze hemelse Vader, en de ander niet. De
Heiland zegt dat wie zijn geboden onderhoudt, Hem liefheeft,
en dat hij die de geboden van God onderhoudt door de Vader



25

H O O F D S T U K  3

geliefd zal worden. En de Heiland zegt dat Hij hem zal liefheb-
ben en zich aan hem zal openbaren. [Zie Johannes 14:21.]

De Heer zegt ook dat zij die naar zijn woorden luisteren en
die toepassen, vergeleken zullen worden met de wijze man die
zijn huis op een rots bouwde. En de regen viel neer en de stro-
men kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat
huis, en het viel niet in, want het was op een rots gegrondvest.
Wie echter zijn woorden hoort en ze niet toepast, lijkt op een
dwaas man, die zijn huis bouwde op zand. En de regen viel neer
en de stromen kwamen en de winden waaiden, en sloegen tegen
dat huis, en het viel in, en zijn val was groot. [Zie Matteüs
7:24–27.] Er zijn veel heiligen der laatste dagen die hun huis op
zand bouwen. Zij onderhouden niet de geboden van onze
hemelse Vader die wij van tijd tot tijd door middel van zijn geïn-
spireerde dienstknechten ontvangen.

Als wij het evangelie hebben (en we weten dat we dat heb-
ben), zeg ik tot iedere heilige der laatste dagen die in het evan-
gelie wil groeien en vooruitgang wil maken, dat hij de geboden
van God moet onderhouden. Naarmate wij de geboden van God
onderhouden en een goddelijk leven leiden, worden we meer
vervuld van naastenliefde en lankmoedigheid, en groeien we ver-
der in al datgene waardoor we edel en goddelijk worden. We krij-
gen dan ook de liefde en het vertrouwen van de mensen in onze
omgeving. Door het vervullen van de eenvoudige, dagelijkse
taken die we hebben, zullen we groeien in de Geest van God.6

Ik verheug me steeds meer in het evangelie van Jezus Christus
dat in deze tijd is geopenbaard, en ik hoop oprecht dat ik, samen
met de andere heiligen der laatste dagen, in staat zal zijn om
mijn leven op orde te brengen, zodat mijn verstand nooit door
duisternis overschaduwd zal worden, dat ik nooit van de waar-
heid zal afdwalen of de verbonden zal verbreken die ik met de
Heer heb gesloten. Ik wil echt de wil van mijn hemelse Vader
leren kennen en het vermogen en het karakter ontwikkelen om
die wil in mijn leven te volgen. En ik hoop dat alle heiligen der
laatste dagen dat verlangen zullen hebben. Ik ben me er volledig
van bewust dat Hij ons, afhankelijk van onze ijver, getrouwheid
en nederigheid in het onderhouden van Gods geboden, zal
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zegenen en helpen. En het is onze taak om de Heer en zijn
wegen te leren kennen.7

In de aangename voorzienigheid van de Heer krijgt ieder
mens die het evangelie van Jezus Christus naleeft, vroeg of laat
een getuigenis van dat eeuwige facet van zijn karakter, een getui-
genis van het goddelijke werk dat wij verrichten.

Er zijn geen mensen die offeren zoals wij offeren, maar voor
ons is het geen offer maar een voorrecht — het voorrecht van
gehoorzaamheid, het voorrecht om een verbond met onze
hemelse Vader te sluiten en de zegeningen te ontvangen die Hij
belooft aan de mensen die Hem liefhebben en zijn geboden
onderhouden.8

Geen enkele belemmering is onoverkomelijk als God gebiedt
en wij gehoorzaam zijn. (…) Nephi [heeft gezegd]: ‘Want ik
weet, dat de Here geen geboden aan de kinderen der mensen
geeft, zonder tevens de weg voor hen te bereiden, zodat zij zul-
len kunnen volbrengen, wat Hij hun gebiedt.’ [1 Nephi 3:7.]
Laten we dit beseffen en weten dat we door het onderhouden
van Gods geboden licht en inspiratie van zijn Geest zullen ont-
vangen. Dan zullen we in ons hart het verlangen krijgen om de
intentie en de wil van de Heer te leren kennen. En dan zullen we
om de kracht en de vaardigheid bidden om die uit te voeren,
waarbij we in de voetsporen van onze Heer en Heiland, Jezus
Christus, treden.9

Als wij onze plicht doen en in geloof en 
getuigenis groeien, kan de tegenstander ons 

niet op het slechte pad brengen.

De duivel is in staat om onze ogen met wereldse zaken te ver-
blinden, en hij wil ons graag beroven van de grootste gave, het
eeuwig leven. Maar de duivel heeft niet de macht en zal nooit de
macht hebben om een heilige der laatste dagen te overwinnen
die de geboden van God onderhoudt. De tegenstander heeft niet
de macht om de ziel te vernietigen van de mens die zijn plicht
doet. Als wij niet helemaal eerlijk ten opzichte van God zijn, dan
openen we de deur en vernietigen we een deel van onze
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bescherming, en kan de duivel binnenkomen. Maar niemand is
ooit het getuigenis van het evangelie kwijtgeraakt, niemand is
ooit naar links of rechts afgedwaald, als hij kennis van de waar-
heid had, als hij zijn plichten deed, als hij het woord van wijs-
heid naleefde, als hij tiende betaalde, en als hij gehoor gaf aan
de roepingen en plichten van zijn ambt en roeping in de kerk.

Er zijn mensen die altijd vragen wat de Heer van hen ver-
wacht, en die daar voortdurend over twijfelen. Ik ben er volko-
men van overtuigd dat de Heer alleen van ons verwacht dat wij
onze taken vervullen en de geboden van God onderhouden.’10

Als u een man ziet die zijn quorumbijeenkomsten bijwoont,
die zijn taken in de wijk vervult, die eerlijk zijn tiende betaalt,
dan kan ik u vertellen dat het een man is die vervuld is met de
Geest van God en die groeit en toeneemt in zijn getuigenis van
het evangelie. Als u aan de andere kant een man ziet die engelen
heeft gezien, die prachtige manifestaties heeft gezien, die heeft
gezien dat duivels werden uitgeworpen, die naar de einden der
aarde is geweest om het evangelie te prediken, maar toch de
geboden van God niet onderhoudt, dan kan ik u vertellen dat
die man kritiek heeft op de gezalfden des Heren, iets aan te mer-
ken heeft op de president — waar hij heengaat, wat hij doet en
hoe hij de kerk leidt. (…)

U zult merken dat zij die hun plicht niet doen, altijd klagen
over iemand die dat wel doet, en excuses voor zichzelf zoeken.
Ik heb nog nooit een man gezien die de geboden van God
onderhield en toch kritiek had op het bestuur of de zaken van
de kerk. Plichtsverzuim, de geboden van God niet onderhouden,
verduistert het verstand van de mens, en de Geest van de Heer
trekt zich terug. In de Leer en Verbonden kunnen we lezen:
‘Want, ofschoon een mens vele openbaringen moge hebben en
de kracht om vele machtige werken te doen, nochtans, indien hij
in zijn eigen sterkte roemt, en de raadgevingen van God als niets
acht en de inspraken van zijn eigen wil en vleselijke verlangens
navolgt, moet hij vallen.’ [LV 3:4.]11

Ik ben zo praktisch ingesteld dat ik weinig geloof kan hebben
in een heilige der laatste dagen die zegt dat hij weet dat hij met
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het werk van God bezig is, dat hij weet dat dit het werk van de
Heer is, dat hij weet dat Joseph Smith een geïnspireerd profeet
was, dat hij weet dat de mannen die momenteel aan het hoofd van
de kerk staan geïnspireerde dienstknechten van God zijn, maar
die geen aandacht besteedt aan de eenvoudige taken die hem dag
in dag uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit zijn bijgebracht.’12

Er is geen gevaar dat iemand zijn of haar geloof in deze kerk
kwijtraakt als hij of zij nederig, met een gebed in het hart plichts-
getrouw is. Ik heb nog nooit meegemaakt dat zo iemand zijn
geloof is kwijtgeraakt. Als wij onze plicht doen, neemt ons geloof
tot volmaakte kennis toe.13

Ik heb mannen en vrouwen van de kerk afvallig zien worden,
en bijna zonder uitzondering heb ik die afval geleidelijk aan zien
plaatsvinden.

Als wij ons op het smalle pad begeven, lijkt het wel of er een
rij palen langs de weg staat, in een rechte lijn. Maar als we een
stap opzijzetten, lijkt het wel of alle palen niet meer in een
rechte lijn staan. Hoe verder we ons van de rechte lijn verwijde-
ren, hoe schever de palen lijken te staan. Het is het rechte en
smalle pad van plichtsgetrouwheid dat u en mij naar God zal
terugleiden.14

De geboden bereiden ons voor op het 
leven bij onze hemelse Vader.

De Heer, die weet wat voor u, mij en iedereen het beste is,
heeft ons wetten gegeven waarmee wij, als wij gehoorzaam zijn,
goddelijker kunnen worden, ons beter voor kunnen bereiden
op onze terugkeer in de tegenwoordigheid van onze hemelse
Vader en mogen horen: ‘Wèl gedaan, gij goede en getrouwe
slaaf.’ [Matteüs 25:21.]

Daar doen we het voor.

Wij bevinden ons in een school; we moeten ons aanpassen,
ons bekwamen en ons voorbereiden, zodat we kunnen terugke-
ren in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader. En de man
die beweert dat hij weet dat het evangelie waar is, maar het niet
naleeft, houdt zich niet aan de geboden van God. Zo’n man kan
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in de kerk en het koninkrijk van God nooit de kracht, macht,
verhevenheid en vaardigheid bereiken die hij had ontvangen als
hij gehoorzaam aan de wetten van God was geweest.15

We kunnen het best dagelijks de taken verrichten die gedaan
moeten worden. Op die manier wordt de mens onderweg geze-
gend, en bewandelt hij het pad dat tot het eeuwig heil leidt.16

Succes in de ogen van onze Schepper is bijna altijd het tegen-
overgestelde van de definitie die de mens aan succes geeft. Een
man wordt vaak als succesvol beschouwd als hij veel geld heeft
verdiend, maar er wordt geen aandacht besteed aan de manier
waarop hij die rijkdom heeft vergaard of wat hij ermee doet.
Misschien heeft hij in zijn wilde streven naar materiële zaken die
geen blijvende waarde hebben alle fijne gevoelens van zijn
karakter vernietigd en zichzelf beroofd van het voorrecht om bij
zijn Schepper terug te keren. (…)

Laten wij allemaal vandaag de wil van onze Vader doen. Dan
zullen we zijn voorbereid op de plicht van morgen en op de
eeuwigheid die in het verschiet ligt. Vergeet nooit dat dit de
parel van grote waarde is — het eeuwige leven — waar we voor
werken. Alleen hij die zich daarvoor in dit leven kwalificeert, is
een succesvol man.17

Als wij het plan van leven en eeuwig heil onderzoeken, als wij
de geboden onder de loep nemen die ons als leden van de kerk
van God zijn gegeven, zullen we merken dat al die geboden
gegeven zijn met het uitdrukkelijke doel om ons tot zegen te zijn
en ons te ontwikkelen, zodat we bekwaam en voorbereid zullen
worden om in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader
terug te keren. Deze taken en plichten zijn bedoeld om ons te
helpen in ons streven naar goddelijkheid. Ze zijn bedoeld om
goden van ons te maken, om ons in staat te stellen om, zoals
beloofd, mede-erfgenamen te worden van onze Heer en
Heiland, Jezus Christus, en met Hem voor eeuwig in de tegen-
woordigheid van God, de eeuwige Vader, te wonen.

Het doel van ons leven op aarde is dat wij onze eigen verho-
ging moeten bewerkstelligen, dat we onszelf moeten voorberei-
den om bij onze hemelse Vader terug te keren. En onze Vader,
die onze fouten en tekortkomingen kent, heeft ons bepaalde
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geboden gegeven, en als wij die vereisten en onze taken bestu-
deren, zullen we merken dat ze allemaal voor ons welzijn en
onze vooruitgang zijn gegeven. In de school van het leven en
door het onderricht dat wij van onze hemelse Vader ontvangen,
worden wij precies wat Hij van ons verwacht, zodat wij voorbe-
reid zullen zijn om bij Hem terug te keren.18

Dit is de grondgedachte, heiligen der laatste dagen. Laten we
beseffen dat God machtiger is dan de hele aarde. Laten we besef-
fen dat als wij trouw de geboden van God onderhouden, zijn
beloften letterlijk in vervulling zullen gaan. Want Hij heeft
gezegd dat niet één jota of tittel van de wet verloren zal gaan.
[Zie Matteüs 5:18.] Het probleem is dat de tegenstander van de
mensenziel het verstand verblindt. Hij gooit zogezegd zand in
hun ogen, en zij worden door wereldse zaken verblind. De mens
verzamelt geen schatten in de hemel, waar noch mot noch roest
ze ontoonbaar maken, waar geen dieven inbreken en stelen [zie
Matteüs 6:19–20], maar zij streven naar wereldse rijkdom en de
tegenstander krijgt macht over hen.

Ik zeg tegen u, heiligen der laatste dagen, dat de parel van
grote waarde het eeuwige leven is. God heeft gezegd dat het
eeuwige leven de grootste gave is die Hij de mens kan geven.
[Zie LV 14:7.] Wij werken voor die grote gave, en we zullen die
ontvangen als wij de geboden van God onderhouden. Maar wij
hebben er niets aan als wij enkel beweren dat we het evangelie
hebben en dat over de hele wereld verkondigen. We hebben er
pas iets aan als wij de wil van God doen.19

Het allerbelangrijkste dat u en ik kunnen doen is te weten
komen of wij het rechte en smalle pad bewandelen dat naar het
eeuwige leven leidt. En als dat niet het geval is, hoe het komt dat
we de tegenstander de kans hebben gegeven om ons verstand te
verblinden en ons van het pad af te leiden dat naar de tegen-
woordigheid van God leidt? Iedereen moet er zelf achter komen
waarin hij heeft gefaald, en dan moet hij onze hemelse Vader
toegewijd om de hulp van de Heilige Geest vragen, zodat hij op
het rechte pad kan terugkeren.20

Er is gezegd (…) dat wij niet alles doen wat we kunnen. Ik
denk niet dat er iemand is die aan al zijn verwachtingen voldoet,
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maar als we ons inspannen, als we hard werken, als we ons uiter-
ste best doen en iedere dag vooruitgang maken, komen we onze
plichten na. Als wij onze tekortkomingen aanpakken, als we zo
leven dat we God om licht, kennis, intelligentie en vooral zijn
Geest kunnen vragen, zodat we onze zwakheden kunnen over-
winnen, dan bevinden we ons op het rechte en smalle pad dat
naar het eeuwige leven leidt; dan hoeven we niet bang te zijn.21

Er is voor de heiligen der laatste dagen slechts één pad, en dat
is het pad van plichtsbesef. Het is niet alleen een getuigenis; het
zijn niet de prachtige manifestaties; het is niet de kennis dat het
evangelie van Jezus Christus waar is, dat dit het heilsplan is —
wij worden niet verlost door de kennis dat de Heiland onze
Verlosser is, en dat Joseph Smith zijn profeet was. Het gaat om
het onderhouden van Gods geboden, om het leven als heilige
der laatste dagen.22

Ideeën voor studie en bespreking

• In welke opzichten is gehoorzaamheid ‘geen offer maar een
voorrecht’? Waarom is het onderhouden van zijn geboden een
genoegen als ons hart vervuld is van Gods liefde?

• Waaruit is voor u gebleken dat God gebonden is aan zijn
beloften als wij zijn geboden onderhouden? (Zie ook LV
82:10.)

• Hoe kunnen we door een verkeerde kijk op succes van het
pad naar het eeuwige leven worden weggevoerd?

• Door welke aspecten in ons leven kunnen we van het pad van
God afdwalen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het geen
verleidingen worden?

• Waarom is plichtsverzuim iets wat zich geleidelijk ontwikkelt?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij ijverig en moedig onze
taken blijven vervullen?

• Welke dagelijkse plichten hebben alle leden van de kerk?
Welke taken zijn van onze persoonlijke omstandigheden
afhankelijk?

• Waarom is plichtsbesef voor heiligen der laatste dagen het
enige pad?
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Volharding

Volharding in het nastreven van rechtschapen verlangens
zal ertoe leiden dat we onze talenten ontwikkelen,

geestelijke doelen bereiken en anderen helpen.

Uit het leven van Heber J. Grant

Heber J. Grant heeft zijn hele leven ijverig gewerkt aan zelf-
verbetering. Hij geloofde dat ‘ieder mens zich van dag tot dag en
van jaar tot jaar kan verbeteren, en naarmate de jaren komen en
gaan steeds meer vaardigheden kan ontwikkelen.’1 Hij stond
bekend om zijn doorzettingsvermogen, en er werd van hem
gezegd dat ‘hij nooit kritiek had op de zwaktes van anderen,
maar zijn eigen strijd voerde.’2 Hij heeft het volgende verhaal
verteld over een voorval in zijn jeugd waarbij hij duidelijk blijk
van doorzettingsvermogen gaf:

‘Toen ik lid werd van een honkbalclub speelden de jongens
van mijn leeftijd en iets ouder in het eerste team, de jongeren
speelden in het tweede team en de allerjongsten speelden in het
derde team, waar ik ook in speelde. Een van de redenen hier-
voor was dat ik de bal niet van het ene naar het andere honk kon
gooien. Een andere reden was dat ik niet voldoende kracht had
om hard te rennen of de bal goed weg te slaan. Als ik de bal
oppakte, riepen de jongens meestal: “Gooi maar hierheen, moe-
derskindje!” Ik werd zo erg door mijn teamgenoten geplaagd dat
ik me plechtig voornam om eens in het eerste team te spelen dat
het kampioenschap van het gebied Utah zou winnen.

‘Mijn moeder had kostgangers in huis, en ik poetste hun
schoenen totdat ik genoeg geld had om een honkbal te kopen.
Ik stond urenlang met de bal tegen de schuur van een buurman
(Edwin D. Woolley) te gooien. Hij noemde mij de luiste jongen
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in de dertiende wijk. Vaak deed mijn arm zo zeer dat ik ’s avonds
bijna niet in slaap kon komen. Maar ik bleef oefenen, en uitein-
delijk mocht ik naar het tweede team van onze club. Daarna
werd ik lid van een betere club, en uiteindelijk speelde ik in het
team dat het kampioenschap van het gebied won. Toen ik de
belofte aan mezelf was nagekomen, stopte ik met honkballen.’

President Grant heeft later toegegeven dat hij ‘uren, dagen,
weken en maanden gedeeltelijk had verspild’ door met een
honkbal tegen de schuur van zijn buurman te gooien. Hij zei: ‘Ik
ben doordrongen van het feit dat ik niet (…) bezig was met de
hoogste bezigheid waartoe ik met mijn vaardigheden in staat
was. (…) Er was echter iets dat ik met het balspel had bereikt. Ik
was namelijk een belofte aan mezelf nagekomen.’3

De jonge Heber J. Grant bleef ook volharden om te leren knik-
keren, om grammatica te leren en om een prachtig handschrift
te ontwikkelen.

Omdat hij in zijn jeugd had leren volharden, bleef hij dat
beginsel toepassen toen hij ouder werd. Hij nam zich bijvoor-

Heber J. Grant ontwikkelde de eigenschap volharding al in zijn jeugd. Later heeft 
hij gezegd: ‘Er is geen gemakkelijke formule voor succes. Volharden, volharden 

VOLHARDEN; werken, werken, WERKEN — daar gaat het om in dit leven.’
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beeld voor om te leren zingen. Hij heeft gezegd: ‘Vanaf dat ik
negen jaar was, heb ik geprobeerd te zingen. Ik probeerde het
keer op keer zonder enig succes. Toen ik 43 jaar was, had ik een
secretaris met een prachtige stem. Ik zei dat ik er alles voor over
zou hebben als ik alleen al wijs kon houden. Hij lachte en zei:
“Iedereen die een stem en doorzettingsvermogen heeft, kan zin-
gen.” Ik benoemde hem onmiddellijk tot mijn zangleraar.

‘Mijn zanglessen begonnen die avond. Na twee uur oefenen
kon ik nog steeds de eerste regel van het lied niet zingen dat we
uitgekozen hadden. Nadat ik dat lied meer dan vijfduizend keer
had geoefend, klonk het nog niet goed toen ik het in het open-
baar probeerde te zingen. Daarna oefende ik het lied nog zes
maanden. Nu kan ik een lied in een paar uur leren.’4

President Grant bleef positief over zijn zangles, en hij liet zich
niet door zijn fouten of de kritiek van anderen van zijn stuk
brengen. Tijdens een toespraak tot de jongeren van de kerk
heeft hij gezegd:

‘Toen ik leerde zingen, (…) oefende ik [een bepaald] lied
twaalf keer achter elkaar. Het bestaat uit drie coupletten; dus ik
zong 36 coupletten. Ik maakte per couplet vijf fouten, totaal dus
180 fouten in een lied, en ik wist dat niet eens. Toen ik begon
met zingen, duurde het drie tot vier maanden om twee eenvou-
dige lofzangen te leren. Een aantal weken geleden leerde ik een
lofzang in drie uur — zes dagen lang een half uur. En toen kon
ik het zingen.’5

President Heber J. Grant citeerde vaak de volgende uitspraak,
die soms aan Ralph Waldo Emerson wordt toegeschreven:
‘Datgene waarin we volharden, gaat ons steeds gemakkelijker af,
niet omdat de aard van de zaak anders is geworden, maar omdat
ons vermogen om het te doen is toegenomen.’6 President Grant
was een voorbeeld van deze waarheid, vooral op het gebied van
dienst aan de Heer. Ondanks tegenspoed, zoals armoede en het
verlies van zijn vader op jonge leeftijd, bleef hij standvastig de
geboden onderhouden, zijn taken in de kerk vervullen en zijn
uiterste best doen om het koninkrijk van God op aarde op te
bouwen.
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Leringen van Heber J. Grant

Als wij volharden, kunnen we ieder 
waardevol doel bereiken.

Ik ben van mening dat wij ieder gesteld doel kunnen berei-
ken. Geen enkele jongeman of jongevrouw mag bij de pakken
gaan neerzitten en zeggen dat zij helemaal niets doen omdat zij
iets niet zo goed kunnen als een ander. God heeft sommige men-
sen tien talenten gegeven; anderen heeft hij één talent gegeven.
Maar zij die het ene talent ontwikkelen, zullen uiteindelijk veel
verder zijn dan zij die tien talenten hadden maar er niets mee
gedaan hebben.7

Betrouwbaarheid, doorzettingsvermogen en vastberadenheid
zijn de eigenschappen waarmee u het in dit leven zult winnen.8

Ik ben van mening dat we in ons leven maar weinig zullen
bereiken als we geen ambitie hebben om iets te bereiken en te
doen. Niets is momenteel droeviger dan te zien hoe de leden de
geest van integriteit, toewijding en ambitie om iets te bereiken,
kwijtraken. Dat lijkt me helemaal verkeerd. Ieder mens moet het
verlangen hebben om te groeien en toe te nemen in vermogen
en vaardigheid om iets te bereiken. Uiteraard bereiken we niets
als we alleen onze wil en onze verlangens doen gelden. Dat ver-
langen moet gepaard gaan met het verlangen om te werken. Ik
weet zeker dat een jongeman die volledig tevreden is met wat hij
doet, hoewel hij misschien heel weinig doet, en geen ambitie
heeft om meer te doen, zal blijven stilstaan. Maar ik ben ervan
overtuigd dat ieder mens zich van dag tot dag en van jaar tot jaar
kan verbeteren, en in de loop van de tijd steeds meer vaardig-
heden kan ontwikkelen. Dat geloof ik met heel mijn hart.9

Door toepassing en uitoefening worden we bekwaam in de
taken en werkzaamheden van het leven, of die nu godsdienstig
van aard zijn of niet.10

Er is geen gemakkelijke formule voor succes. Volharden, vol-
harden VOLHARDEN; werken, werken, WERKEN — daar gaat
het om in dit leven.11
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Wij moeten volharden om op het pad te blijven 
dat naar het eeuwige leven leidt.

Ik besef dat we ons voortdurend moeten inspannen als we
van ons leven een succes willen maken. Er is geen inspanning
voor nodig om van een heuvel af te rollen, maar het kost wel
degelijk veel inspanning om een heuvel te beklimmen. Er is geen
inspanning voor nodig om de brede weg naar de ondergang te
bewandelen; maar er is wel degelijk inspanning nodig om het
rechte en smalle pad te bewandelen dat naar het eeuwige leven
leidt.12

Ik vind dat we moeten leren dat we ons nooit laten ontmoe-
digen. (…) Ik vind dat als wij in ons hart besluiten dat we door
en met de zegeningen van God, onze hemelse Vader, iets willen
bereiken, God ons het vermogen geeft om dat te bereiken. Maar
als we de moed opgeven, als we ontmoedigd raken, als we naar
de top van de berg kijken en zeggen dat we die onmogelijk kun-
nen bereiken, terwijl we ons nooit inspannen, zullen we nooit
iets bereiken.

Nephi zei tegen zijn vader dat hij zou heengaan en doen wat
de Heer had geboden [zie 1 Nephi 3:7]. Toen zijn broers de pla-
ten niet konden bemachtigen en ontmoedigd terugkwamen, was
hij niet ontmoedigd. (…) Hij zei tegen zijn broers: ‘Zowaar als
de Here leeft en wij leven, zullen wij niet naar onze vader in de
wildernis terugkeren, totdat wij hebben volbracht, wat de Here
ons heeft bevolen.’ [1 Nephi 3:15.] Nu mogen wij als heiligen
der laatste dagen niet vergeten dat Nephi succesvol was; we
mogen niet vergeten dat hij ondanks alle tegenspoed de platen
met de waardevolle woorden van God bemachtigde; dat hij dat
onbetaalbare verslag in handen kreeg, dat van onschatbare
waarde voor zijn nakomelingen was. Zonder dat verslag zou het
voor velen moeilijk zijn geweest om het rechte en smalle pad te
vinden dat naar het eeuwige leven leidt.

Als er in het Boek van Mormon een persoon is die ik bewon-
der en die voor mij een groot voorbeeld is, dan is dat Nephi. Hij
was nooit ontmoedigd, nooit terneergeslagen, altijd bereid,
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altijd vastbesloten zijn uiterste best te doen om het werk van
God te vervullen.13

Ik kan u vertellen hoe u verlost kunt worden: door de gebo-
den van God te onderhouden. Geen macht op of onder de aarde
zal ooit in staat zijn om de verlossing van u, mij of andere heili-
gen der laatste dagen te verhinderen. Wij zijn de architect van
ons eigen leven, niet alleen van het leven hier, maar ook van het
komende leven in de eeuwigheid. Wij zijn zelf in staat om alle
taken en plichten te vervullen die God van de mens vereist. Er is
nog nooit een gebod gegeven zonder dat God ons de kracht
heeft gegeven om dat gebod te onderhouden. Als wij falen, zijn
wij zelf verantwoordelijk voor de mislukking, omdat God zijn
dienstknechten, van de president van de kerk tot het eenvou-
digste lid, begiftigt met alle vaardigheden, alle kennis en alle
macht die noodzakelijk zijn om getrouw, ijverig en op de juiste
wijze alle taken en plichten te vervullen die van ons verwacht
worden, en wij, alleen wij, moeten verantwoording afleggen als
we falen.14

Geloof en kennis zonder toepassing zijn waardeloos. Alle ken-
nis in de wereld is niet voldoende als wij die kennis niet daad-
werkelijk in praktijk brengen. Wij zijn de architect en bouwer
van ons eigen leven, en als we onze kennis niet toepassen en
onze taken niet vervullen, brengen we niets van ons leven
terecht.15

Met behulp van onze hemelse Vader is er geen taak of wet in
de kerk die we niet kunnen vervullen. De Heer geeft ons de
kracht en de vaardigheid om alle taken en werkzaamheden die
van ons verwacht worden op een in zijn ogen aanvaardbare
manier te verrichten. De enige vraag is of wij de juiste instelling
hebben. Ik hoorde gisteren dat er een [man] was die zei dat hij
koffie niet kon opgeven. Ik geloof niet dat die man de waarheid
spreekt. Ik denk dat hij niet de juiste instelling heeft om die
gewoonte te overwinnen.16

Veel mensen hebben tegen mij gezegd: ‘Mijnheer Grant, hoe
verklaart u dat veel mensen die van hun kennis van het werk van
het mormonisme en van de goddelijke zending van de profeet
Joseph Smith hebben getuigd, zich later van het evangelie van de
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heiligen der laatste dagen hebben afgekeerd en bittere vijanden
zijn geworden?’ Ik antwoord dan eenvoudigweg dat er geen
enkele belofte aan mannen, vrouwen of kinderen is gedaan,
ongeacht het getuigenis dat zij hebben ontvangen, of wat voor
licht en intelligentie zij ook van God hebben gekregen, dat zij
standvastig op het rechte en smalle pad naar het eeuwige leven
zullen blijven; alleen als zij de geboden van God onderhouden.
Ik ken geen enkel persoon onder de heiligen der laatste dagen
die getrouw persoonlijk en als gezin in gebed gaat, die de kerk-
diensten en zijn quorumvergaderingen bijwoont, die ieder jaar
gewillig een tiende deel van zijn inkomen aan de Heer geeft, die
het woord van wijsheid naleeft — ik ken niemand die dan toch
afvallig wordt. Maar ik ken wel veel mensen die ondanks grote
en wonderbaarlijke manifestaties zijn afvallig zijn geworden,
omdat zij hun taken en plichten als heilige der laatste dagen niet
hebben vervuld.17

Waar [de tegenstander] heel veel voordeel uit haalt, is dat wij
allemaal arme, zwakke stervelingen zijn die zich bewust zijn van
hun zwakheden. Hij probeert onze kennis op dat punt uit te bui-
ten door ons wijs te maken dat wij toch niet goed genoeg zijn en
dat alles wat wij doen toch niet de moeite waard is. Maar wij kun-
nen er zeker van zijn dat we, als wij ons best doen met de kleine
taken die dagelijks van ons verwacht worden, op grotere taken
worden voorbereid. En als de Heer vindt dat het tijd is, zullen we
belangrijker werk in zijn koninkrijk kunnen verrichten.18

Ik wil de jongeren op het hart drukken dat ze, als zij in het
verleden niet succesvol zijn geweest, of niet rechtschapen heb-
ben geleefd, nooit het gevoel mogen krijgen dat er in de toe-
komst geen hoop meer voor hen is. Jezus Christus, onze Heer en
Heiland, heeft nog nooit een leerstelling gegeven die duidelijker
is dan de leer dat onze zonden niet meer tegen ons gebruikt zul-
len worden als wij ons bekeren en onze zonden verzaken, en als
we in de toekomst ijverig voor een goede zaak werkzaam zijn.19

We moeten voortdurend anderen helpen.

Ik heb vaak een ervaring van doctor Karl G. Maeser verteld. Hij
vertelde dat er een arme weduwe met haar zoon bij hem kwam.
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Ze zei tegen broeder Maeser dat dit haar enige zoon was, en dat
zij als wasvrouw hard gewerkt had om het nodige geld te sparen
om hem naar de Brigham Young University te sturen. Ze had
namelijk gehoord dat broeder Maeser in staat was om opstan-
dige jongens op het recht pad te brengen. Ze zei tegen broeder
Maeser dat zij de jongen niet meer aankon, dat de bisschop en
zijn raadgevers niets meer met hem konden beginnen, en dat zij
hem allemaal als een slechte jongen beschouwden.

De jongen begon aan het schooljaar en kwam al snel in de
problemen. Broeder Maeser zei dat hij alle regels aan zijn laars
lapte. De leerkrachten konden niets met hem beginnen, en hij
oefende op school een slechte invloed uit. Broeder Maeser wilde
hem niet van school sturen omdat hij aan die arme weduwe
dacht die zo hard gewerkt had om haar zoon naar school te stu-
ren. Dus slikte hij zijn zorgeloze, opstandige gedrag totdat bij
hem de maat vol was. Toen stuurde hij hem van school.

De volgende ochtend om acht uur, toen broeder Maeser net
in zijn kantoor zat, werd er op de deur geklopt. Toen hij de deur
opendeed, stond die jongen daar. Broeder Maeser zei, toen hij
die jongen daar zag staan en dacht aan alle problemen die hij op
school had veroorzaakt, dat hij hem het liefst ‘een klap in zijn
gezicht had willen geven’. Dat was zijn eerste gedachte toen hij
de jongen zag die net een dag eerder van school was gestuurd.

De jongen zei: ‘Broeder Maeser, wilt u me nog een kans
geven.’

Broeder Maeser [heeft later gezegd]: ‘Ik stond perplex omdat
die jongen om nog een kans durfde te vragen. Hij dacht niet dat
ik hem nog een kans zou geven, en hij zei: “Broeder Maeser,
broeder Maeser — geef me alstublieft nog één kans.”’

De stem van broeder Maeser sloeg over toen hij op de uitge-
strekte armen van de jongen toeliep en hem omhelsde en kuste.
Hij beloofde hem nog honderd kansen.

Broeder Maeser zei: ‘Wat denkt u — die jongen is nu raadge-
ver in de bisschap in de stad waar hij zich vroeger zo onuit-
staanbaar gedroeg!’ (. . .)
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Dat zijn de resultaten die tellen — resultaten van menselijke
waarde. Door het geduldige, onvermoeibare, gebedvolle werk
dat wij verzetten voor onze behoeftige jongeren, en voor hen die
zich om de een of andere reden van ons hebben teruggetrokken,
worden we later vaak met onbeschrijfelijke vreugde en voldoe-
ning beloond.

Mogen wij lang en onophoudelijk, geduldig en vergevensge-
zind, en met een gebed in ons hart werkzaam zijn voor de men-
sen die onze hulp nodig hebben!20

Ideeën voor studie en bespreking

• Wanneer heeft de Heer u gezegend voor uw volharding?

• Waardoor worden wij gemotiveerd om onze taken voor de
Heer te verrichten?

• Wat voor hindernissen moeten we onder ogen zien als we
standvastig onze talenten en vaardigheden ontwikkelen?

• Waarom zijn standvastige inspanningen zo belangrijk voor een
rechtschapen en eeuwig leven? (Zie ook 1 Nephi 13:37; 3
Nephi 27:16; LV 14:7.)

• President Grant had veel bewondering voor de profeet Nephi.
Welke overeenkomsten zijn er tussen Nephi en president
Grant? Hoe kunnen wij hun voorbeeld volgen?

• In welke opzichten kunnen wij de mensen helpen die ‘zich
van ons hebben teruggetrokken’?

• In welke opzichten bent u door de standvastige inspanningen
van anderen gezegend?

Noten
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Troost in het stervensuur

De vrede en troost van onze Vader in de hemel kan een
genezende invloed zijn voor iedereen die rouwt om de dood

van een dierbare.

Uit het leven van Heber J. Grant

‘In tijden van ziekte en dood’, schreef Lucy Grant Cannon,
dochter van president Heber J. Grant, ‘was de standvastigheid
van mijn vader het opmerkelijkst. Toen zijn zoon [de zevenjarige
Heber Stringham Grant] ruim een jaar bedlegerig was, en in de
laatste maanden van zijn leven veel pijn moest lijden, zat pa
urenlang naast zijn bed om hem te troosten. Hij was zoveel
mogelijk bij hem in zijn kamer, en toen hij overleed legde pa
zich erbij neer hoewel hij wist dat hij wat aards nakomeling-
schap betreft geen zoon meer had om zijn naam voort te zetten.
Zijn grote geloof, dat in onze ogen onbeperkt was, is voor ons
allemaal een kracht en een steun geweest.’1

Toen president Grant over het verdriet sprak dat voortkomt
uit het verlies van een dierbare, sprak hij vol empathie, die uit
eigen ervaring voortkwam. Naast zijn zoon Heber zijn zes andere
familieleden hem in de dood voorgegaan. Toen hij negen dagen
oud was, verloor hij zijn vader. In 1893 overleed zijn vrouw Lucy
op 34-jarige leeftijd, na drie jaar aan een ernstige ziekte te heb-
ben geleden. Zijn vijfjarige zoon Daniel Wells Grant, zijn enige
andere zoon, overleed twee jaar later. In 1908, vlak nadat presi-
dent Grant en zijn vrouw Emily van een zending in Europa thuis-
kwamen, overleed Emily aan maagkanker. Een jaar later rouwde
president Grant om het verlies van zijn moeder. In 1929, elf jaar
nadat hij als president van de kerk was aangesteld, overleed zijn
dochter Emily op 33-jarige leeftijd.
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‘Ik hoop dat de vrede en de troost van onze Vader in de hemel iedereen zal genezen
die rouwt of tegenspoed te verduren heeft.’
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President Grant heeft door deze verliezen veel geleden.
Tijdens de ziekte van Lucy schreef hij in zijn dagboek: ‘Lucy heeft
het gevoel dat ze niet meer beter zal worden, en we hebben van-
daag ernstig met elkaar gesproken. We hebben allebei gehuild
om het te verwachten afscheid. Ik ben bang dat haar leven niet
gespaard zal worden.’2

Ondanks die angsten vond president Grant hoop en troost in
de waarheid van het evangelie. Hij zei dat hij nog nooit een
begrafenis van een getrouw lid van de kerk had bijgewoond zon-
der de Heer te bedanken ‘voor het evangelie van Jezus Christus,
en voor de troost en verlichting die we daar in tijden van verdriet
en dood uit kunnen putten.’3 Hij zei dat hij deze ‘troost en ver-
lichting’ bij het overlijden van zijn zoon Heber had ervaren: ‘Ik
weet dat toen mijn laatste zoon overleed (ik heb er maar twee
gehad) er bij ons thuis een gevoel van vrede, troost en vreugde
heerste die niet begrepen kan worden door hen die niets afwe-
ten van het evangelie en van de gemoedsrust die we daardoor
kunnen ontvangen.’4

Leringen van Heber J. Grant

Eeuwige waarheden kunnen een troost 
zijn als een dierbare overlijdt.

Hoe bitter moet het leed en het verdriet zijn van hen die voor-
bij het graf niets anders zien dan het begin van de eeuwige nacht
en vergetelheid. Voor hen die dat geloven, heeft de dood toege-
slagen en heeft het graf overwonnen. Voor hen is zelfs de heer-
lijkheid van deze aarde de laatste flikkering van een kaars in de
oneindige duisternis.

Maar voor de gelovige mens is de dood slechts de voortzetting
van het leven dat hij onderbrak toen hij op aarde kwam.5

Ik kan me mijn dierbaren, mijn lieve moeder en anderen die
zijn overleden, niet in het graf voorstellen. Ik verheug me in de
vriendschap en de vreugde die zij ervaren als zij hun dierbaren
aan de andere kant ontmoeten.6

Wij zijn natuurlijk nooit helemaal op de dood voorbereid,
wanneer die ook komt. Ik weet dat ik mezelf had wijsgemaakt
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dat mijn moeder zo gezond was dat ze in ieder geval honderd
zou worden, en het was een grote schok toen ze twaalf jaar eer-
der overleed.

Ik ben altijd dankbaar voor het evangelie van Jezus Christus,
het plan van leven en eeuwig heil, maar bij dergelijke gelegen-
heden (begrafenissen) ben ik altijd het dankbaarst voor de waar-
heid. De volmaakte en volledige kennis die wij als heiligen der
laatste dagen hebben van het werk van God dat wij verrichten,
de volledige zekerheid dat wij, als wij getrouw zijn, na dit leven
kunnen terugkeren in de tegenwoordigheid van hen die wij lief-
hebben en die ons zijn voorgegaan, en dat wij mogen omgaan
met onze hemelse Vader, de Verlosser, de profeet Joseph Smith,
de patriarch Hyrum en alle andere grote mannen en vrouwen
die hun leven aan dit goede doel hebben toegewijd, brengt
vrede en geluk in ons hart die niet door mij of anderen met
woorden kan worden uitgelegd.7

Hoewel de dood verdriet in ons gezin en ons hart brengt, is
dat verdriet voor heiligen der laatste dagen min of meer het-
zelfde als de gevoelens die wij hebben als wij tijdelijk afscheid
moeten nemen om op zending te gaan of voor een periode
ergens anders gaan wonen. Het verschrikkelijke leed dat ik heb
gezien bij mensen die de waarheid niet kennen, komt volgens
mij nooit voor bij ware heiligen der laatste dagen.8

Als mensen die wij bewonderen en liefhebben, problemen of
verdriet hebben omdat zij afscheid moeten nemen van iemand
die zij liefhebben, vind ik het vaak treurig dat wij niet in staat zijn
om het verdriet dat zij ervaren van hun schouders te nemen.

Maar wij beseffen dat onze Vader in de hemel een gebroken
hart kan helen, verdriet kan verdrijven en met vreugde en
genoegen de aandacht kan richten op de zegeningen die wij
door gehoorzaamheid aan het evangelie van de Heer Jezus
Christus kunnen ontvangen. Want wij begrijpen en zijn ervan
overtuigd dat wij volgens de wil van onze hemelse Vader verder
zullen leven en dat ons bestaan niet ophoudt als ons sterfelijk
lichaam in het graf wordt gelegd.

Het is een grote zegen dat wij, in de voorzienigheid van de
Heer en in de openbaringen van onze Vader in de hemel, de
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zekerheid hebben gekregen dat de geest en het lichaam te zijner
tijd verenigd zullen worden, ondanks het ongeloof in de heden-
daagse wereld — en er is zeker veel twijfel en ongeloof op dit
gebied. Maar toch hebben we door de openbaringen van de
Heer, onze God, de verzekering gekregen dat dat het doel van
God is, dat het lichaam en de geest voor eeuwig verenigd zullen
worden en dat er een tijd zal komen dat wij, door de zegen en
genade van God, geen verdriet meer zullen hebben, dat wij alle
beproevingen en problemen overwonnen zullen hebben, en in
de tegenwoordigheid van de levende God zullen vertoeven, ver-
vuld met vreugde, vrede en voldoening.9

De Heer versterkt ons als wij zijn hand 
erkennen en zijn wil aanvaarden.

Er zijn veel onverklaarbare zaken in de wereld. Ik kan maar
moeilijk begrijpen waarom de Heer in zijn voorzienigheid, (…)
de enige twee zoons die ik had, heeft weggenomen en dat mijn
naam wat de wereld betreft bij mij moest eindigen. Aan de
andere kant is het evangelie zo opbouwend dat ik ondanks het
verlies van deze twee zoons nooit ontevredenheid in mijn hart
heb gekend en nooit iets heb willen aanmerken. Het evangelie
heeft iets waardoor de mens God erkent in leven en dood, in
vreugde en verdriet, in voorspoed en tegenspoed. De Heer heeft
gezegd dat hij tevreden is over de mensen die zijn hand in alles
erkennen. [Zie LV 59:21.]10

Ik kan getuigen dat ik zeker weet dat niets minder dan de
Geest van de Heer mij ooit de gemoedsrust en troost had kun-
nen geven die ik tijdens het overlijden van [mijn zoon] Heber
ervaarde. Ik ben van nature liefdevol. Ik heb mijn laatste zoon
met heel mijn hart liefgehad. Ik had de hoop dat hij veel zou
bereiken. Ik had verwacht dat hij op zending zou gaan om het
evangelie van Jezus Christus te verkondigen, en ik had gehoopt
dat hij een goede invloed op aarde zou zijn. En toch, ondanks
alle verwachtingen die ik van mijn zoon had, kon ik hem door
de zegen van de Heer zien sterven zonder een traan te laten.
Geen macht op aarde had mij die gemoedsrust kunnen geven.
Die was van God afkomstig. En ik kan er nooit over spreken of
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schrijven zonder dat mijn hart vervuld wordt met gevoelens van
dankbaarheid, die veel krachtiger zijn dan ik zelf onder woorden
kan brengen.11

Mogen wij altijd bedenken, omdat het waar en vertroostend
is, dat de dood van een getrouw mens niet te vergelijken is met
het verlies van de inspiratie van de Heilige Geest. Als wij het
goede doen, is eeuwig leven de grote beloning die wij zullen
ontvangen, en dan is de vreugde van onze Vader in de hemel
groot. Er is in dit leven niets belangrijker dan het goede te doen.
De Heer zal onze gebeden horen en verhoren, en ons geven
waar we om bidden, als dat goed voor ons is. Hij heeft de men-
sen die Hem van harte dienen nooit in de steek gelaten, en dat
zal Hij ook nooit doen. Maar wij moeten altijd bereid zijn om te
zeggen: ‘Vader, uw wil geschiede.’12

Toen mijn eerste vrouw overleed, was ik er met heel mijn ver-
stand en hart van overtuigd dat het de wil van de Heer was dat ze
werd weggenomen. Nederig legde ik me bij haar dood neer. De
Heer vond dat een van mijn kleine kinderen een getuigenis moest
krijgen dat de dood van haar moeder de wil van de Heer was.

Ongeveer een uur voordat mijn vrouw overleed, riep ik mijn
kinderen bij elkaar in haar kamer en zei dat hun moeder op ster-
ven lag en dat zij afscheid van haar konden nemen. Een van mijn
dochters, die toen twaalf was, zei tegen me: ‘Papa, ik wil niet dat
mama doodgaat. Ik ben zes maanden lang met u in het zieken-
huis in San Francisco geweest. Iedere keer dat mama veel pijn
had, gaf u haar een zegen, ging haar pijn weg en viel ze rustig in
slaap. Ik wil dat u uw handen op haar hoofd legt en haar
geneest.’

Ik vertelde mijn dochter dat we allemaal op een dag zullen
sterven, en dat ik zeker wist dat de tijd van haar moeder was aan-
gebroken. Zij en de andere kinderen gingen de kamer uit.

Toen knielde ik bij het bed van mijn vrouw neer (die op dat
moment bewusteloos was) en zei tegen de Heer dat ik zijn hand
erkende in leven en dood, in vreugde en verdriet, in voorspoed
en tegenspoed. Ik bedankte Hem voor de kennis dat mijn vrouw
voor eeuwig bij mij hoorde, dat het evangelie van Jezus Christus
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was hersteld, dat mijn vrouw en ik door de macht en het gezag
van het priesterschap voor eeuwig bij elkaar zouden zijn als ik zo
trouw zou blijven als zij was geweest. Maar ik zei tegen de Heer
dat ik de kracht niet had om mijn vrouw te zien sterven en dat
ook nog het geloof van mijn kinderen in de verordeningen van
het evangelie van Jezus Christus te zien wankelen. Dus vroeg ik
de Heer met al mijn kracht of Hij mijn dochter duidelijk wilde
maken dat het zijn wil was dat haar moeder stierf.

Binnen een uur overleed mijn vrouw. Ik liet de kinderen weer
in haar kamer komen. Mijn zoontje van vijf of zes huilde ver-
drietig en mijn dochter van twaalf nam hem in haar armen en
zei: ‘Je hoeft niet te huilen, Heber. Toen we uit de kamer waren,
heeft de stem van de Heer uit de hemel tegen mij gezegd: “Het
is de wil van de Heer dat je moeder nu overlijdt.”’

Beste vrienden, ik weet dat God gebeden hoort en verhoort!
Ik weet dat de heiligen in tijden van tegenspoed als geen ander
volk getroost en gezegend worden!13

De dood is een noodzakelijk onderdeel van dit leven 
en een stap in onze eeuwige vooruitgang.

Ik hoop dat de vrede en de troost van onze Vader in de hemel
iedereen zal genezen die rouwt of tegenspoed te verduren heeft.
Mogen wij gesterkt worden door de kennis dat zegeningen niet
altijd inhouden dat wij van alle teleurstellingen en problemen in
het leven gevrijwaard worden. We hebben ze allemaal, hoewel
onze problemen wel verschillen. Ik heb niet dezelfde beproe-
vingen als anderen gehad, maar toch ben ik niet gespaard geble-
ven. Als jonge man ben ik mijn vrouw en twee zoons
kwijtgeraakt, terwijl ik met heel mijn hart probeerde de geboden
van de Heer te onderhouden. Mijn gezin en ik leefden het
woord van wijsheid na en hadden recht op de zegeningen van
het leven. Ik ben ernstig beproefd en verzocht, maar ik ben
dankbaar dat de beproevingen en verleidingen nooit groter zijn
geweest dan ik kon doorstaan. Ik hoop met heel mijn hart dat
we nooit méér beproefd zullen worden dan dat we met de zege-
ningen van de Heer kunnen doorstaan.14
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In deze kerk hebben we van de Heer geleerd dat we al een
eeuwigheid leefden voordat we hier op aarde kwamen. We leef-
den als geestkinderen en bereidden ons voor op ons aardse
leven. Nadat we onze eerste staat hadden behouden, kwamen
we op aarde om kennis en wijsheid te verkrijgen, ervaring op te
doen, te leren, pijn te lijden, verleidingen te weerstaan en de
sterfelijkheid te overwinnen. Als ons lichaam sterft, keert onze
geest terug naar het geestelijk leven dat we hadden verlaten om
op aarde te komen. En dan gaan we verder, met onze ervaringen
uit ons eerste geestelijk leven, onze eerste staat, en ons aardse
leven, onze tweede staat, en maken we in de eeuwigheid voor-
uitgang totdat we het doel hebben bereikt dat de Heer heeft
gesteld: ‘Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader vol-
maakt is.’ [Matteüs 5:48.]15

Ideeën voor studie en bespreking

• Welke beginselen van het heilsplan kunnen ons troosten als
we om het verlies van een dierbare rouwen?

• President Heber J. Grant vertelde over zijn dochter die tijdens
het overlijden van haar moeder getroost werd door ‘de stem
van de Heer uit de hemel’. Op welke andere manieren kan de
Heer ons troosten? Hoe bent u getroost toen u een dierbare
verloor?

• Welke zegeningen krijgen we als we de hand van de Heer in
ons leven erkennen, zelfs als we problemen hebben?

• President Grant heeft gezegd dat ‘zegeningen niet altijd
inhouden dat wij van alle teleurstellingen en problemen in
het leven gevrijwaard worden’. Waarom is het belangrijk om
dit beginsel te begrijpen? Hoe kunnen beproevingen tot zege-
ningen leiden?

• Hoe kunnen wij ons nu voorbereiden om in tijden van
beproeving en verdriet open te staan voor ‘de vrede en de
troost van onze Vader in de hemel’ en zijn ‘genezende
invloed’?
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Op 27 november 1919 heeft president Heber J. Grant 
de Laie-tempel (Hawaii) ingewijd.



Gezinnen verenigen door
middel van tempelwerk 
en familiegeschiedenis

Door de tempelverordeningen worden de kinderen 
van God aan beide zijden van de sluier in staat gesteld om

de verhoging te ontvangen.

Uit het leven van Heber J. Grant

Heber J. Grant heeft in zijn leven vaak wereldse belangen
opgeofferd voor tempelwerk en familiegeschiedenis. Dit begon
al in zijn jeugd toen de leden van de kerk geld konden bijdragen
voor de bouw van de Salt Lake-tempel. Hij heeft gezegd: ‘Iedere
maand droeg ik als jongeman een dollar bij. Toen mijn inkomen
toenam, gaf ik twee dollar per maand, en toen drie dollar, vier
dollar, vijf dollar, en tegen het eind van de bouw gaf ik uiteinde-
lijk enkele duizenden dollars. Waarom? Omdat de almachtige
God mij had bijgebracht dat het hart van de kinderen tot de vade-
ren was gericht; dat de sleutels van de profeet Elia daadwerkelijk
aan Joseph Smith en Oliver Cowdery waren overgedragen.’1

Door de sleutels van het priesterschap die door Elia werden
hersteld, is het mogelijk dat gezinnen door middel van heilige
tempelverordeningen voor tijd en alle eeuwigheid verzegeld
worden. President Grant heeft uitgelegd dat dit werk voor de
levenden net zo belangrijk is als voor de doden: ‘Het evangelie
van Jezus Christus is voor ons hersteld; wij hebben het plan van
leven en eeuwig heil; wij hebben de verordeningen van het
evangelie niet alleen voor de levenden, maar ook voor de
doden. Wij hebben alles wat nodig is, niet alleen voor ons eigen
heil, maar opdat we daadwerkelijk ‘verlossers op de berg Zion’
zullen zijn [zie Obadja 1:21] en naar de tempel van onze God
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zullen gaan om onze voorouders te verlossen die zonder kennis
van het evangelie zijn gestorven.’2

President Grant gaf blijk van zijn liefde voor tempelwerk en
familiegeschiedenis toen hij zei: ‘Ik heb veel interesse in dit
werk. Ik wil mensen graag aanmoedigen om aan hun genealogie
te werken en vervolgens het werk in de tempel te verrichten.’3

Door zijn voorbeeld en leringen hebben zijn familieleden veel
liefde voor het tempelwerk ontwikkeld. In januari 1928 besloot
hij om iedere donderdagavond met de familie Grant naar de
tempel te gaan. Begiftigde leden van de familie kwamen bij
elkaar voor een gezamenlijke maaltijd en gingen vervolgens naar
de Salt Lake-tempel om de heilige verordeningen voor hun over-
leden voorouders te doen. Op zijn verjaardag in 1934 waren er
vijftig familieleden in de tempel om 1.516 kinderen aan hun
ouders te verzegelen.4

Leringen van Heber J. Grant

Geen offer is te groot als we onze familie door 
middel van tempelwerk verenigen.

Tot op de dag van mijn dood zal ik dankbaar zijn dat ik niet
naar een aantal van mijn vrienden heb geluisterd toen ik als jon-
geman van 21 de moeite nam om helemaal van Utah County
naar St. George te reizen om in de St. George-tempel te trou-
wen. Dat was voordat de spoorweg verder dan Utah County naar
het zuiden was aangelegd. We moesten de rest van de weg met
paard en wagen afleggen. Het was in die tijd een lange en moei-
lijke reis, over slechte en onbetrouwbare wegen. De reis duurde
meerdere dagen.

Velen adviseerden me om niet te gaan — om niet die hele reis
naar St. George te maken om te trouwen. Ze zeiden dat de ring-
president of mijn bisschop ons huwelijk wel kon sluiten en dat
ik later met mijn vrouw en kinderen naar de Salt Lake-tempel
kon gaan, als die klaar was, om mijn vrouw en kinderen dan
voor eeuwig aan mij te laten verzegelen.

Waarom heb ik niet naar hen geluisterd? Omdat ik voor tijd en
eeuwigheid wilde trouwen — omdat ik ons leven op de juiste
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manier wilde beginnen. Later had ik reden tot veel vreugde van-
wege mijn vastbeslotenheid om meteen in de tempel te trouwen
in plaats van te wachten op een ogenschijnlijk geschikter
moment. (…)

Ik ben van mening dat jonge heiligen der laatste dagen hun
uiterste best moeten doen om naar het huis des Heren te gaan
om hun leven samen te beginnen. Het huwelijk dat in dit heilige
gebouw wordt voltrokken en de heilige verbonden die voor tijd
en alle eeuwigheid worden gesloten, [beschermen] ons tegen
de verleidingen die het gezin ontwrichten en ons geluk vernieti-
gen. (…)

De zegeningen en beloften die wij ontvangen als wij ons leven
in een tempel van de Heer samen beginnen, voor tijd en eeuw-
igheid, kunnen niet op een andere manier verkregen worden.
Rechtschapen heiligen der laatste dagen die hun leven op die
manier samen beginnen, zullen merken dat hun eeuwig part-
nerschap het fundament wordt waarop vrede, geluk, deugd-
zaamheid, liefde en alle andere eeuwige waarheid gebouwd
wordt, hier en in het hiernamaals.5

Ik kan niet genoeg nadruk leggen op (…) de noodzaak dat
jonge heiligen der laatste dagen naar zijn huis gaan, op de juiste
manier trouwen en dit leven tegemoet treden onder inspiratie
van de levende God, met de zegeningen van het gezag van het
priesterschap van God dat door zijn dienstknechten in de tem-
pel wordt gebruikt. Ik wil u op het hart drukken dat u niets kunt
doen, dat u geen offer kunt brengen, waarvoor u vroeg of laat
niet de beloning zult ontvangen, in dit leven of in de eeuwig-
heid. Als we offers brengen of taken verrichten die aangenaam in
de ogen van de Heer zijn, zullen we bijna zonder uitzondering
in dit leven onze beloning ontvangen.6

Ruim een jaar geleden had ik me voorgenomen om mijn tijd
beter in te delen en niet meer naar lezingen, concerten, toneel-
stukken en opera’s te gaan, zodat ik minimaal een keer per week
naar de tempel kon gaan om verordeningen te verrichten voor
mijn overleden familieleden. Toen ik dat besluit had genomen,
had ik helemaal geen moeite om het hele jaar een keer per week
naar de tempel te gaan. (…) Ik heb inderdaad opera’s, toneel-
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stukken of andere uitjes gemist waar ik graag naar toe had
gegaan, maar ik had er totaal geen moeite mee. (…)

Over het algemeen kunnen we doen wat we willen. Een jon-
geman kan heel veel tijd met zijn vrouw doorbrengen. Dat kan
hij regelen. We kunnen onze tijd zo indelen dat we lichaamsbe-
weging krijgen, kunnen golfen enzovoort. We kunnen onze tijd
zo indelen dat we veel plezier hebben. En uit eigen ervaring
weet ik als we dat kunnen regelen, we onze tijd ook zo kunnen
indelen dat we tempelwerk kunnen verrichten.7

Ik ben van mening dat als ik tijd kan vrijmaken om een keer
per week naar de tempel te gaan en tempelwerk te verrichten, er
bijna geen man in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen is die daar geen tijd voor kan vrijmaken als hij
zijn tijd goed indeelt. Ik bedoel natuurlijk mensen die in de
buurt van een tempel wonen, en niet mensen die ver bij een
tempel vandaan wonen. Ik ken niemand die het drukker heeft
dan ik. En als ik het kan, kunnen zij het ook. Maar dan moeten
ze wel de geest in hun hart en ziel krijgen om het te willen doen.
Het probleem is dat veel mensen het verlangen niet hebben.8

Volgens mij is tempelwerk voor onze voorouders die zonder
kennis van het evangelie zijn gestorven, een van de grootste
voorrechten die wij als heiligen der laatste dagen hebben. (…)

(…) Als u in uw hart en ziel begrijpt dat dit een van de belang-
rijkste taken is die u als heilige der laatste dagen kunt verrichten,
zult u een manier vinden om het te doen.9

Sinds de herstelling van de verzegelbevoegdheid houden
velen zich bezig met familiehistorisch onderzoek.

Vanaf het bezoek van Elia, die de sleutels herstelde die hij
bezat, en die het hart van de kinderen tot de vaderen wendde
[zie LV 110:13–15], hebben mensen over de hele wereld een ver-
langen gekregen om iets over hun voorouders te weten te
komen.10

Mannen en vrouwen over de hele wereld hebben verenigin-
gen opgericht, gegevens over hun voorouders opgezocht en
genealogische verslagen van hun familie verzameld. Daarvoor
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zijn miljoenen uitgegeven. Ik heb mensen gesproken en vaak
over mensen gehoord die veel geld hebben uitgegeven om ver-
slagen van hun voorouders te verzamelen. En als er aan hen
gevraagd werd waarom ze dat hadden gedaan, zeiden ze: ‘Dat
weet ik niet. Ik had een onbedwingbaar verlangen om die ver-
slagen te verzamelen en daar geld aan uit te geven. Nu ik ermee
klaar ben, doe ik er eigenlijk niets mee.’ De heiligen der laatste
dagen hechten veel waarde aan dergelijke boeken.11

Voor een heilige der laatste dagen is een boek van dit formaat
[hij liet een boek-van-mormon zien], met de namen van zijn
voorouders, veel meer waard dan zijn gewicht in goud.12

Als wij voor overleden verwanten de tempelverordeningen
doen, worden we ‘verlossers op de berg Zion’.

Ik verheug me in het prachtige werk dat in onze tempels ver-
richt wordt, in de herstelling van de doop op aarde, door het
gezag van de levende God, voor hen die zijn overleden, en van
de verordeningen die, als zij die aanvaarden, tot eeuwig leven en
eeuwig heil leiden, hoewel zij misschien zonder kennis van het
evangelie zijn gestorven.13

De wereld vraagt hoe het mogelijk is dat iemand zich voor een
ander laat dopen. Maar als wij in het plaatsvervangende werk
van Christus geloven, moeten we ook geloven dat iemand het
werk voor een ander kan verrichten, en dat ook wij ‘verlossers
op de berg Zion’ kunnen worden. [Zie Obadja 1:21.]14

Het is (…) onze plicht om de kinderen van onze Vader
indachtig te zijn die ons zonder kennis van het evangelie in de
dood zijn voorgegaan, en om voor hen in de tempel de deur van
het eeuwig heil te openen door voor hen te werken.15

Als wij ijverig zijn zal de Heer ons zegenen 
in ons tempelwerk en familiegeschiedenis 

voor onze overleden verwanten.

Ik bid dat de Heer ons allen zal inspireren om ijveriger ons
best te doen om het plaatsvervangende werk voor onze overle-
den voorouders te verrichten. (…) Als wij jaar in jaar uit ons
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President Heber J. Grant heeft gezegd: ‘Ik wil mensen graag aanmoedigen om aan
hun genealogie te werken en vervolgens het werk in de tempel te verrichten.’

uiterste best doen om de gegevens te vinden van onze familiele-
den die zonder kennis van het evangelie zijn overleden, weet ik
zeker dat de Heer ons daarin zal zegenen.16

Ik vind dit genealogische werk gewoon fantastisch. Het is
prachtig dat de mensen die eraan werken zien dat de weg is
voorbereid. Het is wonderbaarlijk hoe mijn vrouw in het verle-
den genealogische gegevens van haar voorouders heeft kunnen
verzamelen. Het is ook wonderbaarlijk hoe boeken en andere
gegevens in ons bezit zijn gekomen. Als we tegen een muur aan-
liepen, was er wel weer een gaatje waardoor we konden kruipen
om figuurlijk gesproken aan de andere kant te komen en iets te
vinden wat waardevol was.17

Jarenlang heeft mijn vrouw naar de voorouders van haar over-
grootvader, Gideon Burdick, gezocht. Zeven generaties waren
lid van de kerk, maar vóór hem kon ze niets vinden. Ze volgde
elk spoor, maar kon niet eens de naam van zijn vader vinden.
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Omdat hij in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in het
leger diende, hoopten we dat er in Washington, D.C. misschien
iets te vinden zou zijn. Maar daar bleek dat er in die tijd twee
mannen met de naam Gideon Burdick in het Amerikaanse leger
zaten, en daardoor werd de zaak alleen maar moeilijker.

Toen zuster Grant en ik enige jaren geleden in Washington
waren, gingen we naar het archief van het pensioenfonds. Daar
vond ze de aanvraag van Gideon Burdick voor een pensioen.
Toen ze die aanvraag bestudeerde, zag ze dat zijn leeftijd het-
zelfde was als haar voorouder. (…) Een van de getuigen die de
aanvraag hadden ondertekend was Hyrum Winters, Gideons
schoonzoon, en haar eigen grootvader.

(…) Zijn geboorteplaats bleek Rhode Island te zijn, [dus] nu
moest het verband worden gelegd tussen hem en zijn familie in
die staat.

Na veel onderzoek las zuster Grant een brief waarin stond dat
ene meneer Harcourt met de genealogie van de familie Burdick
bezig was. Ze schreef onmiddellijk naar zijn adres, maar kreeg te
horen dat hij al tien jaar eerder was overleden, dat de gegevens
niet meer in handen van zijn familie waren en dat niemand wist
waar ze terecht waren gekomen.

We liepen dus weer tegen een muur aan. Maar mijn vrouw zei:
‘Ik geef de moed niet op.’ Ze schreef naar de postdirecteur van
de plaats waar de heer Harcourt had gewoond en vroeg hem om
haar brief naar iedereen met de achternaam Burdick te sturen.

De brief kwam ook terecht bij de heer Alfred A. Burdick, die
vlakbij het postkantoor woonde. Hij antwoordde meteen en zei
dat hij de gegevens had en nog steeds met de genealogie van
Burdick bezig was, met de bedoeling die in boekvorm uit te
geven. Hij zei dat hij het verslag van de hele familie Burdick tot
aan Gideon had, maar niets van zijn familie, want het leek wel of
Gideon van de aardbodem was verdwenen toen hij naar het
westen was getrokken. Hij schreef: ‘Stuur mij alle gegevens over
Gideon, dan stuur ik u alles wat ik weet over zijn voorouders.’

Dat deed ze, en hij stuurde haar inderdaad een verslag van de
voorouders van Gideon Burdick, en gaf toestemming om ermee
te doen wat ze wilde. Op deze manier kreeg ze het volledige ver-
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slag waarnaar ze zo lang op zoek was geweest, en kon ze de ver-
binding leggen tussen haar familie en de familie in Rhode
Island. (…)

Ik hoorde later (…) het volgende verhaal over het verslag van
Burdick.

Jaren geleden begonnen William M. B. Harcourt en Dr. Alfred
A. Burdick met de genealogie van de familie Burdick. Er werden
veel gegevens verzameld en methodisch gerangschikt, met de
bedoeling om ze te publiceren.

Toen de heer Harcourt overleed, kwamen de gegevens bij een
neef terecht, die ze mee naar New York nam. Eerst wilde hij ze
publiceren, maar enige jaren later schreef hij Dr. Burdick dat hij
de gegevens wel wilde opsturen als hij de verzendkosten niet
hoefde te betalen. Dr. Burdick, die verontwaardigd was dat hij
de gegevens had meegenomen, antwoordde niet, ook niet toen
de ander dreigde alles te verbranden.

Dus gaf de neef de huismeester de opdracht om al die papie-
ren in de kelder te verbranden. Om de een of andere reden had
de huismeester ze niet verbrand, en toen de neef dat enige tijd
later ontdekte, pakte hij alles in en stuurde het naar zijn broer.
Maar de broer had geen ruimte in zijn huis en legde alles in de
achtertuin. Daar lag het maandenlang in de regen en de zon.
Niemand wist wat ze ermee moesten doen.

De vrouw van de broer overleed en Dr. Burdick ging naar de
begrafenis. Daar hoorde hij waar de gegevens lagen, en hem
werd verteld dat hij ze mocht hebben als hij er iets aan had. Hij
nam ze mee naar huis en uit angst dat hij ze zou kwijtraken,
kopieerde hij ze een voor een. Veel delen waren al door zon en
regen vernietigd, maar toen hij het geheel zorgvuldig had bestu-
deerd, zag hij tot zijn opluchting dat bijna alle belangrijke infor-
matie behouden was gebleven.

Vanaf dat moment is hij met zijn onderzoek verder gegaan, en
heeft hij gegevens toegevoegd.

Toen we vorig jaar december in Washington waren, zijn zuster
Grant en ik speciaal naar Baltimore gegaan om deze man te ont-
moeten die ons zo vriendelijk geholpen had. (…) Hij herkende
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ons van de foto’s die we gestuurd hadden en stak beide handen
uit om ons te begroeten. Hij nam ons mee naar zijn kantoor en
liet ons alle boeken vol genealogische gegevens zien die hij had
verzameld, over de geschiedenis van de familie Burdick en
andere. Hij zei: ‘Over dit onderwerp kan ik de hele avond met u
praten.’

Hij had twintig boeken vol gegevens van de familie Burdick.
In vier daarvan stonden de gegevens van de familie van Gideon.
Dr. Burdick stelde ons de gegevens beschikbaar. We mochten ze
kopiëren als we wilden. Ik bood aan om een stenograaf naar zijn
kantoor te laten komen om een kopie te maken. Maar hij over-
handigde mij de boeken en zei: ‘President Grant, ik kan u ver-
trouwen. Ik weet dat ze bij u in veilige handen zijn.’

Er zijn nu getypte exemplaren van alle boeken, en een daar-
van is naar Dr. Burdick gestuurd. Er is aanvullende informatie uit
onze genealogische bibliotheek en uit de familiegeschiedenis
vergaard om zijn verzameling aan te vullen. (…)

Wij hopen dat dit niet alleen interessant is voor zuster Grant
en mij, maar voor iedereen die naar zijn eigen genealogie op
zoek is, als een getuigenis van de manier waarop de Heer onder
zijn kinderen buiten de kerk werkzaam is, en als inspiratie voor
de leiders van de kerk en de leiders in ringen en wijken van de
kerk om ijverig met hun eigen onderzoek verder te gaan. ‘Zoekt
en gij zult vinden.’ [Matteüs 7:7.]18

De verlossing van de doden is een van de belangrijkste rede-
nen dat het eeuwig evangelie in deze tijd is hersteld, en De Kerk
van Jezus Christus opnieuw is georganiseerd. De enorme inte-
resse van de heiligen in dit belangrijke onderdeel van de verlos-
sende zending van de Heiland is een veelbelovend teken. Onze
tempels zitten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat vol met
mensen die hun voorouders willen verlossen en een verbinding
willen leggen tussen de verschillende evangeliebedelingen, en
zowel in de hemel als op aarde alles in Christus bijeen willen
brengen — een werk dat kenmerkend is voor de bedeling van de
volheid der tijden. Wat zullen de toegewijde werkers in het huis
des Heren gelukkig zijn als zij naar de geestenwereld gaan en
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daar dankbaar verwelkomd worden door de mensen voor wie zij
dit onschatbare werk hebben verricht!19

Ideeën voor studie en bespreking

• In welke opzichten is deelname aan de verordeningen in de
tempel een zegen? Hoe kunnen we vollediger de zegeningen
van de tempel ervaren?

• Waarom is het belangrijk dat wij in de tempel trouwen? Hoe
wordt de relatie tussen man en vrouw door een tempelhuwe-
lijk versterkt?

• Wat houdt het in om een ‘verlosser op de berg Zion’ te zijn?
(Zie ook LV 128; 138:47–48, 53–54, 57–58.) Hoe kunnen de
verordeningen van de tempel en familiegeschiedenis u ertoe
aanzetten uw hart tot uw familieleden, de levende én de
dode, te wenden?

• Welke hulpmiddelen biedt de kerk ons om aan onze familie-
geschiedenis te werken?

• Hoe heeft de Heer de weg voor u bereid om gegevens voor uw
familiegeschiedenis te vinden? Welke bewijzen hebt u gezien
van het feit dat mensen over de hele wereld een verlangen
hebben om gegevens over hun voorouders te verzamelen?

• Hoe kunnen wij geregeld tijd vrijmaken voor tempelwerk en
familiegeschiedenis?

• Hoe kunnen gezinnen die ver van een tempel wonen een tra-
ditie van respect en eerbied voor tempelwerk ontwikkelen?

Noten

1. Gospel Standards, samengesteld door
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3. ‘An Inspired Mission’, Utah
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198–199.

6. Uit een toespraak tijdens de inwijding
van de Cardston-tempel (Alberta),
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Heiligen der Laatste Dagen.

7. Gospel Standards, blz. 33–34.
8. Power from On High: A Lesson Book
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16. Conference Report, april 1928, blz.
9; alinea-indeling gewijzigd.

17. Improvement Era, augustus 1941,
blz. 459.

18. ‘Seek, and Ye Shall Find’, Utah
Genealogical and Historical
Magazine, april 1928, blz. 59–61.

19. James R. Clark, samensteller,
Messages of the First Presidency of
The Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints, 6 delen (1965–1975),
deel 5, blz. 241.



64

Als wij de Schriften bestuderen en de beginselen daarin naleven, 
‘zullen we toenemen in licht, kennis en intelligentie’.



Een diepgeworteld, 
blijvend getuigenis

Naarmate wij het evangelie van Jezus Christus naleven, 
zal onze kennis van de waarheid toenemen, 

wat ons in staat stelt de Heer beter te dienen.

Uit het leven van Heber J. Grant

Het getuigenis dat Heber J. Grant van het herstelde evangelie
had, begon zich al te ontwikkelen toen hij nog jong was. Later
heeft hij herhaaldelijk dankbaarheid geuit voor de leerkrachten
en leiders die aan de ontwikkeling van zijn getuigenis hadden
bijgedragen. Hij was vooral zijn moeder dankbaar. Hij heeft ooit
gezegd: ‘Ik sta hier vandaag als president van de kerk omdat ik
gehoor heb gegeven aan het advies en de raad van mijn moeder,
en aan haar vurige getuigenis van Gods werk.’1

Terwijl hij opgroeide, nam zijn getuigenis toe. Over het getui-
genis dat hij ontving toen hij het Boek van Mormon bestu-
deerde, heeft hij gezegd: ‘Als jongen van vijftien las ik het Boek
van Mormon aandachtig en met een gebed in mijn hart. Ik kreeg
een duurzaam en zeker getuigenis van de goddelijke oorsprong
van het boek. Vanaf die tijd zijn die prachtige leringen een
troost, een zegen en een leidraad voor me geweest.’2

President Grant bleef zijn hele leven zijn getuigenis voeden.
Hij bad oprecht dat hij trouw aan het geloof zou blijven.3 Toen
hij tachtig jaar oud was zei hij: ‘Het ontbreekt mij ten enenmale
aan woorden om uiting te geven aan mijn innige dankbaarheid
voor het diepgewortelde, blijvende getuigenis van dit werk van
God. In de loop der jaren heb ik zoveel sterke en machtige
bewijzen van dit goddelijke werk ontdekt, dat ik mijn dankbaar-
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heid niet onder woorden kan brengen. En ik heb niets ontdekt
waardoor mijn geloof minder is geworden.’4

Leringen van Heber J. Grant

Een getuigenis is een persoonlijke openbaring van God,
door middel van de Heilige Geest.

Mannen en vrouwen over de hele wereld die op zoek zijn naar
het licht van zijn Geest, hebben in antwoord op hun gebed ken-
nis en een getuigenis van God gekregen dat dit evangelie precies
is wat het beweert te zijn — dat het de waarheid is, dat het voor
eeuwig zal standhouden, en dat zij die het naleven voor eeuwig
verhoogd zullen worden in de tegenwoordigheid van onze
hemelse Vader en zijn Zoon, onze Verlosser.5

Honderden, zelfs duizenden, zijn in hun hart aangespoord, en
door de inspiratie van de Geest en de openbaringen van God
hebben zij kennis ontvangen van het goddelijke werk waar wij
ons mee bezighouden. Zij hebben het getuigenis van de Heilige
Geest ontvangen, waardoor hun ziel en hun wezen zijn over-
tuigd, en waardoor zij vreugdevol uitroepen dat zij weten dat
God leeft, dat Jezus de Christus is en dat Joseph Smith een pro-
feet van de ware en levende God is. Niemand op aarde kan zeg-
gen dat wat zij beweren niet waar is. Misschien gelooft men hun
getuigenis niet, maar men kan hen niet van hun kennis beroven.
Ik kan beweren dat ik van mijn gezin houd. Iemand anders kan
zeggen: ‘Dat geloof ik niet.’ Maar dat verandert niets aan mijn
overtuiging dat ik van hen houd. Als iemand het getuigenis van
de Heilige Geest heeft ontvangen, als iemand weet dat dit evan-
gelie waar is en het verkondigt, kan zijn kennis daarvan niet ver-
anderen, ook niet als de hele wereld dat niet gelooft.6

Ik dank God dat alle heiligen recht hebben op de influisterin-
gen van zijn Heilige Geest. Ik dank God dat niemand van ons
afhankelijk is van anderen voor een getuigenis van het evangelie.
Ik dank Hem dat iedereen een eigen getuigenis kan ontvangen.7



67

H O O F D S T U K  7

Het is die innige kennis, die stille, zachte stem van openbaring
aan de eerlijke, gebedvolle ziel, in antwoord op gebed, die deze
kerk kracht geeft. Zonder dit getuigenis, dat mannen en vrou-
wen over de hele wereld ontvangen als zij het evangelie horen
en God om zijn Geest bidden, zouden we niet zijn wat we nu
zijn — een verenigd volk, één van hart en ziel, één met God en
onze Heiland.8

Ik wil hier zeggen dat het de macht van God is, de Geest van
God, waardoor de mens wordt overtuigd; dat het niet welspre-
kendheid, opleiding, of mooie woorden zijn die het hart van de
mens weten te vinden om hen van de waarheid te overtuigen.9

Ik heb veel mensen ontmoet die vraagtekens bij mijn getuige-
nis hebben gezet. Zij zeiden: ‘Meneer Grant, u kunt dat niet
weten.’ Maar ik houd vol en getuig dat ik het wel weet, dat ik het
zo zeker weet als het onderscheid tussen licht en duisternis,
warmte en kou. Ik weet dat de Heer mijn gebeden heeft ver-
hoord. Daarom weet ik het zeker, en ik weet het net zo zeker als
dat ik weet dat ik mijn familie en vrienden liefheb. Deze kennis
heb ik op dusdanige manier gekregen dat ik nu bereidwillig tot
de hele wereld wil getuigen in het besef dat ik verantwoordelijk
ben voor het getuigenis dat ik geef. Ik zou mezelf niet trouw zijn
als ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, niet zou getuigen
van wat ik weet.10

Heiligen der laatste dagen hebben veel redenen om dankbaar
te zijn voor de vele uitingen van de goedheid en genade van
onze God. Laten we met onze hele ziel streven naar voldoende
intelligentie, licht en kennis van onze hemelse Vader, zodat we
op het pad van de plicht kunnen blijven. Velen van ons voelen
dat we stevig geworteld zijn in onze kennis van het evangelie, en
dat we niet bang hoeven zijn dat beproevingen ons van de waar-
heid zullen wegvoeren. Tegelijkertijd moeten we goed begrijpen
dat er geen dag of uur in ons leven is dat we het getuigenis van
het evangelie geheel op eigen kracht kunnen behouden, zonder
het licht en de inspiratie van de Geest van God.11
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Wij ontvangen en versterken ons getuigenis door gebed,
studie en gehoorzaamheid aan de Heer.

Het grootste getuigenis dat we kunnen ontvangen is de stem
van openbaring — de inspiratie van de Heilige Geest. Niemand
kan die ontvangen zonder ernaar te leven.12

Wat wij zelf ontvangen, kunnen we niet aan anderen geven. Ik
kan iemand net zo min een getuigenis van het evangelie geven
als ik voor hem kan eten. Ik kan hem vertellen hoe hij het kan
krijgen. Ik kan hem vertellen over de zegeningen die ik van God
heb gekregen. Maar ieder mens moet zelf het evangelie naleven
als hij een getuigenis van dit goddelijke werk wil ontvangen.

Het is over de hele wereld door mannen en vrouwen getoetst,
die door hun eigen vlees en bloed zijn gehaat, uitgescholden en
vervolgd, omdat ze lid van deze kerk zijn geworden. Maar in ant-
woord op nederig gebed en door gehoorzaamheid aan God,
hebben zij het licht, de kennis en het getuigenis van dit godde-
lijke werk ontvangen.13

Broeders en zusters, als wij de Schriften en het plan van leven
en eeuwig heil bestuderen, en de geboden van de Heer onder-
houden, zullen we alle beloofde zegeningen ontvangen. Dan
zullen we groeien en toenemen in licht, kennis en intelligentie.14

Als dienstknecht van de levende God beloof ik dat allen die de
geboden van God onderhouden, voorspoedig zullen zijn, alle
beloften van God zullen ontvangen, en zullen groeien en toene-
men in wijsheid, licht, kennis, intelligentie en, bovenal, in het
getuigenis van de Heer Jezus Christus.15

Ons getuigenis wordt sterker als we het geven.

Niemand kan onder inspiratie en invloed van de Geest van de
levende God het evangelie verkondigen (…) zonder te voelen, te
weten en te begrijpen dat hij door de almachtige God is geze-
gend. Dan is hij in staat om te getuigen van de macht van God
die wij krijgen als wij dit evangelie van de Heer Jezus Christus
verkondigen.16
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Ik heb president [Brigham] Young en andere mannen vaak
horen zeggen dat jonge mensen veel vaker in hun ziel een getui-
genis van dit goddelijke werk ontvangen als zij opstaan [om hun
getuigenis te geven] dan wanneer zij op hun knieën gaan en om
dat getuigenis bidden. Onder inspiratie van de Geest van de
Heer krijgen zij de rijkelijke uitstorting van die Geest, waardoor
hun ziel wordt vervuld met het licht en de kennis die door
middel van de Heilige Geest van God afkomstig is. Zij hebben
het getuigenis in hun hart ontvangen waardoor zij kunnen getui-
gen dat zij zeker weten dat zij bezig zijn met het plan van leven
en eeuwig heil, dat zij zeker weten dat God leeft, dat Jezus de
Christus is en dat Joseph Smith een profeet van de ware en
levende God was en is.17

Toen ik het zendingsgebied Europa presideerde, kreeg ik her-
haaldelijk de kans om instructies te geven aan jongemannen die
daarheen kwamen om het evangelie te prediken — jongeman-
nen die geen opleiding hadden genoten, die geen ervaring had-
den en van wie velen in het kantoor in Liverpool voor het eerst
in hun leven opstonden om hun getuigenis te geven. Ik zei dat
zij het evangelie moesten bestuderen en om de inspiratie van de
Geest van de Heer moesten bidden. Ik beloofde ze dat als zij hun
mond zouden opendoen en zouden getuigen dat Jezus Christus
de Verlosser van de wereld was, en dat Joseph Smith zijn profeet
was, God hun iets te zeggen zou geven als zij in eerste instantie
zelf niets wisten te zeggen. Niet een paar maar vele zendelingen
hebben mij verteld dat deze belofte in vervulling is gegaan, en
dat God hen inderdaad zegende toen zij getuigden van de god-
delijke zending van Joseph Smith, die, onder leiding van God, de
kerk van Christus opnieuw op aarde had gevestigd.18

Ik heb in mijn leven honderden, ja duizenden, getuigenissen
gehoord van jonge mannen en vrouwen die dit evangelie heb-
ben gepredikt, en die na hun zending hebben getuigd dat zij
meer kennis van dit goddelijke werk hadden verkregen en dat
hun getuigenis was versterkt.19

Stilstaan bestaat niet in de kerk van God. We kunnen niet op
het getuigenis leven dat we jaren geleden hebben ontvangen.
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Wij hebben (…) het getuigenis gehoord van een 79-jarige man.
Als hij zijn getuigenis niet meer geeft, zal de Geest van God hem
verlaten, want er is geen leeftijd waarop we kunnen ophouden
met het werk en het evangelie van God.20

Door ons getuigenis krijgen we de wil en de 
moed om het werk van de Heer te doen.

Wie de geboden van de Heer onderhoudt, wie aan de ver-
eisten van het evangelie voldoet, groeit dag in dag uit, jaar in jaar
uit in zijn getuigenis en kennis van het evangelie, en in zijn vaste
voornemen om anderen aan te moedigen het plan van leven en
eeuwig heil te onderzoeken.21

Als volk hebben wij laten zien dat de uitspraak van onze
Heiland waar is, namelijk, dat als iemand de wil van de Vader
doet, hij zal weten dat de leer van God komt [zie Johannes 7:17],
en dat wij een volmaakte en volledige kennis [hebben]. Daarom
[zijn] wij bereid om offers voor de waarheid te brengen.22

Ik ben bijzonder dankbaar dat de heiligen der laatste dagen
over de hele wereld een persoonlijk en duurzaam getuigenis
hebben van het goddelijke werk waar wij ons mee bezighouden.
Als zij dat getuigenis niet hadden, zouden mannen en vrouwen
die enorme offers niet brengen in binnen- en buitenland om het
werk van de Heer te bevorderen. (…)

Ik ben dankbaar als ik denk aan de mannen die aan het hoofd
van deze kerk hebben gestaan en aan andere leidinggevende
functionarissen die hun tijd en talenten hebben gegeven, die
offers hebben gebracht (tenminste wat de zaken van deze wereld
betreft), en die zeker weten dat God leeft en onze gebeden
hoort en verhoort; die zonder enige twijfel weten dat God aan
Joseph Smith is verschenen en zijn Zoon aan hem heeft voorge-
steld; die zeker weten dat het Aäronisch en Melchizedeks
priesterschap zijn hersteld door mannen die de sleutels in het
midden des tijds in hun bezit hadden. (…)

Alleen door de volmaakte en volledige kennis die wij als volk
bezitten, worden we in staat gesteld om te bereiken wat we nu
bereiken.23
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Voor zover ik mijn eigen hart ken, weet ik dat het gericht is op
de opbouw van de kerk en het koninkrijk van God. Ik weet dat
er op aarde niets is waar ik meer vreugde aan beleef dan aan
mijn omgang met de dienstknechten en dienstmaagden van God
in De Kerk van Jezus Christus. En ik geloof niet dat er ooit een
dag voorbijgaat dat ik God niet bedank voor de herstelling van
het plan van leven en eeuwig heil, en voor het feit dat ik daaraan
kan deelnemen. Ik smeek Hem oprecht dat mijn verstand nooit
verduisterd zal worden, dat ik nooit van de waarheid zal afdwa-
len, en dat ik nooit de door mij gesloten verbonden zal vergeten.
Maar naarmate ik ouder word en meer kennis krijg, hoop ik dat
mijn getuigenis van het evangelie zal toenemen en dat ik een
groter verlangen zal krijgen om aan de opbouw van het konink-
rijk van God op aarde bij te dragen.24

Ideeën voor studie en bespreking

• Waarom kan niemand een getuigenis krijgen ‘zonder ernaar te
leven’?

• Waarom moet een getuigenis voortdurend versterkt worden?
Hoe kunnen we ons standvastig en onvermoeibaar blijven
inspannen voor een getuigenis?

• In welke opzichten is ons getuigenis ons tot steun in tijden
van beproeving of vervolging? In welke opzichten is ons getui-
genis een leidraad als het ons goed gaat?

• Waarom wordt ons getuigenis versterkt als we het geven? Als
we naar het getuigenis van anderen luisteren?

• Bij welke gelegenheden kunnen we buiten de getuigenis-
dienst om ons getuigenis geven?

• Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen bij het ontwikkelen
van een getuigenis van het evangelie?

Noten
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De presiderende leiders volgen

Wij steunen de autoriteiten van de kerk door voor hen 
te bidden, hun geïnspireerde raad te volgen en 

hen met hun werk te helpen.

Uit het leven van Heber J. Grant

Toen ouderling Heber J. Grant als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen begon, deed hij dat met onwankelbare trouw
aan de president van de kerk. Vlak nadat hij was geroepen,
schreef hij aan zijn neef Anthony W. Ivins: ‘Ik kan oprecht zeggen
dat er in mijn leven nog nooit een moment is geweest dat ik niet
bereid was om mijn plannen aan het woord of de geboden van
een dienstknecht van de Heer aan te passen.’1

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen had ouderling
Grant veel ervaringen waardoor zijn getuigenis werd versterkt
dat de president van de kerk woordvoerder van de Heer op
aarde is. Toen hij later zelf president van de kerk was, heeft hij
over zo’n ervaring verteld, toen hij zag dat de Heer president
Wilford Woodruff inspireerde. In 1890 kondigde president
Woodruff aan dat de Heer wilde dat de heiligen in Utah een
fabriek zouden opzetten om suikerbieten te verwerken.
Ouderling Grant was lid van het comité dat ‘de zaak zou bestu-
deren’. Na zorgvuldig onderzoek gaf het comité advies aan de
kerk om van het idee af te zien.

Maar volgens president Grant ‘was president Woodruff daar
niet tevreden mee. Er werd een ander comité in het leven geroe-
pen. Ik zat in het eerste comité en toen vroeg hij me om ook in
het tweede comité plaats te nemen. Ik smeekte hem om onthe-
ven te worden omdat ik mijn mening al had gevormd en al een
rapport had ondertekend, maar hij wilde niet naar mijn verzoek
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luisteren. We onderzochten de zaak opnieuw, grondig en zorg-
vuldig, en ook het tweede comité bracht een ongunstig advies
uit. President Woodruff zei: “Laat dat rapport maar zitten. Ik heb
de inspiratie ontvangen om een suikerfabriek op te zetten.”’

Volgens de instructie van de profeet van de Heer maakten pre-
sident Grant en anderen plannen om een suikerfabriek te bou-
wen. Door de nationale financiële crisis in 1891 was het moeilijk
om voldoende geld bij elkaar te krijgen om de fabriek te bou-
wen. Opnieuw zei een groep ervaren zakenlieden dat het niet
verstandig was als de kerk met die plannen doorging. President
Grant kon zich de reactie van zijn leider nog goed herinneren:

‘Toen we de aanbeveling ontvingen, zei Wilford Woodruff:
“Vanaf de dag dat ik een getuigenis kreeg dat het evangelie van

Foto uit 1925. Staande, van
links naar rechts: David O.
McKay, Rudger Clawson, en
Orson F. Whitney van het
Quorum der Twaalf; Anthony
W. Ivins, eerste raadgever in
het Eerste Presidium; Richard
R. Lyman van het Quorum
der Twaalf; Heber J. Grant,
president van de kerk; Reed
Smoot van het Quorum der
Twaalf; Charles W. Nibley,
tweede raadgever in het
Eerste Presidium; Sylvester Q.
Cannon, presiderende bis-
schop; George Albert Smith en
Joseph Fielding Smith van het
Quorum der Twaalf.
Geknield, van links naar
rechts: Hyrum G. Smith,
patriarch van de kerk;
Melvin J. Ballard, Stephen L
Richards, John A. Widtsoe, en
George F. Richards van het
Quorum der Twaalf. Niet op
de foto: James E. Talmage
van het Quorum der Twaalf.
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Jezus Christus door de profeet Joseph Smith was hersteld, vanaf
de dag dat ik als nederig priester het evangelie predikte, hoewel
de dood me in het gezicht staarde, en ik met de dood voor ogen
op het pad van plichtsbesef liep, ben ik nooit naar links of naar
rechts afgeweken. En nu word ik door de Heer geïnspireerd om
deze fabriek te bouwen. Iedere keer als ik aan ophouden denk,
heerst er duisternis; en iedere keer als ik aan de bouw ervan
denk, is er licht. Wij zullen die fabriek bouwen, ook al gaat de
kerk eraan kapot.”’

President Grant heeft later gezegd: ‘Wij hebben de fabriek
gebouwd en de kerk is er niet aan kapot gegaan.’ Later heeft de
kerk zelfs andere fabrieken gebouwd, en heeft ze een industrie
opgezet die rendabel was voor de kerk en voor de heiligen der
laatste dagen.2
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Jaren later heeft president Heber J. Grant deze eenvoudige
aanmoediging gegeven, als leidraad voor de heiligen der laatste
dagen: ‘Ik ken niets dat zoveel waarde heeft als gehoorzaamheid
aan de raad en het advies van de Heer en zijn dienstknechten in
onze tijd.’3

Leringen van Heber J. Grant

De Heer roept zijn profeten en leidt hen door inspiratie.

Nu en altijd wil ik plechtig en nederig getuigen van de god-
delijke zending van de profeet Joseph Smith, en van de godde-
lijke zending van iedere man die is uitverkoren hem op te
volgen.4

Broeders en zusters, u hoeft niet bang te zijn dat er ooit
iemand aan het hoofd van De Kerk van Jezus Christus zal staan
die niet door onze hemelse Vader is uitverkoren.5

Ik moet toegeven dat de zegeningen van de Heer overvloedig
zijn uitgestort op iedere man die aan het hoofd van deze kerk
heeft gestaan, omdat zij allemaal op rechtschapen wijze naar de
inspiratie van de Geest van God hebben gestreefd om zich te
laten leiden.6

Als klein kind van zes jaar leerde ik Brigham Young kennen.
(…) Ik kan getuigen van zijn vriendelijkheid, van zijn liefde voor
mij als persoon, van zijn liefde voor God en van de inspiratie van
de Heer die hij kreeg toen hij stond waar ik [nu] sta, en ik het
voorrecht had om in de zaal te zitten en naar zijn geïnspireerde
woorden te luisteren.

Ik werd door openbaring aan president John Taylor als lid van
de Raad der Twaalf Apostelen geroepen. Vanaf het moment dat
ik lid van de Raad der Twaalf werd, twee jaar nadat John Taylor
president van de kerk was geworden, heb ik hem iedere week
gesproken, tot op de dag van zijn dood. (…) Ik weet dat hij een
dienstknecht van de levende God was; ik weet dat hij door de
Heer werd geïnspireerd; en ik weet dat iedere keer dat hij zei:
‘Dit verwacht de Heer’, en zijn collega’s in de raad hem daarin
steunden, hij altijd in het gelijk werd gesteld en uit de inspiratie
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van de Heer bleek dat de wijsheid die hij van God had gekregen
groter was dan de wijsheid van andere mensen.

Ik ben verscheidene malen naar vergaderingen gegaan (…),
terwijl ik wist dat er een bepaalde kwestie besproken zou wor-
den en ik een bepaalde mening over de zaak had, voor zover
iemand die kan hebben. (…) Als ik naar een vergadering ging
(…) vastbesloten om voor een bepaald beleid te stemmen, heb
ik gewillig en vrijelijk voor het tegenovergestelde gestemd,
omdat John Taylor door de Heer werd geïnspireerd. Bij die gele-
genheden werd de dienstknecht van de Heer, president Taylor,
gerechtvaardigd, en zijn superieure inzicht bleef, dankzij de
inspiratie van de Heer, overeind ten gunste van het welzijn van
de leden.

Ik kan verschillende situaties noemen waarbij de apostelen op
advies van de geïnspireerde John Taylor op pad werden
gestuurd om bepaalde werkzaamheden te verrichten, terwijl zij
zelf dachten dat ze dat nooit zouden kunnen. Bij hun terugkeer
konden ze getuigen dat zij met behulp van de Heer in staat
waren de opdracht van president Taylor, de profeet van de Heer,
uit te voeren.

Ik kan getuigen dat Wilford Woodruff inderdaad een dienst-
knecht van de levende God en een waar profeet van God was.
Wilford Woodruff, een nederig man, bekeerde en doopte in een
paar maanden honderden mensen in Herefordshire (Engeland).
(…) Ik geloof niet dat er ooit een mens op aarde is geweest die
meer zielen tot het evangelie van Jezus Christus heeft gebracht.
Hij was bijzonder nederig; een man die nooit in de zakenwereld
actief was geweest; een man die zich aan zijn boerderij had toe-
gewijd, die fruit had geteeld en de grond had bewerkt; een nede-
rig man, van wie veel mensen zeiden dat hij niet bekwaam was
om de kerk van Christus te presideren. Maar ik wil tot u getui-
gen dat hij door de inspiratie van de Heer, door zijn nederig-
heid, door zijn goddelijke leven en omdat God hem liefhad, keer
op keer werd gezegend met wijsheid die veel groter was dan de
wijsheid van de intelligente financiers in de kerk. (…)

Ik weet dat Lorenzo Snow een profeet van God was. (…)
Lorenzo Snow werd op 85-jarige leeftijd president van de kerk.
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Het Eerste Presidium in 1936. Van links naar rechts: President J. Reuben Clark jr.,
eerste raadgever; president Heber J. Grant; en president 

David O. McKay, tweede raadgever.

Maar wat hij in de drie jaar daarna tot stand heeft gebracht, is
gewoon prachtig om over na te denken. Hij haalde de kerk (…)
uit de financiële problemen. (…) In drie korte jaren heeft deze
man, die nooit bij financiële zaken betrokken was geweest, die
zijn leven jarenlang aan tempelwerk had toegewijd, op een leef-
tijd die in de wereld veel te oud is, de financiën van de kerk van
Christus aangepakt. Onder leiding van de levende God heeft hij
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in drie jaar tijd alles financieel veranderd, van duisternis naar
licht. (…)

(…) Ik getuig tot u dat ik van jongs af aan, toen ik de leringen
van het evangelie nog niet goed kon begrijpen, onder inspiratie
van de levende God, altijd tot in het diepst van mijn ziel werd
geroerd, dat de tranen over mijn wangen liepen, als ik naar
Joseph F. Smith luisterde die het evangelie verkondigde. (…)
Altijd als ik hem het evangelie van Jezus Christus hoorde ver-
kondigen, werd mijn ziel vervuld en werd ik opgebouwd. Ik
getuig dat hij een van de grootste profeten van God is geweest.
God was altijd bij hem, vanaf de dag dat hij als vijftienjarige jon-
gen naar Hawaii ging om het evangelie van Jezus Christus te pre-
diken tot de dag dat hij na 65 jaar toewijding aan het werk van
God zijn aardse loopbaan beëindigde.7

Het is mijn taak om als uiterst zwak, nederig werktuig in de
handen van de Heer, de bewonderenswaardige mannen op te
volgen die deze kerk gepresideerd hebben — de profeet Joseph
Smith, die zich volgens mij kon meten met de beste mensen die
ooit hebben geleefd; de fantastische pionier Brigham Young; de
enorme verdediger van de vrijheid, John Taylor; de uitzonder-
lijke prediker van het evangelie van Jezus Christus, Wilford
Woodruff; Lorenzo Snow, een bijzonder man van 85, die de kerk
in drie jaar tijd (…) financieel gezond maakte; en de man die
door iedereen geliefd werd, een van de voortreffelijkste mensen
in de wereld, Joseph F. Smith, de grootste verkondiger van recht-
schapenheid die ik ooit heb gekend.8

Het heeft me altijd verbaasd dat ik de Heer op aarde ver-
tegenwoordig. Omdat ik van jongs af aan ben omgegaan met de
opmerkelijke en fantastische mannen die mij zijn voorgegaan,
voel ik me overweldigd door de gedachte dat ik in dezelfde cate-
gorie val.

De laatste woorden die president Joseph F. Smith tegen me zei
toen hij mij op de avond van zijn overlijden de hand schudde,
luidden: ‘Moge de Heer je zegenen, mijn jongen, moge de Heer
je zegenen; je hebt een grote verantwoordelijkheid. Vergeet
nooit dat dit het werk van de Heer is en niet van de mens. De
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Heer is groter dan enig mens. Hij weet wie zijn kerk moet leiden,
en Hij vergist zich nooit. Moge de Heer je zegenen.’9

Profeten ontvangen inspiratie voor het welzijn de kerk.

Ik ben de Heer dankbaar voor het feit dat ik van jongs af aan
heb mogen omgaan met de presidenten Brigham Young, John
Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow en Joseph F. Smith. Ik
dank de Heer dat ik in de omgang met deze mannen vijftig jaar
lang alleen maar goede ervaringen heb gehad. (…) Ik heb deze
dienstknechten van God, die waren uitverkoren om dit werk te
presideren, nooit in het openbaar of binnenskamers iets horen
zeggen wat niet opbouwend en voor het welzijn van het volk van
God was.10

Ik ben erg dankbaar dat ik als apostel van de Heer Jezus
Christus zonder enige twijfel weet dat John Taylor, Wilford
Woodruff, Lorenzo Snow en Joseph F. Smith zich volledig en
onveranderlijk hebben toegewijd aan het werk voor de vooruit-
gang van de heiligen der laatste dagen, en voor de verspreiding
van het evangelie in binnen- en buitenland; en dat ik weet dat
hun grootste verlangen de vooruitgang van het evangelie des
levens was, en het eeuwig heil van de heiligen der laatste dagen.
Ik ben dankbaar dat ik zeker weet dat (…) het hart van deze lei-
ders volledig op het welzijn en de vooruitgang van het volk van
God was gericht, dat zij zich nooit gespaard hebben voor het
welzijn van het volk, en dat hun dagelijkse gedachten, gebeden
en verlangens op de vooruitgang van de mensen was gericht. Ik
weet dat zij die deze mannen met hun geloof, gebeden en goede
werken hebben gesteund, door God zijn gezegend, niet alleen
met meer geloof, met liefde voor God en met een getuigenis van
het goddelijke evangeliewerk dat wij verrichten, maar zij werden
gezegend met voedsel, in hun werk, hun land werd gezegend,
en zij werden gezegend met wijsheid in hun gezin, zodat zij thuis
in de vorming en aansporing van God konden onderwijzen.11

Ik heb nooit enig verlangen gehad om voor de heiligen der
laatste dagen te staan als ik niet iets te zeggen had dat voor hun



81

H O O F D S T U K  8

bestwil en welzijn was; en dat speciaal was bedoeld om hen aan
te moedigen, en in hun hart het verlangen en het voornemen op
te wekken om in de toekomst getrouwer, toegewijder en actie-
ver te zijn in het vervullen van hun taken dan ze in het verleden
zijn geweest.12

Wij worden gezegend als we de mensen 
die ons presideren eren en volgen.

Bid voor de leiders van de kerk, en steun hen in al hun werk-
zaamheden en in alles wat zij doen.13

Uit eigen ervaring weet ik dat bij de heiligen der laatste dagen
thuis, vanaf de tijd van de presidenten Brigham Young, John
Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow en Joseph F. Smith, tot
op heden, er dagelijks oprecht tot God wordt gebeden voor de
inspiratie van de Heer aan de mannen die het presidium van
deze kerk vormen, voor de apostelen en de andere algemene
autoriteiten. Mogen zij allemaal door God geïnspireerd worden
om te doen wat goed is voor zijn kinderen en voor de versprei-
ding van het evangelie van Jezus Christus over de hele wereld.
Na (…) jarenlange ervaring weet ik dat de mannen die in deze
tijd apostel van de Heer Jezus Christus zijn, met de Geest van de
levende God worden begiftigd.14

Geloof is een gave van God, en als mensen het geloof kunnen
opbrengen om het evangelie na te leven en te luisteren naar de
raad van de algemene autoriteiten van de kerk en van hen die de
wijken en ringen presideren, is het mijn ervaring dat zij over-
vloedig door de Heer zijn gezegend, en dat velen van hen op
wonderbaarlijke wijze grote financiële en andere problemen
hebben overwonnen.15

Laten wij voorbereid en gewillig zijn om onze leiders te vol-
gen, en hen te steunen. (…) U zult altijd gezegend worden als u
het advies en de raad opvolgt van hen die door God zijn geko-
zen om zijn kerk te presideren. Als wij de man eren die door
God is gekozen, zal God ons eren en zegenen; en als u uw plicht
doet, zult u groeien en meer licht en inspiratie van de Geest van
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God ontvangen. Als wij groeien en persoonlijk vooruitgang
maken, zal ook de kerk groeien en vooruitgang maken. (…) Dit
is het werk van God. Joseph Smith was een profeet van God; en
dat mogen we nooit vergeten. Wij moeten ‘eerst zijn koninkrijk
en zijn gerechtigheid’ zoeken, en dan zal alles ons bovendien
geschonken worden. [Zie Matteüs 6:33.] Wij werken om het
eeuwige leven te bereiken. Laat de wijsheid, de rijkdom of de
kennis van de wereld, of wat dan ook, u niet verblinden voor het
feit dat dit Gods werk is, en dat hij de woordvoerder van God op
aarde is. Als hij spreekt, laten wij dan voorbereid en gewillig zijn
om, met onze tijd, met onze talenten en met alles wat Hij ons
heeft gegeven, het werk te verrichten dat God van ons verwacht.
Ik beloof u dat God zijn woordvoerder zal steunen.16

Ik hoop en bid dat de heiligen het evangelie van Jezus
Christus zullen naleven. Ik hoop dat zij zullen luisteren naar de
leringen van de ringpresidenten en de bisschoppen. Wij ver-
wachten dat iedere ringpresident en iedere bisschop de mensen
in de waarheid onderwijst. Wij willen dat zij tegen de mensen
zeggen dat er van hen verwacht wordt dat zij het woord van wijs-
heid naleven, eerlijk hun tiende betalen, de verbonden geden-
ken die ze in de tempel van God sluiten, (…) en dat wij van hen
verwachten dat zij als heiligen hun plicht doen, en het evangelie
prediken door het na te leven.17

Er zijn veel mensen die jaar in jaar uit naar de dienstknechten
van de Heer luisteren, zonder dat hun woorden bijzondere
invloed op hen hebben. Maar als deze zelfde mensen advies krij-
gen van iemand met wereldse kennis, geven ze er onmiddellijk
gehoor aan. Ik kan me nog herinneren (…) dat ik een keer over
het woord van wijsheid sprak. Later hoorde ik dat een goede
zuster die mijn toespraak had gehoord ziek was geworden en
dat er een arts speciaal uit Salt Lake City moest komen. Het
kostte haar honderden dollars om van deze arts te horen dat ze
te veel thee dronk, en dat ze zeker zou sterven als ze niet zou
stoppen. Ze accepteerde zijn advies en werd beter. Als ze naar
mijn advies had geluisterd, had het haar niets gekost, dan had ze
honderden dollars bespaard, en dan heb ik het nog niet eens
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over het feit dat ze in overeenstemming had geleefd met de
leringen van de Heer, die in het woord van wijsheid staan.18

Wij zingen vaak: ‘Wij danken U, Heer, voor profeten, ons tot
leiding in deez’ laatste tijd’ (lofzang 17).

Er zijn veel mensen die (…) daaraan toevoegen: ‘Als Hij ons
leidt volgens onze eigen ideeën en grillen.’

De profeten van God, vanaf Joseph Smith tot op heden, heb-
ben ons geleid, en zij hebben ons goed geleid, als wij tenminste
naar hun raad hebben geluisterd. De vergissingen die zijn
begaan, komen voort uit ongehoorzaamheid aan de profeet die
het recht heeft om het volk van God te leiden. (…)

Ik weet dat het veilige pad voor de heiligen der laatste dagen
niet alleen bestaat uit het zingen van ‘Wij danken U, Heer, voor
profeten, ons tot leiding in deez’ laatste tijd’. Wij moeten voor-
bereid, gewillig en verlangend zijn om geleid te worden.19

Ideeën voor studie en bespreking

• Wat houdt het in om de mensen te steunen en te volgen die
zijn geroepen om ons te leiden?

• Hoe kunnen ouders hun kinderen leren dat zij de leiders van
de kerk moeten steunen?

• Welke zegeningen hebben u en uw gezinsleden ontvangen
door gehoorzaamheid aan de raad van de leiders van de kerk?
In welke opzichten zijn uw geloof en getuigenis daardoor
toegenomen?

• Welke raad hebben we onlangs van onze huidige profeet ont-
vangen? Wat zijn specifieke zaken die wij kunnen doen om
volgens de leringen van de profeet te leven?

Noten

1. Gospel Standards, samengesteld door
G. Homer Durham (1941), blz. 330.

2. Conference Report, juni 1919, blz. 8–9.
3. Gospel Standards, blz. 69–70.
4. Conference Report, april 1936, blz. 12.
5. Gospel Standards, blz. 68.

6. Conference Report, april 1936, blz. 9.
7. Conference Report, juni 1919, blz.

7–10, 13–14; alinea-indeling gewijzigd.
8. Gospel Standards, blz. 226–227.
9. Gospel Standards, blz. 194.

10. Gospel Standards, blz. 18–19.
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11. Toespraak tijdens de inwijding van
de Cardston-tempel (Alberta), in de
archieven van de afdeling kerk- en
familiegeschiedenis, De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen.

12. Gospel Standards, blz. 191.
13. Gospel Standards, blz. 78.
14. ‘Spirit of the Lord Attends Elders of

Church Who Strive to Obtain His Aid
While Speaking in Public’, Deseret

Evening News, 15 maart 1919, afde-
ling 4, blz. VII.

15. Gospel Standards, blz. 273–274.
16. Conference Report, oktober 1903,

blz. 10.
17. Conference Report, april 1929, blz.

130–131.
18. Conference Report, april 1914, blz. 70.
19. Gospel Standards, blz. 304–305.



De vreugde van zendingswerk

Wij hebben de grote verantwoordelijkheid om het evangelie
van Jezus Christus te prediken. De vervulling van deze

taak brengt vreugde en rust in ons hart.

Uit het leven van Heber J. Grant

President Heber J. Grant heeft zijn hele leven deelgenomen aan
het zendingswerk. Hij sprak over het evangelie met familieleden,
vrienden en collega’s. Zijn eerste kans om een voltijdzending te
vervullen kwam in 1901, toen hij werd geroepen om het eerste
zendingsgebied in Japan te presideren.

President Grant aanvaardde zijn roeping naar Japan opti-
mistisch en enthousiast. Hij schreef: ‘Ik heb een rotsvast geloof
dat dit een van de succesvolste zendingsgebieden in de kerk zal
worden. Het zal in het begin langzaam gaan, maar de oogst zal
groot zijn en de wereld zal in de toekomst verbaasd staan.’1

Met drie andere zendelingen wijdde president Heber J. Grant
in augustus 1901 Japan toe aan de prediking van het evangelie.
En toen ging hij ijverig aan het werk, dat inderdaad ‘langzaam’
ging. Toen president Grant in september 1903 van zijn roeping
werd ontheven, had hij slechts twee mensen gedoopt. Tijdens
de algemene oktoberconferentie in 1903 gaf hij het volgende
verslag:

‘Het spijt me dat ik u niet kan vertellen dat we iets bijzonders
in Japan hebben bereikt. Eerlijk gezegd moet ik toegeven dat ik
als president van dat zendingsgebied eigenlijk heel weinig
bereikt heb. En wat het aantal dopelingen betreft, is er ook heel
weinig bereikt door de paar zendelingen en zendelingzusters die
bij me waren. Toch heb ik sterk het gevoel dat er in dat land veel
belangrijk werk zal worden verricht. De bewoners zijn geweldige
mensen.’2

85

H O O F D S T U K  9



86

H O O F D S T U K  9

Van links naar rechts: Goro Takahashi, een vriend van de eerste zendelingen 
in Japan, en de ouderlingen Louis A. Kelsch, Horace S. Ensign, Heber J. Grant en
Alma O. Taylor. Ouderling Grant was van 12 augustus 1901 tot 8 september 1903

president van het eerste zendingsgebied in Japan.
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Zo’n 21 jaar later sloten president Grant en zijn raadgevers in
het Eerste Presidium het zendingsgebied, voornamelijk vanwege
de ‘bijna te verwaarlozen resultaten van het zendingswerk’ daar.3

In 1948 werd het zendingsgebied heropend.

Op 18 mei 1996, 48 jaar nadat het zendingsgebied was her-
opend, bracht president Gordon B. Hinckley een bezoek aan
Japan en sprak tijdens een haardvuuravond in een zaal die zo vol
was dat er mensen moesten staan. Er is nu een tempel in Japan
en er zijn in dat land ruim honderdduizend leden in 25 ringen
en 9 zendingsgebieden. President Hinckley sprak toen over het
begin van het werk in Japan en merkte op: ‘Als president Grant
hier nu zou zijn, zou hij huilen van dankbaarheid, en ik heb het-
zelfde gevoel als ik zo naar u kijk. (…) Ik zie zoveel kracht in dit
land, waar ik nooit van had durven dromen.’4

Leringen van Heber J. Grant

Het is onze plicht en ons voorrecht om 
het evangelie te verkondigen.

Ik wil met nadruk stellen dat wij als volk een belangrijke taak
hebben, namelijk de wereld aanmoedigen zich te bekeren en tot
God te komen. En het is bovenal onze taak om het evangelie van
de Heer Jezus Christus te prediken, de herstelling van het plan
van leven en eeuwig heil op aarde. Vanuit de hele wereld krijgen
we verzoeken om meer zendelingen. De heiligen der laatste
dagen moeten hun zaken zo regelen en hun financiën zo orga-
niseren dat er meer mensen voorbereid en gewillig zijn om op
zending te gaan, vooral de mensen die de juiste leeftijd en erva-
ring hebben, met een getuigenis en kennis van dit goddelijke
werk. (…) Wij hebben inderdaad de parel van grote waarde. Wij
hebben iets wat waardevoller is dan alle rijkdom en weten-
schappelijke kennis die de wereld bezit. Wij hebben het plan van
leven en eeuwig heil. Het eerste grote gebod is de Heer, onze
God, liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en
met geheel ons verstand; het tweede gebod, daaraan gelijk, is
onze naaste liefhebben als onszelf. [Zie Matteüs 22:37–39.] En
de beste manier om onze liefde voor onze naaste te uiten, is het
evangelie van de Heer Jezus Christus verkondigen.5
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Het redden van zielen, waaronder onze eigen ziel, is het
waardevolste en belangrijkste werk waardoor we de zegeningen
van onze Vader en de goede wil van onze Heer en Meester, Jezus
Christus, kunnen ontvangen.6

Dit is de zending waarvoor we zijn geroepen, om de volken
voor de ophanden zijnde oordelen te waarschuwen, om het
evangelie van de Verlosser te prediken, (…) en om iedereen uit
te nodigen tot Christus te komen en de gunsten van zijn glorie-
rijke verzoening in ontvangst te nemen. Het zogeheten ‘mormo-
nisme’ is op aarde voor het welzijn van de wereld. Het enige
doel van het zendingswerk is anderen tot zegen te zijn. Het heeft
geen kritiek op de hedendaagse geloofsovertuigingen en kerk-
genootschappen. Het staat voor vrede, de vrede van God ‘die
alle verstand te boven gaat’. [Zie Filippenzen 4:7.] Het staat
altijd klaar om waar mogelijk goed werk te verrichten. Het
smeekt om de terugkeer van het geloof ‘dat eenmaal de heiligen
overgeleverd is’ [Judas 1:3], erop vertrouwend dat daardoor de
mensheid van de zonden der wereld verlost kan worden en dat
uiteindelijk de mens verhoogd kan worden in de tegenwoordig-
heid van God, de Vader, en Jezus Christus, de Zoon, ‘die het
Leven en het Licht der wereld’ is. [LV 10:70.]7

Wij weten dat het onze eerste en belangrijkste taak is om de
Heer, onze God, met heel ons hart, onze macht, ons verstand en
onze sterkte lief te hebben; en dat het onze tweede taak is om
onze naaste lief te hebben. Geen enkel volk in de hele wereld
geeft procentueel gezien zoveel blijk van naastenliefde en van
zorg voor het welzijn van anderen als de heiligen der laatste
dagen. Door ons zendingswerk verkondigen wij aan de hele
wereld dat wij bereid zijn financiële offers te brengen en zonder
hoop op een aardse beloning te werken voor het eeuwig heil van
de kinderen van onze Vader in de hemel.8

Iedere jongeman dient (…) de ambitie te hebben om zich te
kwalificeren voor het werk dat het uiterste van hem zal vergen,
zodat hij al het mogelijke zal kunnen verrichten om de waarheid
stevig op aarde te grondvesten.9

Sommige mensen zeggen: ‘Wij begrijpen niets van de kracht
van het “mormonisme”. Wij begrijpen niet waarom [duizenden]
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jongemannen en jongevrouwen, op eigen kosten of op kosten
van hun ouders, de wereld ingaan en zonder betaling hun tijd
opofferen om het evangelie te prediken. Ze hebben geen inko-
men, ze voorzien in hun eigen onderhoud en verkondigen uw
geloofsovertuiging.’ Iedere heilige der laatste dagen begrijpt het
wel. Zij begrijpen het omdat die jongemannen en jongevrouwen
die het evangelie verkondigen, het ook naleven. Zij voldoen in
alle opzichten aan de vereisten van de Heiland, ‘om de Here,
onze God, met heel ons hart, onze macht, ons verstand en onze
sterkte lief te hebben, en onze naasten als onszelf.’10

Wij mogen niet vergeten dat de Heer heeft gezegd dat het
onze taak is om onze naasten te waarschuwen en het evangelie
te verkondigen — dat is een taak van ons allen — wij behoren
zendeling te zijn. (…)

Laten wij allemaal beseffen dat dit werk ons allemaal toebe-
hoort, en laten we ons uiterste best doen om het te bevorderen.11

Zendingswerk brengt oprechte vreugde
in het hart van de mens.

Ik geloof dat alle heiligen der laatste dagen die een getuigenis
hebben ontvangen van het goddelijke werk dat zij verrichten,
hetzelfde gevoel hebben als Alma — het verlangen dat de hele
wereld het getuigenis van het evangelie van de Heer Jezus
Christus zal horen. [Zie Alma 29:1–9.] Als mannen en vrouwen
een getuigenis van de goddelijke zending van de profeet Joseph
Smith ontvangen, willen zij graag dat de hele wereld dezelfde
kennis en hetzelfde geloof heeft. Dan willen zij graag dat iedere
oprechte ziel het evangelie ontvangt. En uit eigen ervaring weet
ik dat er geen ander werk in de wereld is dat het hart van de
mens meer vreugde, vrede en rust geeft dan de verkondiging van
het evangelie van de Heer Jezus Christus.12

Nergens in het hedendaagse werk van God op aarde is er zo’n
gelukkige, tevreden en vreedzame groep mensen als zij die zen-
dingswerk verrichten. Dienen is de ware sleutel tot vreugde. Als
iemand dient voor de vooruitgang van de mensheid, als iemand
zonder vergoeding werkzaam is, zonder hoop op een aardse
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beloning, wordt het hart van die mens vervuld met oprechte
vreugde.13

Zo nodig behoort iedere dienstknecht van God die een getui-
genis van het evangelie heeft, bereid te zijn om zijn leven te
geven voor dit goede doel, namelijk het werk van de Meester,
het plan van leven en eeuwig heil, het evangelie van onze Heer
en Heiland, Jezus Christus. Wij zullen de enorme omvang van dit
werk beter gaan begrijpen als wij volledig beseffen dat wij de
parel van grote waarde bezitten, dat het evangelie dat wij aan de
mensen in de wereld moeten verkondigen het eeuwige leven
inhoudt voor de mensen die het aanvaarden en trouw naleven;
maar ook als we stilstaan bij de openbaring van de Heer aan de
profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery: ‘En wanneer gij al uw
dagen zoudt besteden met bekering tot dit volk te prediken, en
slechts één ziel tot Mij brengt, hoe groot zal dan uw vreugde met
deze zijn in het koninkrijk Mijns Vaders! En wanneer nu uw
vreugde groot zal zijn met één ziel, die gij tot Mij in het konink-
rijk Mijns Vaders hebt gebracht, hoe groot zal dan uw vreugde
zijn, indien gij vele zielen tot Mij zoudt brengen!’ [LV 18:15–16.]

Ik heb medelijden met de man of de vrouw die nog nooit de
heerlijke vreugde heeft gevoeld die een zendeling ontvangt die
het evangelie van Jezus Christus verkondigt, die eerlijke zielen
kennis van het evangelie bijbrengt en die hoort hoe intens dank-
baar de mensen zijn die door zijn werk het eeuwige leven zijn
gaan begrijpen. Zo heb ik ook medelijden met hen die nog nooit
de heerlijke vreugde hebben ervaren die voortkomt uit de hulp
aan mensen die in behoeftige omstandigheden verkeren.
Zonder twijfel worden we meer gezegend als we geven dan als
we ontvangen. Daar twijfel ik geen moment aan. We worden ook
meer gezegend als we het evangelie van Jezus Christus verkon-
digen en voor het eeuwig heil van de ziel van de mens werkzaam
zijn, dan als we alleen kennis van de waarheid van onze gods-
dienst vergaren en dan thuisblijven om de gewone zaken van het
leven te behartigen, en rijkdom te vergaren die in de loop der
tijd door gebruik vergaat. Soms verliezen we uit het oog wat echt
belangrijk is om voor te werken, namelijk het werk dat het aan-
genaamst in de ogen van onze hemelse Vader is.15
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Alleen door de macht van de Geest kunnen we het
evangelie verkondigen en nieuwe leden helpen bij het

vormen van hun getuigenis

Ik wil tegen u zeggen dat alle zendelingen die op pad zijn
gegaan om het evangelie te prediken (…) de handen opgelegd
hebben gekregen van Gods bevoegde dienstknechten, mannen
met zijn gezag. Overal ter wereld, in ieder land en ieder klimaat,
van de middernachtzon in het noorden tot aan Zuid-Afrika, waar
zij zich ook bevinden, heeft de Geest van de levende God hen
vergezeld. Mensen uit ieder land en uit ieder klimaat hebben
het getuigenis van de Heilige Geest ontvangen en het evangelie
aanvaard.16

Ik ging naar Grantsville, de grootste wijk in de ring Tooele, en
ik sprak de Heer aan met ongeveer dezelfde instelling als Oliver
Cowdery toen hij tegen de Heer zei: ‘Ik wil vertalen’, waarna de
Heer tegen hem zei dat hij kon vertalen. Maar toen het niet lukte
kreeg hij te horen dat hij het niet had bestudeerd, dat hij er niet
over had gebeden en dat hij zijn deel niet had gedaan. [Zie LV
9:7–8.] (…) Ik stond op en sprak zo’n vijf minuten. Ik geloof dat
ik zweette alsof ik in een beek was gevallen, en ik wist al snel niet
meer wat ik moest zeggen. Ik maakte van mijn toespraak zoge-
zegd een ‘fiasco’ zoals iedere sterveling zou kunnen doen. (…)

[Later] liep ik enkele kilometers bij dat kerkgebouw vandaan
in het veld, tussen de hooibergen en de strobalen. Toen ik ver
genoeg weg was, en ik zeker wist dat niemand me kon zien,
knielde ik achter een van de balen neer en huilde ik tranen van
vernedering. Ik vroeg God of Hij me wilde vergeven omdat ik
was vergeten dat de mens het evangelie van de Heer Jezus
Christus alleen met macht, kracht en inspiratie kan verkondigen
als hij met de macht van God is gezegend. Als jonge man zei ik
daar tegen Hem dat als Hij mij mijn eigenwaan zou vergeven, als
Hij mij mijn verbeelding zou vergeven dat zonder zijn Geest
ieder mens de waarheid kan verkondigen en gewillige luisteraars
kan vinden, ik tot de dag van mijn dood zou proberen te ont-
houden waar de inspiratie vandaan komt als we het evangelie
van Jezus Christus verkondigen, het plan van leven en eeuwig
heil dat opnieuw op aarde is hersteld.
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Ik ben dankbaar dat ik in de veertig jaar daarna nooit meer zo
vernederd ben als op die dag. Waarom? Omdat ik godzijdank
nooit meer het idee heb gehad dat iemand het hart van zijn
luisteraars kan beroeren (…) zonder door de Geest van de
levende God te zijn geïnspireerd, en daarom kan getuigen dat
het de waarheid is waar u en ik voor werkzaam zijn.17

‘Wij geloven in de gave van talen’, en in de uitlegging daarvan.
[Zie Geloofsartikelen 1:7.] Karl G. Maeser — de meest toege-
wijde heilige der laatste dagen ooit op aarde — heeft me uit
eigen ervaring over zo’n voorbeeld verteld. (…) Hij zei: ‘Broeder
Grant, de avond dat ik gedoopt werd, keek ik omhoog naar de
hemel en zei: “O God, ik heb volgens mij het evangelie van uw
Zoon Jezus Christus gevonden. Ik ben er gehoorzaam aan door
mij in het water te laten dopen. Geef me alstublieft een manife-
statie, een duidelijk getuigenis van de Geest dat ik de waarheid
heb gevonden. Dan beloof ik dat ik zo nodig mijn leven aan de
vooruitgang van dit werk zal toewijden.”’

In die tijd was broeder Franklin D. Richards [van het Quorum
der Twaalf Apostelen] president van het gebied Europa, waarvan
het hoofdkantoor zich in Liverpool bevond. Hij kwam naar
Duitsland om aanwezig te zijn bij de doop van de eerste bekeer-
ling in dat grote rijk. Toen ze vanaf de plek waar hij gedoopt was
naar zijn huis liepen, een afstand van verscheidene kilometers,
zei broeder Maeser dat hij door middel van een tolk een aantal
vragen over verschillende evangeliebeginselen wilde stellen. De
tolk was broeder William Budge. (…) Broeder Maeser, die geen
Engels verstond, stelde de vragen in het Duits; en broeder
Richards, die geen Duits verstond, beantwoordde ze in het
Engels. Broeder Budge vertolkte de vragen en antwoorden.
Nadat een aantal vragen door middel van de tolk gesteld en
beantwoord waren, zei broeder Richards: ‘Vertaal de vragen
maar niet, ik versta ze wel.’ Toen zei broeder Maeser: ‘U hoeft de
antwoorden niet te vertalen, ik versta ze wel.’ Kilometers lang
spraken ze met elkaar, de vragen in het Duits en de antwoorden
in het Engels, hoewel geen van beide mannen de taal van de
ander kon verstaan. Ze kwamen bij de brug over de Elbe, die ze
overliepen, maar ze verloren elkaar uit het oog. Toen ze aan de
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andere kant kwamen en elkaar weer zagen, stelde broeder
Maeser nog een vraag, en broeder Richards zei: ‘Gelieve weer te
vertalen, broeder Budge.’ Toen het antwoord gegeven was, zei
broeder Maeser: ‘Graag vertalen.’ Zijn volgende vraag luidde:
‘Apostel Richards, hoe was het mogelijk dat wij elkaar verston-
den, en nu niet meer?’ Broeder Richards vertelde hem dat de
gaven van talen en uitlegging van talen vruchten van het evan-
gelie van Jezus Christus zijn. Toen zei hij: ‘God heeft u en mij
vanavond het voorrecht gegeven om te proeven van een van de
vruchten van het evangelie — de gave van talen. Broeder Maeser,
u hebt een getuigenis van God gekregen dat u de waarheid hebt
gevonden.’

Broeder Maeser zei tegen me: ‘Ik trilde als een blad, en ik heb
opnieuw mijn ogen naar de hemel gericht en gezegd: “O God, ik
heb het getuigenis ontvangen waar ik om gevraagd had, en ik wil
zo nodig mijn leven geven voor deze zaak.”’18

Ideeën voor studie en bespreking

• Welke zegeningen krijgen wij als wij het evangelie van Jezus
Christus verkondigen? Hoe voelde u zich toen familieleden en
vrienden het evangelie aanvaardden?

• Wat verwacht de Heiland van zijn heiligen op het gebied van
zendingswerk? Hoe kunnen we het geloof en de moed ont-
wikkelen om het evangelie te verkondigen?

• Hoe kunnen we onze prioriteiten rangschikken zodat we de
kansen krijgen om het evangelie te verkondigen? In welk
opzicht kunnen onze kansen om zendingswerk te doen in de
verschillende fasen van ons leven veranderen?

• Waarom is het onmogelijk om de waarheden van het evange-
lie zonder de macht van de Heilige Geest te verkondigen? In
welke opzichten heeft de Geest u geholpen bij het verkondi-
gen van het evangelie?

• Karl G. Maeser kreeg een bevestiging van zijn nieuwe getuige-
nis toen hij en ouderling Franklin D. Richards de gaven van
talen en uitlegging van talen ontvingen. Welke andere gaven
van de Geest kunnen wij ontvangen als wij ernaar streven om
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ons getuigenis en dat van anderen te versterken? (Zie LV
46:8–26.)

• Wat hadden broeder Maeser en ouderling Richards gedaan om
de bevestiging van het getuigenis van broeder Maeser te krij-
gen? Hoe kunnen wij nieuwe leden helpen bij het vormen van
hun getuigenis?
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De kracht van het voorbeeld

Als wij ons geloof in het dagelijks leven toepassen,
versterken we de goede naam van de kerk en inspireren we

anderen om het evangelie na te leven.

Uit het leven van Heber J. Grant

In een huldeblijk aan president Heber J. Grant schreef ouder-
ling John A. Widtsoe van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Zijn
leven is een les voor allen.’1 Ouderling Samuel O. Bennion van
de Zeventig heeft over het voorbeeld van president Grant
gezegd: ‘Hij is ijverig werkzaam voor de goede zaak van de Heer.
Hij wordt alleen door God geleid, en hij geeft de mensen het
goede voorbeeld. En daardoor wordt het werk steeds groter en
glorierijker.’2

Behalve dat hij zelf een rechtschapen voorbeeld was, heeft
president Grant gezegd dat ieder lid van de kerk zo kan leven dat
hij eer en heerlijkheid aan het werk van de Heer kan geven. Hij
zei: ‘De grootste en wonderbaarlijkste prediker onder de heili-
gen der laatste dagen is de man of de vrouw die het evangelie
van de Heer Jezus Christus naleeft.’3

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen kreeg ouderling
Heber J. Grant eens een brief van een vriend die geen lid van de
kerk was. In een conferentietoespraak las ouderling Grant
gedeelten uit die brief voor om nadruk te leggen op het feit dat
heiligen der laatste dagen een goed voorbeeld moeten zijn:

‘“Beste Heber,

‘“(…) Weet je, buiten de lange en goede persoonlijke vriend-
schap die we hebben, ben ik altijd bijzonder onder de indruk
van het zuivere en oprechte godsdienstige gevoel onder de
mannen en vrouwen van jouw kerk. Ik heb al vaak tijdens
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gesprekken gezegd dat de mormonen uit Utah de enige gods-
dienstige mensen zijn die ik ooit heb gekend die hun bewerin-
gen ook daadwerkelijk naleven. En dat is waar.”’

Nadat hij dit had voorgelezen, zei ouderling Grant: ‘Ik ben bij-
zonder dankbaar dat mijn vriend geen toegang heeft tot de lijst
met leden die geen tiende betalen, (…) want ik betwijfel of hij
dan nog steeds zou zeggen dat “de mormonen uit Utah de enige
godsdienstige mensen zijn die ik ooit heb gekend die hun bewe-
ringen ook daadwerkelijk naleven”. Ik ben dankbaar dat de mor-
monen die deze man heeft leren kennen niet alleen op papier
mormoon zijn, maar echte heiligen der laatste dagen. Zijn
mening over alle “mormonen” was gebaseerd op de mensen die
hij kende. En ik heb al vaak in het openbaar gezegd dat ik het
een plicht van alle heiligen der laatste dagen vind om hun leven
zo te leiden dat hun gedrag een inspiratie voor andere mensen
is, waardoor respect voor alle leden wordt afgedwongen. Het is
in overeenstemming met de leringen van onze Heiland om ons
licht zo te laten schijnen dat de mensen die onze goede werken
zien, God verheerlijken en worden gemotiveerd om het evange-
lie van Jezus Christus te aanvaarden.’

Het goede voorbeeld van een heilige der laatste 
dagen kan een licht voor anderen zijn.
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Uit de brief las ouderling Grant verder: ‘“Hierdoor wordt res-
pect opgewekt. (…) Uw leden brengen hun geloofsovertuiging in
praktijk, en zij handelen alsof het uitermate belangrijk is (…).”’

Nogmaals naar de brief verwijzend zei ouderling Grant toen:

‘De volgende zin wil ik onuitwisbaar in uw verstand griffen:

‘“Als een geloof iets (en mijn vriend zet een dikke, zwarte
streep onder “iets”) bezit wat een eeuwig toekomstig bestaan
impliceert, heeft het alles (en mijn vriend zet nog een zwarte
streep onder “alles”).’

‘Geloven wij dat als heiligen der laatste dagen? Waarderen wij
de kracht van de woorden van mijn vriend? “Als een geloof iets
bezit wat een eeuwig toekomstig bestaan impliceert, heeft het
alles.” Zijn wij ervan overtuigd dat dit geloof alles bezit wat een
eeuwig toekomstig bestaan impliceert? En brengen wij, zoals
mijn vriend zegt, ons geloof in praktijk, en handelen we alsof het
uitermate belangrijk is?’4

Leringen van Heber J. Grant

Wij dragen de reputatie van de kerk op onze schouders.

Wij staan nu bekend om wie wij zijn — oprechte, godvre-
zende mensen. En als wij het evangelie naleven, met de kennis
dat het waar is, zullen we de vooroordelen afbreken, goodwill
opbouwen en andere mensen aantrekken.

Deze omstandigheden worden teweeggebracht door het feit
dat we kennis hebben, en dat zoveel leden de beginselen nale-
ven. Ieder lid draagt de reputatie van de kerk op zijn schouders,
en als u en ik het evangelie van Jezus Christus naleven, verster-
ken wij de geloofwaardigheid van het werk van de Heer dat in
deze bedeling opnieuw op aarde is gevestigd.

Ik ben erg dankbaar dat dit het geval is, en ik ben ook de Heer
uitermate dankbaar voor de opmerkelijke verandering die tot
stand is gebracht. Ik hoop dat alle leden van de kerk de geïnspi-
reerde beslissing zullen nemen om, binnen hun mogelijkheden,
het evangelie na te leven zodat zij door hun levenswijze van de
waarheid ervan zullen getuigen.5
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De felle protesten en boosaardigheden tegen de kerk en de
leugens over onze leden horen tot het verleden, omdat de men-
sen om ons heen de verlangens van ons hart hebben leren ken-
nen, dat wij zelfs geen haatgevoelens koesteren ten opzichte van
de mensen die ons belasteren. De Heer heeft ons meerdere
malen geholpen om vriendschap te sluiten met sommige men-
sen die voorheen onze vijanden waren. Zij hebben gemerkt dat
iedere ware heilige der laatste dagen een dienstknecht van de
Heer is, met het verlangen om de wil van de Heer te doen. En
hoewel hun eigen ambities misschien van de onze afwijken, mer-
ken ze dat een echte, oprechte heilige der laatste dagen in alle
opzichten te vertrouwen is omdat hij ernaar streeft de wil van de
Heer te weten te komen. Hoewel ze misschien denken dat wij
ons als volk vergissen, zijn ze zich bewust van onze eerlijkheid
en integriteit.6

Begeef u onder de ouderlingen van Israël, reis van het ene
eind van de kerk naar het andere, en u zult merken dat de heili-
gen der laatste dagen een brandend getuigenis in hun hart heb-
ben dat dit het werk van de almachtige God is en dat zijn Zoon
Jezus Christus het heeft gevestigd. Dit getuigenis zult u overal
vinden en overal horen, maar leven we altijd als heiligen der
laatste dagen? Leven wij zoals het hoort, in overeenstemming
met het grote getuigenis dat wij hebben ontvangen?
Onderhouden we zijn geboden op de juiste manier? Wij dragen
zogezegd de reputatie van de kerk op onze schouders — eenie-
der van ons.7

Moge de Heer het volk van Zion zegenen. Mogen wij zijn gebo-
den zo onderhouden dat alle mensen die onze goede daden,
onze eerlijkheid en onze integriteit zien, ons in ieder geval zul-
len respecteren, of ze nu in onze godsdienst geloven of niet.8

Heiligen der laatste dagen die zondigen kunnen zichzelf
en de waarheid in diskrediet brengen.

Ik beweer dat een heilige der laatste dagen die zondigt niet
alleen verantwoordelijk voor die zonde is, maar ook voor het feit
dat hij de kerk in diskrediet brengt. Als een lid van de kerk dron-
ken wordt, kan het zijn dat hij gezien wordt door iemand die
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weet dat hij mormoon is. Hij wordt gezien als mormoon en op
grond daarvan worden alle leden beoordeeld. De persoon die
hem ziet kan zeggen: ‘Als dat het mormonisme is, wil ik er niets
mee te maken hebben’, en als hij hoort dat er ergens een bij-
eenkomst van de kerk is, zal hij wegblijven. En zo zijn er vele
zonden waardoor het hart van de mens tegen het koninkrijk van
God gericht kan worden.9

Prediken en praten betekenen maar heel weinig, tenzij wij
ervoor zorgen dat we in overeenstemming met onze leringen
leven.10

Een man hield eens een opmerkelijke toespraak. Later zei een
van zijn vrienden: ‘Weet je, dat was een prachtige toespraak, bui-
tengewoon, maar je gedrag klinkt zo luid door, dat ik niet kon
horen wat je zei.’11

Ik hoorde dat een man tijdens een groot diner met een ander
over het geloof van de heiligen der laatste dagen sprak. Hij zei:
‘De “mormonen” die hun godsdienst naleven, gebruiken geen
thee, koffie, tabak of alcohol.’ De andere man zei: ‘Daar geloof
ik geen woord van.’ De man zei: ‘Het is echt waar.’

Deze twee mannen, die geen lid van de kerk waren, zaten aan
een van de tafels tijdens het diner. Er kwam een ‘mormoon’ aan.
De man die de ‘mormonen’ verdedigde zei: ‘Daar komt een mor-
moon aan. Hij komt bij ons aan tafel zitten. Wedden dat hij geen
koffie drinkt?’ De weddenschap werd aangegaan. De ‘mormoon’
dronk echter koffie! Toen ze naar buiten liepen, zei de man die
de weddenschap had verloren: ‘Ik wil niets meer met die man te
maken hebben. Hij beweert dat hij gelooft dat Joseph Smith een
openbaring heeft gekregen dat zij dergelijke stoffen niet mogen
gebruiken. En hier in het openbaar is hij ongehoorzaam aan de
leringen van zijn profeet. Ik heb die man altijd vertrouwd, maar
nu vertrouw ik hem niet meer.’12

Als we onze godsdienst naleven, is ons goede 
voorbeeld een licht voor de wereld.

Ik wil tegen de heiligen der laatste dagen zeggen dat wij, als
wij een getuigenis hebben ontvangen van het werk waar we ons
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mee bezighouden, dagelijks zo moeten leven dat wij het werk
van God grootmaken door de goede daden die wij verrichten.
Dan laten wij ons licht schijnen zodat de mensen die onze goede
daden zien, God zullen verheerlijken. [Zie Matteüs 5:16.] Geen
volk op aarde is ooit zo gezegend als de heiligen der laatste
dagen; geen volk heeft ooit zoveel manifestaties van Gods goed-
heid, barmhartigheid en lankmoedigheid ontvangen; en ik
beweer dat wij meer dan andere mensen een goddelijk en recht-
schapen leven moeten leiden.13

De Heiland zei tegen zijn volgelingen dat zij het zout der
aarde waren; maar als het zout zijn kracht verliest, deugt het ner-
gens voor dan om weggegooid te worden en door de mensen
vertreden te worden. Hij zei ook dat zij het licht der wereld
waren, een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Hij
zei dat de mens geen lamp onder een korenmaat zet, maar op
een standaard, zodat het licht voor iedereen in het huis zal schij-
nen. En Hij moedigde hen aan om hun licht zo voor de mensen
te laten schijnen dat zij hun goede werken zouden zien en God
zouden verheerlijken. [Zie Matteüs 5:13–16.]

Deze aanmoediging geldt ook voor ons. Wij zijn het licht der
wereld. Wij hebben de inspiratie van de almachtige God ontvan-
gen. Wij hebben een getuigenis van het evangelie ontvangen, en
we weten dat God leeft, dat Jezus de Christus is en dat Joseph
Smith een profeet van God was. (…) Iedere oprechte heilige der
laatste dagen heeft een brandend getuigenis in zijn of haar hart.
Leven wij zo dat onze goede daden de geloofwaardigheid van
het werk van God versterken? Is ons voorbeeld het waard om
door alle mensen gevolgd te worden? Laten wij door ons voor-
beeld zien dat wij in het evangelie geloven?14

Ik verkondig dat het de absolute plicht van alle leden van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is om
zo te leven dat hun voorbeeld het navolgen waard is; dan zullen
zij en hun nakomelingen gezegend worden en zullen zij ande-
ren voor het werk van de Heer interesseren. Dat moet de groot-
ste ambitie van alle heiligen der laatste dagen zijn.15
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Het is mijn oprechte gebed dat onze hemelse Vader ons zal
helpen, zodat wij Hem trouw zullen blijven en altijd door onze
getrouwheid, onze eerlijkheid ten opzichte van anderen en onze
rechtschapen levenswijze zullen laten zien dat wij metterdaad
dienstknechten en dienstmaagden van de levende God zijn, die
ernaar streven het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.16

Ons goede voorbeeld kan voor anderen aanleiding zijn om
het plan van leven en eeuwig heil te onderzoeken.

Moge iedere heilige der laatste dagen het evangelie zo naleven
dat de waarheid ervan door zijn voorbeeld wordt verkondigd.17

De grootste en wonderbaarlijkste prediker onder de heiligen
der laatste dagen is de man of de vrouw die het evangelie van de
Heer Jezus Christus naleeft. Hier gaat het om: ‘Laat mij uw geloof
door uw werken zien.’ Jakobus zei dat hij zijn geloof door zijn
werken zou laten zien, en dat geloof zonder werken dood is. Het
is als een lichaam zonder geest. [Zie Jakobus 2:17–18, 26.] (…)
Door onze werken, onze ijver, onze getrouwheid en onze ener-
gie kunnen we het evangelie prediken. De mensen van de
wereld beginnen ons te herkennen, ze leren en begrijpen dat de
vruchten van het evangelie van Jezus Christus, die door de heili-
gen der laatste dagen gepredikt worden, goede vruchten zijn.
(…) De grote norm die de Heiland van de wereld heeft voorge-
schreven luidt: ‘Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.’
[Matteüs 7:20.] Wat betreft geluk thuis, tevredenheid, voor-
spoed, zakelijke integriteit, gematigdheid en gehoorzaamheid
aan de wetten van God en de mens, is er nergens een volk dat de
heiligen der laatste dagen overtreft. En dan heb ik het niet over
de mormonen die de geboden van God niet onderhouden.18

Moge God u allen zegenen. Mogen wij allemaal een getuige-
nis hebben van het goddelijke werk waar we ons mee bezighou-
den, ons leven zo indelen dat zij die de waarheid niet kennen,
getuige mogen zijn van onze ijver, ons geloof, onze nederigheid
en ons verlangen om God te dienen, en mogen zij geleid wor-
den om de waarheid te onderzoeken waar wij van getuigen. Dat
is mijn gebed en verlangen.19
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God leeft; Jezus is de Christus; Joseph Smith is een profeet
van de levende God; wij hebben de waarheid; en mogen zij die
dat weten, zo leven dat zij die het niet weten het plan van leven
en eeuwig heil zullen onderzoeken en het eeuwige leven ont-
vangen, de grootste van alle gaven van God aan de mens.20

Ik bid dat de zegeningen van de almachtige God bij alle leden
van deze kerk, alle getrouwe, ijverige heiligen der laatste dagen,
zullen blijven. Mogen wij het evangelie van de Heer Jezus
Christus verkondigen door de eerlijkheid, de oprechtheid en de
waarheid van ons leven. Als we dat doen, weten we zeker dat we
uiteindelijk zullen zegevieren.21

Ik ben zo dankbaar voor de kennis dat Hij leeft, dat God onze
Vader is en dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is dat ik
het onmogelijk goed onder woorden kan brengen.

Moge de Heer u, mij en iedereen helpen die weet dat we met
al onze kracht moeten werken om anderen door ons voorbeeld
dezelfde kennis bij te brengen. O, wat ben ik onze hemelse
Vader dankbaar dat Hij Joseph Smith als zijn werktuig heeft uit-
verkoren om het plan van leven en eeuwig heil opnieuw op
aarde te vestigen. Moge de Heer u en iedereen zegenen, iedere
eerlijke ziel op aarde, en alle heiligen der laatste dagen helpen
dat zij zo zullen leven dat anderen door hun voorbeeld kennis
van de waarheid mogen ontvangen.22

Ideeën voor studie en bespreking

• Waarom heeft ons voorbeeld zo’n krachtige invloed?

• Wat houdt het in om de reputatie van de kerk op onze schou-
ders te dragen?

• Hoe kunnen wij een beter voorbeeld zijn voor de leden van
ons gezin, voor de leden van onze wijk of gemeente en voor
onze buren?

• Welke mensen hebben u door hun voorbeeld beïnvloed?
Waarom hebben deze mensen zoveel invloed op u gehad?

• Kent u voorbeelden waarbij de goede werken van heiligen der
laatste dagen anderen hebben geïnspireerd om het evangelie
te onderzoeken?
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‘Iedere gave, iedere deugd, iedere macht en iedere begiftiging die door 
het heilig priesterschap van de levende God in de tijd van de 
Heiland aanwezig was, [is] ook tegenwoordig beschikbaar.’



Priesterschap: ‘de macht 
van de levende God’

Priesterschapsdragers die de beginselen van
rechtschapenheid naleven, kunnen een werktuig in de

handen van de Heer zijn door anderen te dienen.

Uit het leven van Heber J. Grant

‘Ik zal nooit het voorval vergeten’, zei president Heber J. Grant,
‘dat een vriend een beroep op mij deed toen hij van de dokter
hoorde dat zijn dochter, die difterie had, die nacht zou sterven.
Hij vroeg of ik voor zijn dochter wilde bidden. Toen hij mijn kan-
toor had verlaten, vroeg ik God met alle oprechtheid in mijn ziel
of Hij dat meisje wilde genezen. Tijdens mijn gebed kreeg ik de
volgende inspiratie: “De macht van de levende God is hier op
aarde. Het priesterschap is hier. Schiet op! Schiet op! (…) Ga er
snel naar toe en bestraf de macht van de verwoester, dan zal het
meisje blijven leven.”

‘De dokter die het meisje behandelde zei dat ze die nacht zou
overlijden. Maar de volgende ochtend kon hij niet begrijpen wat
er gebeurd was. Hij was nu van mening dat het meisje zou gene-
zen. Hij kon het niet laten om zijn verbazing uit te spreken over
de verandering in de conditie van het meisje die nacht. Door de
macht van de levende God werd de verwoester bestraft.’1

President Grant verheugde zich over de inspiratie die hij die
avond had ontvangen: ‘De macht van de levende God is hier op
aarde. Het priesterschap is hier.’ Tijdens zijn conferentietoe-
spraken sprak hij herhaaldelijk tot de heiligen over de zegenin-
gen die zij door de macht en het gezag van het priesterschap
konden ontvangen.
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Leringen van Heber J. Grant

De sleutels, het gezag, de verordeningen en 
de gaven van het priesterschap zijn hersteld.

Tijdens de vertaling van [het Boek van Mormon] ontdekte
Joseph Smith dat de leer van de doop door de Nephieten werd
verkondigd en nageleefd. Omdat hij dit beginsel beter wilde
begrijpen, deed hij wat hij al eerder had gedaan. Hij ging met
Oliver Cowdery, zijn schrijver, naar het bos en zij gingen in gebed.
In het volgende citaat worden zijn eigen woorden weergegeven:

‘Toen wij in gebed verzonken waren en de Here aanriepen,
daalde er in een wolk van licht een hemelse boodschapper neer,
en onder oplegging van zijn handen ordende hij ons, zeggende:

‘“Aan u, mijn mededienstknechten, verleen ik in de naam van
de Messias het priesterschap van Aäron, dat de sleutelen omvat
van de bediening van engelen, en van het evangelie der beke-
ring, en van doop door onderdompeling tot vergeving der zon-
den; en dit zal nimmermeer van de aarde worden weggenomen,
totdat de zonen van Levi de Here wederom een offerande in
gerechtigheid zullen brengen.”

‘De boodschapper die ons bij deze gelegenheid bezocht en dit
priesterschap aan ons verleende, zei dat zijn naam Johannes
was, dezelfde die in het Nieuwe Testament Johannes de Doper
wordt genoemd, en dat hij handelde op aanwijzing van Petrus,
Jakobus en Johannes, die de sleutelen droegen van het
Melchizedeks priesterschap, welk priesterschap, naar hij zei, te
bestemder tijd aan ons zou worden verleend.’ [Zie Geschiedenis
van Joseph Smith 1:68–69, 72.]

Met deze ordening en de herstelling van het Melchizedeks
priesterschap, dat later volgens de belofte werd verleend, wer-
den de volheid van de sleutels en het gezag van het priester-
schap van de almachtige God, die eeuwenlang verloren waren
geweest, hersteld. En die sleutels zijn tot op de dag van vandaag
ononderbroken in de kerk aanwezig geweest.

Door de herstelling van het priesterschap werd de weg geo-
pend voor de prediking van het evangelie, voor de bediening
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van de bijbehorende verordeningen en voor de organisatie van
de kerk.2

Ik weet dat er geen gaven, deugden en bevoegdheden zijn die
de apostelen in de tijd van de Heiland bezaten, die nu niet in het
bezit van het volk van God zijn.3

Ik getuig vandaag tot u dat wij de waarheid hebben, dat God
opnieuw heeft gesproken, dat iedere gave, iedere deugd, iedere
macht en iedere begiftiging die door het heilig priesterschap van
de levende God in de tijd van de Heiland aanwezig was, ook
tegenwoordig beschikbaar is. Ik verheug me in het feit dat al
deze dingen — de zegeningen, de genezende macht van de
almachtige God, de inspiratie van zijn Geest waardoor de mens
manifestaties van Hem kan ontvangen, de inspiratie van de
Geest van God waardoor de mens andere talen kan spreken en
uitleggen, en iedere andere gave en deugd — ook tegenwoordig
door de heiligen der laatste dagen ervaren kunnen worden.4

De genezende macht van het priesterschap 
is in de kerk aanwezig.

Ik weet dat de genezende macht van de almachtige God in
deze kerk aanwezig is. Ik weet dat ik zonder de genezende
macht van God niet het voorrecht zou hebben gehad om van-
daag voor u te staan. Ik weet dat er zich levende voorbeelden
van de genezende macht van God onder dit volk bevinden. Als
we een verslag hadden van alle wonderbaarlijke zegeningen van
de Heer die sinds de herstelling van de kerk op aarde door het
priesterschap zijn ontvangen, zou dat verslag groter zijn dan het
Nieuwe Testament.5

Toen mijn [halfbroer] Joseph Hyrum Grant eens (…) voor de
stalhouderij verantwoordelijk was (…), wilden de werknemers
van de schoenenfabriek van Z.C.M.I. een dagje uit. (…) [Joseph],
die verantwoordelijk was voor het vervoer, waarschuwde hen
dat er een storm op komst was. Hij raadde hen aan om naar huis
te gaan. Hij zei dat (…) het gevaar bestond dat ze (…) in de
storm en de duisternis omkantelden. Maar ze zeiden dat zij het
bedrijf zouden vrijwaren als er een ongeluk mocht gebeuren.
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Op weg naar huis in het donker kantelde het voertuig en raak-
ten verscheidene mensen ernstig gewond. Een van de meisjes
had een paar gebroken botten. Door haar letsel en de blootstel-
ling aan de kou tijdens de storm kreeg ze longontsteking. De
dienstdoende arts zei dat ze het niet zou overleven en waar-
schijnlijk ’s nachts zou overlijden. [Joseph] voelde zich erg ver-
drietig over het gebeurde; hij was tenslotte de voerman van het
voertuig. Hij vroeg of ik met hem mee wilde gaan om dat meisje
te zalven. Hij zei dat hij door de Geest een getuigenis had ont-
vangen dat ze zou blijven leven.

Toen we naar haar bed liepen, zei ik tegen hem dat ze ster-
vende was en dat ze dood zou zijn voordat we onze handen van
haar hoofd konden halen. Hij werd helemaal bleek en zei dat hij
een manifestatie van de Heer had ontvangen, en dat hij wist, zo
zeker als het evangelie waar is, dat zij zou blijven leven als hij
haar zou zalven. We zalfden haar, en tijdens de verzegeling van
de zalving werd ik geïnspireerd om haar te beloven dat haar
gebroken botten zouden helen, dat ze beter zou worden en
weer in de schoenenfabriek van Z.C.M.I. zou werken. Ik wist niet
eens dat ze in een schoenenfabriek werkte. Die avond kwam ik
de opzichter van die fabriek tegen. Hij zei: ‘Ik kom net van het
huis van Marie DeGray, ze ligt op sterven. Ik weet bijna zeker dat
ze nu dood is.’ Ik zei: ‘Broeder Rowe, ga maar naar uw kantoor,
ga zitten en schrijf het volgende op: “Marie DeGray is niet dood.
Marie DeGray gaat niet dood, maar ze wordt weer beter en zal
terugkomen om in de fabriek te werken.” Dat is mij door de
Geest van de levende God bekendgemaakt.’ Hij zei: ‘Dat hoef ik
niet op te schrijven. Nu ik naar u luister, weet ik dat ze zal blij-
ven leven.’

Toen vertelde hij me over een voorval uit zijn eigen familie.
Hij zei: ‘Toen ik nog in Londen woonde, voordat ik naar dit land
kwam, was een van mijn dochters ernstig ziek. De dienstdoende
arts zei dat ze de nacht niet zou overleven.’ Voor zover ik me kan
herinneren, liet hij Junius F. Wells en zijn collega vijf kilometer
door Londen reizen om zijn dochter te zalven. En ze werd gene-
zen. Broeder Rowe zei: ‘De volgende dag kwam de dokter bij
ons thuis en gaf me een handgeschreven en ondertekende over-
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lijdensakte waarop stond dat mijn dochter dood was. Ik nodigde
hem uit om binnen te komen en stelde hem aan het “lijk” voor.
Dus als u zegt dat dit meisje zal herstellen, neem ik dat zonder
meer aan, want ik weet dat de genezende kracht van God in deze
kerk aanwezig is, net zo zeker als ik weet dat ik leef.’6

Als priesterschapsdragers zich door de beginselen 
van rechtschapenheid laten leiden, kunnen ze aanspraak

op de machten des hemels maken.

Het is niet onbeduidend om het priesterschap van God te dra-
gen — om het recht te hebben de machten des hemels ten
goede aan te wenden.7

Over het gezag van het priesterschap van God en het gebruik
daarvan: De profeet van de levende God werd in Liberty in de
gevangenis gegooid, en men wilde hem veroordelen en ter dood
brengen. Maar alle gevangenisdeuren in de hele wereld kunnen
de openbaringen van de wil van God niet tegenhouden die gege-
ven worden aan de mensen die daar recht op hebben. En in de
gevangenis in Liberty ontving de profeet Joseph Smith een van
de grootste openbaringen van God die in de Leer en Verbonden
staan: Ik lees uit afdeling 121 voor:

‘Hoelang kunnen stromende wateren onrein blijven? Welke
kracht zal de hemelen tegenhouden? De mens zou evengoed zijn
nietige arm kunnen uitstrekken om de rivier de Missouri in haar
aangewezen loop te stuiten, of haar stroom opwaarts te wenden,
als om de Almachtige te verhinderen kennis uit de hemel over de
heiligen der laatste dagen uit te storten.

‘Ziet, velen worden geroepen, maar weinigen gekozen. En
waarom worden zij niet gekozen?

‘Omdat hun hart zo zeer op de dingen dezer wereld is gezet
en sterk naar de eer der mensen streeft, dat zij deze ene les niet
leren –

‘Dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk met de
machten des hemels zijn verbonden, en dat de machten des
hemels niet bestuurd noch aangewend kunnen worden, dan
alleen volgens de grondbeginselen van gerechtigheid.
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‘Dat ze op ons kunnen worden bevestigd is waar, doch wan-
neer wij het ondernemen onze zonden te bedekken, of onze
hoogmoed, onze ijdele eerzucht te bevredigen, of in enige mate
van ongerechtigheid bestuur, heerschappij over of dwang op de
menselijke zielen uit te oefenen, ziet, dan onttrekken de heme-
len zich, de Geest des Heren is bedroefd, en wanneer deze zich
heeft teruggetrokken — vaarwel dan het priesterschap of het
gezag van die man.

‘Ziet, voordat hij zich er van bewust is, is hij aan zichzelf over-
gelaten om de verzenen tegen de prikkelen te slaan, de heiligen
te vervolgen, en tegen God te strijden.

‘Door droevige ervaring hebben wij geleerd, dat het in de
natuur en de neiging van bijna alle mensen ligt, dat, zodra zij
enig gezag verkrijgen — zoals zij veronderstellen — zij
onmiddellijk beginnen onrechtvaardige heerschappij uit te
oefenen.

‘Daarom worden velen geroepen, maar weinigen gekozen.’
[LV 121:33–40.]

Nu wil ik graag nadruk leggen op de rest van deze openba-
ring, die in een gevangenis werd ontvangen. Met alle macht van
de staat om de vrijheid van Joseph Smith weg te nemen, konden
zij de communicatie tussen die profeet en de hemel niet ver-
hinderen. En hij ontving de volgende geïnspireerde woorden
die bisschoppen en ringpresidenten, apostelen en presidenten
van de kerk nooit mogen vergeten zolang ze in deze kerk werk-
zaam zijn:

‘Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priester-
schap te worden gehandhaafd, dan alleen door overreding, lank-
moedigheid, zachtmoedigheid, ootmoed en door ongeveinsde
liefde;

‘Door vriendelijkheid en zuivere kennis, die de ziel zonder
huichelarij en zonder bedrog grotelijks zal ontwikkelen —

‘Intijds met scherpe woorden bestraffende, wanneer door de
Heilige Geest daartoe gedreven, en dan daarna een toename van
liefde tonende jegens hem, die gij hebt bestraft, opdat hij u niet
als zijn vijand beschouwe;



111

H O O F D S T U K  1 1

‘Opdat hij moge weten, dat uw getrouwheid sterker is dan de
banden des doods.

‘Laat uw binnenste eveneens vervuld zijn van liefde jegens alle
mensen, en jegens het huisgezin des geloofs, en laat deugd uw
gedachten zonder ophouden versieren; dan zal uw vertrouwen
in het nabij-zijn van God sterk worden, en de leer van het
priesterschap zal als de dauw des hemels in uw ziel nederdalen.

‘De Heilige Geest zal voortdurend uw metgezel zijn.’

Alle rijkdommen van de wereld wegen niet op tegen het gezel-
schap van de Heilige Geest.

‘En uw scepter een onveranderlijke scepter van gerechtigheid
en waarheid; en uw heerschappij zal een eeuwige heerschappij
zijn, en zonder dwangmiddelen zal deze u voor eeuwig toe-
vloeien.’ [LV 121:41–46.]8

In mijn toespraken tot de heiligen der laatste dagen heb ik
nog nooit een openbaring uit de Leer en Verbonden zo vaak
geciteerd als die in afdeling 121 (…) namelijk: ‘Geen macht of
invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden
gehandhaafd, dan alleen door overreding, lankmoedigheid,
zachtmoedigheid, ootmoed en door ongeveinsde liefde.’

Er schuilt geen gevaar in een priesterschap van deze soort —
zachtmoedigheid, ootmoed en ongeveinsde liefde. Maar als wij
in enige mate van ongerechtigheid bestuur, heerschappij over of
dwang op de menselijke zielen uitoefenen, dan onttrekken de
hemelen zich. Dan is de Geest van de Heer ontstemd. En als die
zich heeft onttrokken, ‘vaarwel dan het priesterschap of het
gezag van die man.’ Dit zijn de woorden van God.9

Is het zo erg om het priesterschap van de levende God op de
voorgeschreven manier van de Heer uit te oefenen: ‘Door vrien-
delijkheid en zachtmoedigheid’? Dat is de enige manier, en ten-
zij het op die manier wordt uitgeoefend, vaarwel dan het
priesterschap en het gezag van de mensen die het priesterschap
in de kerk van Christus dragen.10

Mannen die het priesterschap dragen, mogen dat niet voor
hun eigen verheffing gebruiken. (…) Als ze dat toch doen, raken
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zij de Geest van de Heer kwijt en streven zij naar wereldse zaken
in plaats van Gods zaken.11

Zoals in de openbaringen staat geschreven, kunnen wij niets
tot stand brengen dan alleen als wij naastenliefde hebben en
ootmoedig zijn — ongeveinsde liefde. Met behulp van de Heer
zal ik mijn uiterste best doen om op die manier het door mij
ontvangen priesterschap van God te gebruiken.12

Ideeën voor studie en bespreking

• In welke opzichten zijn u en uw gezin door de uitoefening van
het priesterschap gezegend?

• Hoe kunnen wij respect voor het priesterschap tonen? Hoe kun-
nen wij familieleden respect voor het priesterschap bijbrengen?

• Door welke ervaringen is uw getuigenis van de genezende
kracht van het priesterschap versterkt? Hoe kunnen we in tij-
den van ziekte of andere beproevingen onderscheid maken
tussen onze eigen verlangens en de wil van de Heer?

• Wat kunnen we leren van de openbaring in Leer en
Verbonden 121:33–46? Waarom moeten priesterschapsdra-
gers gehoor geven aan de beginselen in deze openbaring om
in de naam van de Heer te kunnen handelen? Hoe zijn deze
beginselen van toepassing op al onze relaties met anderen?

• Hoe kunnen de zegeningen van het priesterschap beschikbaar
worden gesteld aan hen die geen Melchizedeks-priester-
schapsdrager thuis hebben?

Noten

1. Conference Report, april 1925, blz.
9–10.

2. Boodschap van het Eerste Presidium,
Conference Report, april 1930, blz.
10–11; voorgelezen door president
Heber J. Grant.

3. Conference Report, oktober 1917, 
blz. 14.

4. Conference Report, april 1943, blz. 7.
5. Conference Report, oktober 1917, 

blz. 14.

6. Conference Report, april 1927, blz.
15–16.

7. Gospel Standards, samengesteld door
G. Homer Durham (1941), blz. 8.

8. Conference Report, oktober 1923,
blz. 158–159.

9. Gospel Standards, blz. 68.
10. Conference Report, oktober 1928,

blz. 9.
11. Gospel Standards, blz. 179.
12. Gospel Standards, blz. 199.



Arbeid en zelfredzaamheid

De Heer zal ons zegenen als wij zo 
hard werken als we kunnen.

Uit het leven van Heber J. Grant

President Heber J. Grant heeft vaak over de beginselen van
arbeid en zelfredzaamheid gesproken. Hij heeft bijvoorbeeld
gezegd: ‘Laat iedere man gewaarworden dat hij de architect en
de bouwer van zijn eigen leven is, en zich voornemen om er
door zijn werk een succes van te maken. “Zes dagen zult gij
arbeiden en al uw werk doen”, en op de zevende dag zult gij
rusten. [Zie Exodus 20:9–11.] Wees niet bereid om vier of vijf
dagen te werken, of om half werk te verrichten. Laat iedere hei-
lige der laatste dagen hard werken voor alles wat hij krijgt, en bij
alles wat hij doet.’1

Als president Grant over de waarde van werken sprak, sprak
hij uit levenslange ervaring. Als enig kind van zijn moeder die
weduwe was, leerde hij van jongs af aan om de vloer te vegen en
af te wassen en af te drogen. Ook hielp hij zijn moeder bij haar
werk als naaister om in het onderhoud van hen beiden te voor-
zien. ‘Ik zat tot ’s avonds twaalf uur op de vloer’, herinnerde hij
zich, ‘en hield de naaimachine draaiende om haar vermoeide
ledematen te ontlasten.’2 Heber bleef zijn moeder helpen toen
hij als jongeman het zakenleven inging.

Het was een van de grootste verlangens van president Grant
om ‘de jongeren van Zion duidelijk te maken hoe onbeschrijfe-
lijk belangrijk het is om te werken.’3 In artikelen voor het tijd-
schrift Improvement Era van de kerk heeft president Grant over
persoonlijke ervaringen verteld, waaruit bleek hoe zijn werkijver
had bijgedragen aan zijn succes in de zakenwereld. Hij zei: ‘Dat
doe ik niet om mezelf op de borst te slaan, maar in de hoop dat
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‘Wij moeten de ambitie en het verlangen hebben om zo hard te werken als we 
kunnen. Werken is aangenaam in de ogen van de Heer.’
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ik mijn lezers werklust kan inspreken. Er is bewezen dat bewe-
ringen uit eigen ervaring, gesproken of geschreven, krachtiger
zijn en veel meer indruk maken op de luisteraars en lezers dan
op wat voor andere manier dan ook. Dat is mijn excuus om over
zoveel ervaringen uit mijn eigen carrière te vertellen.

‘Toen ik nog op school zat, hoorde ik dat er een man was die
bij de bank Wells, Fargo and Co. in Salt Lake City, de boekhou-
ding deed. Het gerucht ging dat hij honderdvijftig dollar per
maand verdiende. Ik kan me nog herinneren dat ik uitrekende
dat hij zes dollar per dag verdiende, de zondagen buiten
beschouwing gelaten, en dat vond ik toen een enorm bedrag.
(…) Ik droomde ervan ook boekhouder te worden bij Wells,
Fargo & Co. Ik gaf me meteen op voor de cursus boekhouden op
de Deseret University [nu de University of Utah], in de hoop dat
ik op een dag ook zo’n enorm salaris zou verdienen.

‘Ik citeer met genoegen (…) Lord Bulwer Lytton: “De mens
heeft geen talent nodig, maar wilskracht; geen kracht om zijn
doel te bereiken, maar de wil om te werken.” Samuel Smiles
heeft gezegd: “In plannen zal de rot komen, tenzij ze, net als eie-
ren, worden uitgebroed en uitgevoerd.”

‘Lord Lytton nam ongetwijfeld als vanzelfsprekend aan dat
jongeren die edele en kloekmoedige dromen hebben, ook tot
een plan komen dat ze “uitbroeden en uitvoeren”, zonder er “de
rot in te laten komen”. Omdat ik als doel had gesteld om boek-
houder te worden, ging ik onmiddellijk aan het werk om dat
doel te bereiken. Ik kan me het plezier dat ik veroorzaakte onder
mijn medestudenten nog herinneren. Een van hen die naar mijn
boeken keek, zei: “Wat zijn dat, hanenpoten?” Een ander zei: “Is
de bliksem in je inktfles ingeslagen?” Deze en andere opmerkin-
gen, die eigenlijk als grapje bedoeld waren en niet om mij te
kwetsen, hebben mij toch diep geraakt, waardoor ik een gevoel
van vastberadenheid kreeg. Ik nam me voor dat ik een voorbeeld
zou zijn voor iedereen die naar de universiteit ging, en dat ik
daar leraar in schoonschrijven en boekhouden zou worden. Met
een doel voor ogen en “de wil om te werken”, en in overeen-
stemming met Lord Lytton dat “in de vocabulaire van de jeugd
het woord falen niet voorkomt”, besteedde ik mijn vrije tijd jaar



116

H O O F D S T U K  1 2

in jaar uit aan schoonschrijven, totdat ik “de beste schrijver op
aarde” werd genoemd.

‘Het resultaat was dat ik een aantal jaren later als boekhouder
en medewerker polisadministratie op een verzekeringskantoor
werd aangenomen. Hoewel ik op vijftienjarige leeftijd al vrij net-
jes kon schrijven, en dat was meer dan voldoende voor de posi-
tie die ik bekleedde, was ik niet tevreden en bleef ik dromen en
“krabbelen” als ik even niets anders te doen had. Ik werkte in het
voorste gedeelte van de bank A.W. White & Co., en, als ik het niet
druk had, bood ik vrijwillig mijn diensten aan. Ik deed alles wat
ik maar kon om me bezig te houden en vroeg me nooit af of ik
ervoor betaald zou worden. Ik had alleen maar een groot ver-
langen om te werken en te leren. De heer Morf, de boekhouder
van de bank, kon mooi schrijven. Hij hielp me om ook een
bekwaam schoonschrijver te worden. Ik leerde zo mooi schrij-
ven dat ik vaak buiten kantooruren meer verdiende dan mijn
gewone salaris door kaarten, uitnodigingen en dergelijke te
schrijven en landkaarten te maken. Enige jaren later kreeg ik een
diploma tijdens de Territorial Fair voor het mooiste handschrift
in Utah. Toen ik voor mijzelf was begonnen, was er een vacature
op de universiteit voor een docent schoonschrijven en boek-
houden. En omdat ik mezelf op twaalf- of dertienjarige leeftijd
had beloofd dat ik ooit in deze vakken zou lesgeven, sollici-
teerde ik op die baan. Ik werd aangenomen en de plicht ten
opzichte van mijzelf was vervuld.’4

President Grant had ‘de wil om te werken’ in zijn geestelijke
en aardse werkzaamheden. Hij was een onvermoeibare werker
als vader, evangelieleerkracht en bijzondere getuige van de Heer
Jezus Christus. In alle aspecten van zijn leven kwam het beginsel
tot uitdrukking waarin hij vaak onderwees: ‘De wet van succes,
hier en later, is een nederig en gebedvol hart hebben, en wer-
ken, werken, WERKEN.’5 Hij heeft bijvoorbeeld de volgende raad
gegeven: ‘Als u ambities hebt, droom dan van wat u wilt bereiken
en steek dan de handen uit de mouw en ga aan het werk.
Dagdromen zonder te werken leidt tot niets; het gaat om het
werk dat verzet wordt. Geloof zonder werken is dood, zegt
Jakobus, evenals het lichaam zonder de geest dood is. [Zie
Jakobus 2:17, 26.] Er zijn mensen die geloof hebben maar niet
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werken, maar ik heb vertrouwen in de mensen die geloof heb-
ben en werken, en die vastbesloten zijn om iets te bereiken.’6

Leringen van Heber J. Grant

Wij moeten zo hard werken als we kunnen.

Wij moeten de ambitie en het verlangen hebben om ons uiter-
ste best te doen en hard te werken. Werk is aangenaam in de
ogen van de Heer.7

Ik heb nog nooit minderwaardig werk geweigerd (als er ten-
minste zoiets is als minderwaardig werk, en dat betwijfel ik).8

Ik heb vanmorgen de moeite genomen om in de Leer en
Verbonden te lezen over de luiaard, en er zijn een aantal luiaards
in ons midden. In afdeling 75 van de Leer en Verbonden kunnen
we lezen:

‘Laat een ieder ijverig zijn in alle dingen. En de luiaard zal
geen plaats hebben in de kerk, tenzij hij zich bekeert en zijn
wegen verbetert.’ [LV 75:29.] (…)

In afdeling 88 kunnen we lezen:

‘Houdt op ledig te gaan; houdt op onrein te zijn; houdt op bij
elkander fouten te zoeken; houdt op langer te slapen dan nodig
is; gaat vroeg naar bed, opdat gij niet vermoeid zijt; staat vroeg
op, opdat uw lichaam en uw geest mogen worden versterkt.’ [LV
88:124.]

Vergeet alstublieft niet dat dit geen uitspraken van Heber J.
Grant zijn, maar uitspraken van de Heer:

‘En de inwoners van Zion moeten hun werk in alle getrouw-
heid indachtig zijn, voor zoverre zij zijn aangewezen om te wer-
ken; want de Here zal Zich de leegloper herinneren.

‘Nu, Ik, de Here, ben niet tevreden over de inwoners van
Zion, want er bevinden zich leeglopers onder hen, en ook hun
kinderen groeien op in goddeloosheid; evenmin zoeken zij ern-
stig de rijkdommen der eeuwigheid, maar hebzucht spreekt uit
hun ogen.’ [LV 68:30–31.]

‘Gij moet niet lui zijn; want de leegloper zal van de arbeider
noch het brood eten, noch de klederen dragen.’ [LV 42:42.] (…)
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‘Ziet, zij zijn uitgezonden om mijn evangelie in de vergade-
ringen der goddelozen te prediken; daarom geef Ik hun aldus
een gebod: Gij zult uw tijd niet verbeuzelen, evenmin zult gij uw
talent begraven, zodat het onbekend blijft.’ [LV 60:13.] (…)

Laten we hopen dat de zelfredzame geest van onze pione-
rende voorouders opnieuw in ons zal ontwaken, en dat geen
enkele heilige der laatste dagen die het priesterschap van God
draagt, schuldig zal zijn aan leegloperij. Laten we vroeg en laat
werken.9

Er is momenteel een tendens in de wereld om geen service te
geven, een onwilligheid om hard te werken, om zo weinig moge-
lijk te doen tegen een zo hoog mogelijke vergoeding. Dat is
helemaal verkeerd. Wij behoren de instelling en het doel te heb-
ben om al het mogelijke te doen, ten behoeve van onze werkge-
ver en ten behoeve van de mensen met wie we omgaan.

Die andere instelling — zoveel mogelijk zien te krijgen met zo
weinig mogelijk inspanning — staat lijnrecht tegenover het
evangelie van Jezus Christus.10

Ik heb geprobeerd de jeugd duidelijk te maken hoe noodza-
kelijk het is om hard te werken; en om tijdens het werk nooit
ontmoedigd te raken. (…)

‘Op dan, aan de arbeid! De Here zij met u.’ [Zie 1 Kronieken
22:16.] (…)

Ik heb nooit iets gevonden dat waardevoller voor mij is dan
mijn dagelijkse werk zo goed mogelijk te doen; en ik weet dat
als jongemannen dat doen, ze beter voorbereid zullen zijn op
hun toekomstige werkzaamheden. (…)

Op negentienjarige leeftijd deed ik de boekhouding en de
polisadministratie van de heer Henry Wadsworth, de agent van
Wells, Fargo & Co. Ik werkte daar niet voltijds. Ik werkte ook niet
voor het bedrijf maar voor de agent persoonlijk. Ik (…) bood
aan om veel brieven en dergelijke te archiveren, en een aantal
boeken bij te houden van de Sandy Smelting Co., die de heer
Wadsworth zelf bijhield.

Om nadruk te leggen op de waarheid van het citaat uit
1 Kronieken wil ik opmerken dat de heer Wadsworth mijn werk
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zozeer waardeerde dat hij me aannam om voor Wells, Fargo &
Co. de incasso’s te verzorgen. Hij betaalde me daar twintig dol-
lar voor, bovenop mijn gewone salaris van vijfenzeventig dollar
van het verzekeringsbedrijf. Daarmee stond ik op de loonlijst van
Wells, Fargo & Co., en werd een van mijn dromen verwezenlijkt.

Op oudejaarsavond zat ik vrij laat nog op kantoor. (…) De
heer Wadsworth kwam binnen en zei vriendelijk dat de zaken
goed gingen, dat het geld binnenstroomde, of zoiets. Hij zei dat
hij het op prijs stelde dat ik de boekhouding van de Sandy
Smelting Co. zonder vergoeding bijhield, en hij gaf me een aan-
tal complimenten waardoor ik me heel gelukkig voelde. Toen gaf
hij me een cheque van honderd dollar, waardoor ik dubbel werd
beloond voor mijn extra werk. Het gevoel van tevredenheid dat
ik kreeg omdat ik het vertrouwen van mijn werkgever had ver-
diend, was me veel meer waard dan twee keer honderd dollar.

Iedere jongeman die zich inzet om al zijn tijd nuttig te gebrui-
ken, en niet stilstaat om te tellen wat voor vergoeding hij zal
ontvangen, maar het verlangen heeft om te werken en te leren,
zal succes in zijn leven hebben, dat beloof ik.11

Wij worden zelfredzaam door te werken.

Er is een wet, onherroepelijk in de hemel vastgelegd, waarop
alle zegeningen zijn gegrond, en niemand krijgt zegeningen zon-
der aan die wet te voldoen. [Zie LV 130:20–21.] Ik wil de heili-
gen der laatste dagen duidelijk maken dat we in dit leven krijgen
waar we voor werken, en ik wil alle heiligen der laatste dagen
aansporen om hard te werken.12

Ons voornaamste doel [in het vestigen van het welzijnspro-
gramma van de kerk] was om, voor zover dat mogelijk was, een
systeem in het leven te roepen dat een eind zou maken aan de
vloek van de lediggang en het kwaad van het steun trekken, en
dat onafhankelijkheid, nijverheid, zuinigheid en zelfrespect
weer een vaste plaats onder ons volk zou geven. Het streven van
de kerk is de mensen zichzelf te leren helpen. Werken moet
opnieuw verheven worden tot het leidende beginsel in het leven
van de leden van onze kerk.
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Onze grote leider, Brigham Young, heeft onder soortgelijke
omstandigheden gezegd:

‘Zet de armen aan het werk — laat ze boomgaarden uitplan-
ten, aan de spoorlijn werken, sloten graven, omheiningen
maken, of andere nuttige dingen doen, waardoor ze in staat
worden gesteld om meel, bloem en andere levensbenodigdhe-
den te kopen.’ [Zie Discourses of Brigham Young, samengesteld
door John A. Widtsoe (1954), blz. 275.]

Deze aanmoediging is tegenwoordig net zo relevant als in de
tijd van Brigham Young.13

Laten wij allemaal ons uiterste best doen om hard te werken.
Er is gezegd dat wij ons brood in het zweet ons aanschijns moe-
ten verdienen. [Zie Genesis 3:19.]

(…) Het is gemakkelijk om iemand een dollar te geven, maar
er is mededogen en gevoel nodig om interesse in iemand te
hebben en iets voor zijn welzijn te betekenen. En het was en is
een beginsel van het evangelie van Jezus Christus om ieder mens
zichzelf te leren helpen — om ieder kind van onze Vader in de
hemel te helpen bij het tot stand brengen van zijn eigen heil,
zowel op aards als geestelijk gebied.14

Ik wil graag de aandacht vestigen op een uitspraak van presi-
dent Brigham Young:

‘Ik heb uit ervaring geleerd, en het is een beginsel voor mij
geworden, dat het nooit zinvol is om iemand steeds maar geld,
voedsel, kleding of iets anders te geven als zij maar enigszins in
staat zijn om te werken en zelf kunnen verdienen wat zij nodig
hebben, als er iets op aarde is wat zij kunnen doen. Dat is mijn
beginsel en dat probeer ik na te leven. Enige andere koers kan
een gemeenschap doen instorten en leeglopers van ze maken.’
[Zie Discourses of Brigham Young, blz. 274.]

En wat een gemeenschap kan doen instorten, kan ook een
provincie doen instorten, en misschien zelfs een heel land.15

Wij willen dat de leden die uitspraak van Brigham Young
zoveel mogelijk ter harte nemen (…) want het was zijn beleid
om anderen niets te geven als ze dat niet verdiend hadden; de
mensen moeten zelf verdienen wat ze ontvangen. Niets schaadt
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de individualiteit van een man, vrouw of kind meer dan een
gebrek aan zelfredzaamheid.16

Werk is een levenslange verantwoordelijkheid.

Door te werken blijft de mens jong. Vanaf het moment dat de
mens ophoudt met werken, verzwakt hij door nietsdoenerij.
President Young leidde een actief, vitaal leven en toen hij over-
leed stierf hij aan een blindedarmontsteking. Zijn opvolger, John
Taylor, was 73 toen hij president van de kerk werd. De opvolger
van John Taylor, Wilford Woodruff, was over de tachtig toen hij
president van de kerk werd, en volgens sommige mensen had hij
al twintig jaar eerder met pensioen moeten gaan. (…) Lorenzo
Snow was zo actief als een jongeman, maar zeer volwassen, toen
hij op 85-jarige leeftijd president van de kerk werd. De kerk ver-
keerde in financiële problemen, die hij oploste. Tijdens de drie
jaar dat hij president was, totdat hij 88 was, was hij net zo hel-
der en actief als enig andere president van deze kerk.

Joseph F. Smith had volgens veel mensen twee jaar eerder met
pensioen moeten gaan toen hij president van deze kerk werd, en
dat geldt ook voor mij. Volgens sommige mensen had ik vol-
gende maand al 22 jaar geleden met pensioen moeten gaan.17 

Ik verwacht van niemand in deze kerk om meer uren te wer-
ken dan ik, en ik ben al over de tachtig. (…) Ik zou niet weten
waar iemands gezondheid sneller door afneemt dan door niet te
werken.18

Ik weet dat sommige heiligen der laatste dagen de volgende
instelling hebben: ‘Als we 65 zijn, hoeven we niet meer te wer-
ken.’ (…) Ik heb de afgelopen zestien jaar, sinds ik 65 ben
geworden, net zoveel werk verzet als daarvoor. En met de zege-
ningen van de Heer, en als Hij me nog vijftien of zestien jaar
geeft — wat ik betwijfel — wil ik net zoveel of iets meer werk
verzetten dan de afgelopen zestien jaar. Ik ben er heilig van over-
tuigd dat niemand doodgaat door te werken, maar dat een mens
door luiheid al op jonge leeftijd kan overlijden.

Alle mensen moeten in hun hart uitroepen: ‘Ik zal leven. Ik
heb alleen maar tijd gekregen om te leven, en ik zal iedere dag
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van mijn leven werk verrichten dat aanvaardbaar is in de ogen
van mijn hemelse Vader, en als het mogelijk is zal ik het vandaag
iets beter doen dan gisteren.’19

Ideeën voor studie en bespreking

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werken een leidend begin-
sel bij ons thuis is? Hoe kunnen ouders hun kinderen leren
werken?

• Hoe kunnen wij zin vinden in al het werk dat wij verrichten?
Wat kunnen we door werken leren of bereiken, ook als het
vervelend of onaangenaam is?

• Welke andere beloningen kreeg de jonge Heber J. Grant, naast
het realiseren van zijn droom om een goed salaris te verdie-
nen? Welke beloningen hebt u door uw opleiding en ijverig
werk ontvangen?

• Waarom is het belangrijk dat wij werken voor wat we ont-
vangen? Welke invloed kan gebrek aan zelfredzaamheid op
ons hebben? En op ons gezin? En op onze gemeenschap en
ons land?

• Welke invloed heeft werken op het verstand, het lichaam en
de geest? Wat hebt u geleerd van mensen die hun hele leven
hebben gewerkt?
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Beginselen van financiële
zekerheid

Als we schulden vermijden en onze tiende en offergaven
betalen, zegent de Heer ons financieel en geestelijk en stelt

Hij ons in de gelegenheid om aan de opbouw van zijn
koninkrijk bij te dragen.

Uit het leven van Heber J. Grant

In 1893 was er een economische crisis in het grootste deel van
de Verenigde Staten, waardoor honderden banken, spoorweg-
bedrijven, mijnen en andere bedrijven failliet gingen. Ouderling
Heber J. Grant en vele andere mensen werden volkomen verrast
door deze crisis, die de paniek van 1893 wordt genoemd.
Ouderling Grant, die toen lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen was, werd met schulden opgezadeld waar hij jaren-
lang aan vastzat. Tijdens een toespraak in die periode zei hij: ‘Ik
wil graag aan u bekennen dat ik en vele anderen iets verkeerd
hebben gedaan. Waarom? Omdat we zo graag geld wilden ver-
dienen dat we schulden zijn aangegaan, en nu kunnen we niet
op tijd aan onze verplichtingen voldoen. (…) Voor het eerst in
mijn leven zijn er mensen naar mij toegekomen die me hebben
gevraagd om te betalen, en ik heb om uitstel moeten vragen. Als
de Heer me dit deze keer wil vergeven, zal dat me nooit meer
overkomen. Sinds mijn achttiende heb ik geld geleend; maar ik
denk dat ik, als ik alleen kan afbetalen wat ik nu verschuldigd
ben, tevreden zal zijn met de zegeningen van de Heer, wat die
ook mogen zijn, groot of klein.’1

Als president van de kerk gaf Heber J. Grant de heiligen advies
op het gebied van financiële zekerheid, uit eigen ervaring en
naar het voorbeeld van zijn voorganger, president Joseph F.
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Man en vrouw behoren samen de financiën te beheren. President Heber J. Grant
heeft gezegd: ‘Als er iets is dat het mensenhart en het gezin gemoedsrust en 

bevrediging geeft, dan is het wel de tering naar de nering te zetten.’
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Smith. President Grant concentreerde zich op twee fundamen-
tele beginselen: de gemoedsrust die we ervaren als we geen
schulden hebben en de aardse en geestelijke zegeningen die we
ontvangen als we tiende en offergaven betalen. In april 1932
sprak hij tijdens een algemene bijeenkomst van de zustershulp-
vereniging over deze beginselen. In die tijd bevonden de
Verenigde Staten zich in de wanhoop van de grote economische
depressie, een wijdverbreide crisis van weinig economische acti-
viteit en veel werkeloosheid. President Grant berispte de heili-
gen omdat zij niet naar de raad van president Smith hadden
geluisterd:

‘Als de mensen die bekendstaan als heiligen der laatste dagen
hadden geluisterd naar de raad die mijn voorganger, onder
inspiratie van de Heer, vanaf dit spreekgestoelte heeft gegeven,
dat de heiligen der laatste dagen geen schulden moesten aan-
gaan, had deze grote depressie maar heel weinig invloed op de
heiligen der laatste dagen gehad. (…) Volgens mij zijn de belang-
rijkste redenen voor de depressie in de Verenigde Staten als
geheel, de onderworpenheid aan schulden en de geest van spe-
culatie onder de mensen.’

In zijn toespraak zei president Grant verder hoe belangrijk het
is om geen schulden te hebben. Ook moedigde hij de luisteraars
aan om tiende en offergaven te betalen, zelfs in tijden van finan-
ciële moeilijkheden. Hij sprak over een voorval van jaren daar-
voor toen hij een schuld aanging om aandelen te kopen van het
Salt Lake Theatre, in de hoop dat het gebouw dan niet gesloopt
zou worden:

‘Ik wil dat alle mensen die mijn stem kunnen horen, iets zul-
len hebben aan mijn ervaring toen ik aandelen van het theater
kocht. 32 jaar lang (…) was ik iedere dollar die ik verdiende al
kwijt voordat ik die ontving. Het is een grote last om, figuurlijk
gesproken, 32 jaar lang een dood paard mee te slepen voordat
je het kunt begraven. Het zijn vreselijke omstandigheden, en dat
allemaal door schulden. Sinds die tijd heb ik altijd zuinig
geleefd. (…)

‘(…) Als er iemand is die kan zeggen “Blijf schuldenvrij”, dan
is dat Heber J. Grant. Ik dank de Heer dat ik in staat was om [al
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mijn schulden] te betalen, zonder om een speciale regeling te
hoeven vragen. Ik denk niet dat ik ooit in staat zou zijn geweest
om te betalen als ik niet volledig eerlijk tegen de Heer was
geweest. Als ik geld verdiende, betaalde ik altijd eerst mijn
schuld aan de Heer, en ik geloof zonder enige twijfel dat als de
heiligen der laatste dagen als volk het advies van de profeet van
de Heer hadden opgevolgd, en consequent hun tiende hadden
betaald, ze nu niet in deze omstandigheden zouden verkeren.
Als zij eerlijk en plichtsgetrouw hun [vastengaven] hadden
betaald, hadden wij nu voor alle leden van de kerk kunnen zor-
gen die in moeilijke omstandigheden verkeren.’2

President Grant leefde de beginselen na die hij verkondigde,
en uiteindelijk was hij succesvol in zijn persoonlijke financiën en
die van de kerk. Hij stelde altijd duidelijk dat succes niet afhangt
van het verdienen van veel geld: ‘Niet van hem die uitsluitend in
staat is om veel geld te vergaren, en daardoor de natuurlijke
genegenheid van het hart afstompt, en de liefde van zijn mede-
mens verjaagt, kan gezegd worden dat hij werkelijk succesvol is:
maar hij die zo leeft dat de mensen die hem het best kennen,
hem het meest liefhebben; en dat God, die niet alleen zijn daden
kent, maar ook de innigste gevoelens in zijn hart, hem zal lief-
hebben: alleen van zo iemand — ondanks het feit dat hij van
armoede kan sterven — kan oprecht gezegd worden: “Hij
behoort met een krans van succes te worden gekroond.”’3

Leringen van Heber J. Grant

Als we zuinig leven, kunnen we de slavernij 
van schulden vermijden.

Als er iets is dat het mensenhart en het gezin gemoedsrust en
bevrediging geeft, dan is het wel om de tering naar de nering
te zetten. En als er iets is dat schrijnend en ontmoedigend is,
dan zijn dat schulden en verplichtingen waaraan men niet kan
voldoen.4

Ik wil de heiligen der laatste dagen waarschuwen om pas
auto’s en andere benodigdheden te kopen als ze het geld daar-
voor hebben, en geen hypotheek op hun toekomst te nemen.
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(…) Ik wil zeggen dat de mensen die afbreuk doen aan hun toe-
komst, die schulden aangaan voor hun dagelijkse behoeften en
voor een luxueus leven, lasten op hun schouders nemen die met
samengestelde interest veel problemen en vernedering kunnen
veroorzaken.5

Als mensen eigenaar van hun bezittingen waren zonder rente
te hoeven betalen, en alleen iets kochten als zij daar het geld
voor hadden, zouden de meeste mensen in redelijk goede
omstandigheden leven. (…) Wij hebben een hypotheek op onze
toekomst genomen zonder rekening te houden met onvoor-
ziene omstandigheden — zoals ziektes, operaties enzovoort.6

Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Maar dit kunnen we
wel zeggen: als we het geld hebben om een radio, een auto of
iets anders te kopen, dan maakt het niet uit hoeveel het voor-
werp in waarde daalt — het is van ons.7

Ik ben van mening dat bijna alle ontberingen van de meeste
mensen zouden verdwijnen als zij zogezegd geen zijden kousen
meer zouden dragen en zich gewoon zouden kleden, op onop-
vallende en bescheiden wijze; als zij weg zouden blijven van
negen van de tien films die zij bezoeken; en terugkeren tot een
zuinige en economische levenswijze.8

Eerlijk tiende en offergaven betalen brengt 
aardse en geestelijke zegeningen voort.

Ik wil graag voor de heiligen der laatste dagen mijn vaste over-
tuiging herhalen dat God, onze eeuwige Vader, de mensen die
volkomen eerlijk hun tiende betalen, doet slagen, zegent en
wijsheid geeft. Ik geloof (en ik spreek uit ervaring, omdat ik
meer dan eens in mijn leven heel diep in de financiële modder
ben gezakt) dat een man met financiële problemen die het best
kan oplossen door helemaal eerlijk ten opzichte van de Heer te
zijn, en nooit een dollar in ontvangst te nemen zonder daar de
Heer tien procent van te betalen.

De Heer heeft uw of mijn geld niet nodig. Gehoorzaamheid
aan de wet van tiende en bijdragen aan kerkgebouwen, ringcen-
tra, scholen, tempels, zendingswerk en andere behoeften, zijn
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allemaal voor ons welzijn. Ze zijn slechts lessen die we moeten
leren om meer op God te gaan lijken en om terug te kunnen
keren in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader. Juist de
lessen op financieel gebied die we ontvangen, zijn hetzelfde als
de lessen die een jongen of een meisje op school krijgt; ze zijn
voor het welzijn van de jongen; ze zijn voor het welzijn van het
meisje; voor hun vooruitgang, voor hun vreugde en geluk in het
hiernamaals; omdat we uit alle kennis en informatie die we ver-
garen, en door alle vooruitgang die we maken, zelf het meeste
voordeel halen.

God, onze hemelse Vader, heeft wetten ingesteld waardoor
zijn volk lichamelijk, geestelijk en intellectueel vooruitgang kan
maken, en de wet van tiende is een van de beste wetten in de
hele wereld om betere heiligen der laatste dagen te worden. Er
zijn veel mensen die geloven dat het evangelie waar is en het
waarschijnlijk zouden aanvaarden als ze niet op de jongeling
leken die in de Schriften genoemd wordt. Nadat de jongeling
had gezegd: ‘Dat alles heb ik in acht genomen’, zei de Heiland
tegen hem dat hij al zijn bezittingen moest verkopen en de
opbrengst aan de armen moest geven. [Zie Matteüs 19:16–22.]
Veel mensen kunnen het evangelie niet verdragen door de finan-
ciële vereisten die aan hen gesteld worden, en zij laten zich door
wereldse zaken, die ze stevig vasthouden, beroven van de groot-
ste gave van God, namelijk het eeuwige leven. Ik wil de wet van
tiende bij de heiligen der laatste dagen aanbevelen.9

De wet van financiële voorspoed is voor de heiligen der laat-
ste dagen het verbond met God om eerlijk tiende te betalen, en
de Heer niet van tiende en offergaven te beroven. [Zie Maleachi
3:8.] Wie de wet van tiende naleeft, zal voorspoedig zijn. En als
ik voorspoed zeg, denk ik niet alleen aan geld. (…) Maar wat ik
als echte voorspoed beschouw, wat boven alles voor iedere man
een vrouw waardevol is, is de toenemende kennis van God, een
groeiend getuigenis en de kracht om het evangelie na te leven
en onze familieleden aanmoedigen dat ook te doen. Dat is voor-
spoed in de zuiverste vorm.10

Ik geloof echt dat geloof zonder werken dood is, en ik geloof
ook zeker dat de Heer meende wat Hij zei toen Hij beloofde dat
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Hij de vensters van de hemel zou openen en zegen in overvloed
over ons uitgieten. [Zie Maleachi 3:10.]11

Ik geloof dat mensen gezegend worden al naar gelang hun
offervaardigheid. Ik zeg niet dat zij altijd meer zullen verdienen
dan een ander. Maar wat betreft een toename in geloof, getuige-
nis en kennis van het goddelijke werk waar we ons mee bezig-
houden, zullen de mensen die in het betalen van hun tiende
eerlijk ten opzichte van de Heer zijn, veel meer groeien dan
mensen die niet eerlijk zijn. Daar twijfel ik geen moment aan. Ik
ben zelfs dwaas genoeg om te geloven dat de Heer de mensen
die tiende betalen zal grootmaken, en dat zij gemiddeld voor-
spoediger zullen zijn dan mensen die dat niet doen. Ik geloof
dat de Heer de mensen die vrijgevig zijn [in hun gaven] ideeën
zal geven, waardoor zij veel sneller in capaciteit en vaardigheid
zullen groeien dan zij die gierig zijn. Dat geloof ik, en dat geloof
ik al sinds ik een jongen was.12

Als we in overeenstemming met onze middelen geven, als we
tiende betalen, hoe klein ons inkomen ook is, (…) zal God, onze
hemelse Vader, de overige negentig procent grootmaken. Dan
zullen we voldoende wijsheid hebben om die tot ons voordeel
te gebruiken, zodat we niets te kort komen omdat we eerlijk
zijn.13

De grote maatstaf van succes in de wereld is het verdienen van
geld. Maar ik wil tegen de heiligen der laatste dagen zeggen dat
het geen echt succes is. Als iemand in de werelds succes krijgt,
zal hij, als hij niet oppast, de Geest van de Heer kwijtraken, en
zal hij zijn hart op wereldse zaken richten. En als hij de Geest
van de Heer kwijtraakt, en niet eerlijk ten opzichte van God is in
het betalen van zijn tiende, zoals hij strikt en eerlijk zou zijn ten
opzichte van een zakenpartner, zal die man in kracht afnemen,
zal hij in macht afnemen, en zal zijn getuigenis van de Geest van
God in zijn ziel afnemen. Daar twijfel ik geen moment aan.

Wij moeten eerlijk ten opzichte van God zijn. Het grote pro-
bleem is dat er veel mensen zijn die, als zij in de wereld groeien
en toenemen, zich daarop concentreren en de Geest van de
Heer kwijtraken. Daarom is wat de wereld als succes beschouwt
juist mislukking; want als iemand ergens naar streeft en niet in
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staat is het na een leven lang werken te bemachtigen, is zijn
leven een mislukking geweest. Ik ken veel mensen die, toen ze
wat geld hadden verdiend, volledig eerlijk ten opzichte van de
Heer waren en hun tiende betaalden. Maar toen ze veel geld gin-
gen verdienen, betaalden ze, in plaats van tien procent, tussen
de één en de drie procent. Wat is er aan de hand? De zucht naar
geld wordt steeds groter en sterker als de mens niet oppast, net
als het verlangen naar whisky. Hij wordt erdoor in beslag geno-
men, en hij houdt van het geld in plaats van het goede dat hij
ermee kan doen. Hij schat de waarde niet goed in.14

Tiende is een wet van God, en heiligen der laatste dagen die
het betalen zullen gemoedsrust en vreugde ontvangen. De mens
krijgt voldoening in zijn hart als hij volledig eerlijk ten opzichte
van de Heer is, bijdraagt van zijn middelen aan de opbouw van
de kerk van Christus, en een volledige tiende betaalt. Iedere
zegen die u en ik ontvangen, is van God afkomstig. Wij zijn Hem
dank verschuldigd voor ons leven, en Hij geeft ons alles wat wij
hebben. Hij verwacht van ons dankbaarheid en erkenning voor
zijn goedheid door een tiende van alles wat wij van Hem ont-
vangen, terug te geven voor het welzijn van de kerk en het ver-
kondigen van het evangelie over de hele wereld.

Ik zeg opnieuw dat het voor mij een raadsel is dat iemand die
volledig eerlijk ten opzichte van zijn medemens is en al zijn ver-
plichtingen nakomt als hij daartoe in staat is, zijn verplichtingen
ten opzichte van God niet nakomt. (…)

Ik roep de heiligen der laatste dagen op om eerlijk te zijn
tegenover de Heer, en ik beloof vrede, voorspoed en financieel
succes aan hen die eerlijk zijn tegenover onze hemelse Vader,
omdat zij de wet en een verplichting nakomen. Daar zal Hij ons
voor zegenen. En als wij volledig eerlijk ten opzichte van de
Heer zijn, is dat een uitstekende manier om onze kinderen
geloof in het evangelie van Jezus Christus bij te brengen. (…)
Wanneer wij onze zinnen op goederen zetten en er niet in sla-
gen volkomen eerlijk te zijn tegenover de Heer, groeien we niet
in het licht en de kracht van het evangelie zoals we dat anders
wel hadden gekund.15
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Ik dank God voor het voorrecht dat ik tiende kan betalen. Ik
verheug me in de mogelijkheid om mijn dankbaarheid te beto-
nen aan mijn hemelse Vader voor de zegeningen die ik van Hem
ontvang.16

Wij behoren royaal onze financiële zegeningen 
aan te wenden om het koninkrijk van 

God op aarde op te bouwen.

Iets anders dat we als heiligen der laatste dagen moeten leren
— en dat heb ik ook door hard werken moeten leren — is dat
we ons tot de noodzakelijke levensbehoeften moeten beperken,
en ons niet moeten overgeven aan verkwistende gewoonten. Als
we iets overhebben, gebruiken we dat zoals God dat wil — voor
de vooruitgang van zijn koninkrijk en de verkondiging van het
evangelie. (…)

Onze bezittingen zijn eigenlijk niets waard, tenzij we gewillig
zijn om ze te gebruiken voor de opbouw van het koninkrijk van
God. Het is onze plicht om in het onderhoud van ons gezin te
voorzien, maar het is niet onze plicht om in weelde te leven. Het
is niet onze plicht om met werken rijkdom voor onszelf te ver-
garen. (…)

Als we gewillig zijn om de middelen die God ons heeft gege-
ven te gebruiken voor de opbouw van zijn koninkrijk, zullen de
heiligen der laatste dagen geen specifieke financiële problemen
hebben; dan zal de Heer ze zegenen met overvloed. Wij behoren
ons altijd door het licht en de inspiratie van zijn Geest te laten
leiden. Dan zal Hij alle andere noodzakelijkheden aanvullen.17

De Heer heeft een vrijgevige schenker lief. Geen mens op
aarde kan aan de zorg voor de armen bijdragen, aan de bouw
van kerkgebouwen en tempels bijdragen, (…) zijn middelen
gebruiken om zijn zoons en dochters het evangelie te laten ver-
kondigen, zonder zelfzucht uit zijn ziel te bannen, hoe zelfzuch-
tig hij aanvankelijk ook was. Dat is voor de mens een van de
beste dingen in de wereld — om het punt te bereiken waarop
we van zelfzucht zijn genezen. Als die uit onze aard is verban-
nen, zijn we blij, enthousiast en gewillig om goede werken te
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verrichten met de middelen die we van de Heer hebben gekre-
gen, in plaats van te proberen steeds meer te vergaren.18

Geld op zich is geen zegen van God. Dat is het alleen als wij
gezegend worden met intelligentie, wijsheid en de Geest van
God om het verstandig te gebruiken, en om het koninkrijk van
God op aarde ermee op te bouwen. Als wij met een overvloed
worden gezegend en daardoor verblind raken (…) dan is het
geen zegen van God, maar dan is het uit een andere bron
afkomstig.19

Zoals ik al vaak heb gezegd, is de natuurlijke mens zelfzuch-
tig, oneerlijk, inhalig. Hij denkt aan zichzelf, alleen aan zichzelf
en rekent naar zichzelf toe. Maar alle leringen van het evangelie
zijn daar het tegenovergestelde van. Wij merken dat de vereisten
om tiende en vastengaven te betalen (…) en om bij te dragen
aan de verkondiging van het evangelie op aarde, iedere zelf-
zuchtige en oneerlijke neiging uit het hart van de mens verjagen.
In plaats van zelfzuchtig te zijn, is de getrouwe heilige der laat-
ste dagen vervuld van liefde voor het evangelie, van een verlan-
gen om met tijd en middelen bij te dragen aan de opbouw van
het koninkrijk van God. Als wij trouw zijn aan de financiële eisen
die gesteld worden, zal het evangelie van de zelfzuchtige, oneer-
lijke mens een vrijgevig, edel en grootmoedig persoon maken.
(…) Het evangelie vervult ons met het verlangen om wereldse
zaken achter te laten en, zo nodig, naar de einden der aarde te
gaan, zonder geld of beloning, voor het welzijn en het eeuwig
heil van onze medemensen.20

Ideeën voor studie en bespreking

• In welke opzichten zijn schulden een vorm van slavernij?
Welke zegeningen kunnen we ontvangen als we zuinig leven?
Door welke gewoonten kunnen we schulden afbetalen of
vermijden?

• In welke opzichten worden we financieel en geestelijk geze-
gend als we de wet van tiende naleven? Hoe kunnen ouders hun
kinderen de beginselen van tiende en offergaven bijbrengen?
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• Waarom is het belangrijk om ten opzichte van de Heer en
onze medemens eerlijk te zijn? In welke opzichten is het een
zegen als kinderen ouders hebben die volledig eerlijk ten
opzichte van de Heer zijn?

• Waarom kan succes ertoe leiden dat wij de Geest van de Heer
kwijtraken? Hoe kunnen we ons financiële succes in het juiste
perspectief blijven zien?

• Wat is onze verantwoordelijkheid als God ons aardse zegenin-
gen geeft? Door wat voor houding kunnen we van het vervul-
len van deze verantwoordelijk weerhouden worden?

• Waartoe worden we door geld in staat gesteld als we het juiste
perspectief behouden?
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Op 4 februari 1846 vertrokken veel heiligen der laatste dagen uit Nauvoo (Illinois).
Ze staken de Mississippi over en begonnen aan hun reis naar de Rocky Mountains.

President Heber J. Grant heeft vaak zijn ‘bewondering en dankbaarheid’ 
uitgesproken voor het geloof van die pioniers.



‘Komt, heil’gen, komt’

De lofzang ‘Komt, heil’gen, komt’ zet aan tot 
dankbaarheid voor de pioniers van de kerk 

en leidt tot meer geloof en moed.

Uit het leven van Heber J. Grant

De lievelingslofzang van president Heber J. Grant was ‘Komt,
heil’gen, komt’, een lofzang van hoop waardoor de pioniers van
de kerk die naar de Salt Lake Valley trokken, geïnspireerd wer-
den. (Zie lofzang 15.) Hij vond het belangrijk dat de leden van
de kerk de lofzang begrepen — vooral het vierde couplet, met
de boodschap over de mensen die ‘sterven (…) alvorens daar te
zijn’, en over de mensen van wie het ‘leven wordt gespaard’ en
die ‘eens in Zion zijn vergaard’.

De lofzang herinnerde president Grant aan het pionierswerk
van zijn voorouders. Hij zei: ‘Ik heb mijn lievelingslofzang,
“Komt, heil’gen, komt, geen werk noch strijd gevreesd, maar uw
reis blij volbracht”, nog nooit gehoord, en ik zal die tot aan mijn
dood nooit meer horen, [zonder te denken] aan de dood en de
begrafenis van mijn zusje en aan de wolven die haar lichaam
opgroeven. Ik denk aan de dood van de eerste vrouw van mijn
vader, en dat haar lichaam hier naar toe werd gebracht om begra-
ven te worden.’1 Dit verhaal van Jedediah Grant, zijn vrouw
Caroline en hun dochter Margaret illustreert de herhaalde bood-
schap in de lofzang: ‘Alles wel!’

In 1847 leidde Jedediah Grant een groep heiligen der laatste
dagen vanuit Winter Quarters (Nebraska) naar de Salt Lake
Valley. Vlak voordat de groep de vallei bereikte, kreeg zijn zes
maanden oude dochtertje, Margaret, cholera en overleed. Haar
lichaam werd vlakbij het pad begraven in een hoop vers gegra-
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ven aarde. Kort daarna overleed zijn vrouw Caroline aan cholera
en hoge koorts. Haar laatste woorden tegen haar man luidden:
‘Alles wel! Alles wel! Breng me alsjeblieft naar de vallei, Jeddy. Ga
ook Margaret halen en breng haar bij me!’ Haar man ant-
woordde: ‘Ja, ja, Caroline. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best.’

De groep bereikte drie dagen later de vallei. Die avond werd
Caroline Grant begraven. Na een paar dagen rust ging Jedediah
op pad om het lichaam van Margaret te halen. Hij werd verge-
zeld door zijn vriend Bates Noble en de geadopteerde dochter
van broeder Noble, Susan. Toen ze op een avond hun kamp had-
den opgeslagen, bracht Jedediah zijn vertrouwen in de wil van
God onder woorden:

‘Bates, God heeft het duidelijk gezegd. De vreugde van het
paradijs, waar mijn vrouw en baby samen zijn, lijkt vanavond bij
me te zijn. Met het een of andere doel zijn ze verlost van de pro-
blemen op aarde waar wij nog in ondergedompeld zijn. Zij zijn
vele malen gelukkiger dan wij ooit hier kunnen worden. Dit
kampeerterrein zou voor mij de verdrietigste plek moeten zijn,
maar deze avond lijkt die wel erg dicht bij de hemel.’

De drie reizigers bereikten de volgende ochtend het graf.
Susan herinnerde zich: ‘Een aantal passen bij het grafje vandaan
hielden we aarzelend stil. We legden onze spullen neer en ston-
den voor ons uit te staren. Niemand dorst iets te zeggen. Er was
nu een lelijk gat in plaats van de hoop aarde. Aan de verse spo-
ren te zien waren de wolven waren nog maar net weg. Ik durfde
Jedediah niet aan te kijken. Aan de hand van mijn eigen gevoe-
lens kon ik die van hem inschatten. Als standbeelden in de wil-
dernis stonden we daar, aan de grond genageld, en we beseften
dat we niets meer konden doen. Nadat we een aantal minuten
in stilte hadden staan huilen, liepen we weg, met alleen de spul-
len die we al bij ons hadden.’2

Zo’n negen jaar later was de begrafenis van president Jedediah
Grant, die als tweede raadgever van president Brigham Young
werkzaam was geweest. President Heber C. Kimball, eerste raad-
gever in het Eerste Presidium, sprak de aanwezigen toe, en ver-
telde over een visioen dat zijn vriend Jedediah had ontvangen:
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‘Hij zag de rechtschapen geesten in de geestenwereld, en er
bevonden zich geen goddeloze geesten onder hen. Hij zag zijn
vrouw; zij was de eerste die naar hem toe kwam. Hij zag veel
bekenden, maar hij sprak alleen met zijn vrouw Caroline. Ze
kwam bij hem, en hij zei dat zij er prachtig uitzag met hun kleine
kind bij zich, dat op de prairie in haar armen was overleden. Ze
zei: “(…) Dit is onze kleine Margaret; je weet dat de wolven haar
hebben opgegeten, maar daar heeft ze niets van gevoeld; hier
gaat alles goed met haar.”’3

Leringen van Heber J. Grant

‘Maar uw reis blij volbracht’

Ik geloof dat William Clayton door de Heer werd geïnspireerd
toen hij deze lofzang schreef. (…) Het was een opzienbarende
reis die de pioniers maakten. (…) Ik heb bewondering voor de
moed, het geloof en de wilskracht van onze voorouders die de
wildernis introkken zonder te weten waar zij heen gingen. Maar
zij zongen:

Komt, heil’gen komt, geen werk noch strijd gevreesd,
maar uw reis blij volbracht!

Ik heb met honderden mensen gesproken die over de vlakten
zijn getrokken, en zij vonden veel vreugde en geluk op hun weg
naar dit land.

Schijnt zwaar de tocht, volhard, zijt kloek van geest,
naar uw kruis krijgt gij kracht.

God gaf hun inderdaad kracht.

’t Is beter voor ons vastberaân,
met moed en blijdschap voort te gaan,
Dan dat de zorg ons harte kwell’:
Alles wel! Alles wel!

En niet alleen was dat goed advies voor de mensen die over
de vlakten trokken, het is ook goed advies voor ons dagelijks
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leven. Een opgewekte, gelukkige, heldere geest is aangenaam in
de ogen van onze hemelse Vader. De capaciteit en de vaardig-
heid om de tekst te geloven en te accepteren dat we Gods hand
in alles moeten erkennen [zie LV 59:21], is aangenaam in de
ogen van onze hemelse Vader.

‘Vat moed! Gaat voort, wat ook geschied’’

Waarom getreurd, of moeilijk ’t lot geacht?
’t Is niet zo, geen geween!
Waarom een groot en heerlijk loon verwacht
als er niet wordt gestreên?

Het probleem is dat veel mensen niet bereid zijn om de prijs
te betalen; zij zijn niet bereid om in het leven voor succes te
vechten. Zij lijken veel op de mensen waar ik over heb gelezen
in het boek van broeder N. L. Nelson — dat ik toevallig een keer
opensloeg. Ik las toen over de mensen die letterlijk de instruc-
ties opvatten dat we ons geen zorgen hoeven maken waarover
wij zullen spreken. Broeder Nelson [hoogleraar aan de Brigham
Young Academy] schrijft dat veel mensen die zich niet voorbe-
reidden, ook weinig te zeggen hadden, omdat zij ingingen tegen
de leer dat wij ons moeten voorbereiden. En hij zegt dat de men-
sen die zich niet voorbereiden op hun spreekbeurt, altijd zeg-
gen: ‘O Heer, hier ben ik. Ik heb een mond en twee longen die
ik wel even aan u uitleen. Vul me met wijsheid, zodat ik de men-
sen zal opbouwen.’ Maar dat doet Hij slechts zelden. [Zie
Preaching and Public Speaking: A Manual for the Use of
Preachers of the Gospel and Public Speakers in General (1898),
blz. 3–7.]

Waarom een groot en heerlijk loon verwacht
als er niet wordt gestreên?
Vat moed! Gaat voort, wat ook geschied’,
want God verlaat de zijnen niet,
opdat ons loflied dra vertell’:
Alles wel! Alles wel!
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Dit verheven publiek [tijdens de algemene conferentie], onze
prachtige tempel, het [bestuurs]gebouw van de kerk, en de tem-
pels van Canada tot Zuid-Utah, en in Hawaii, zijn een getuigenis
voor de hele wereld dat God zijn volk nooit in de steek heeft
gelaten.

‘Wij vinden wis in ’t westen, ver van hier’

Wij vinden wis in ’t westen, ver van hier
’t land door God ons bereid.
Daar wordt de kerk de volk’ren een banier,
als weleer is voorzeid.

Ik geloof niet dat er een trouwe heilige der laatste dagen zal
zijn die niet gelooft dat God dit land voor zijn volk heeft bereid.
Toen Brigham Young (…) over deze vallei uitkeek, zei hij: ‘Hier
is het.’ God had hem de plek in een visioen laten zien, voordat
hij er ooit geweest was. Sommige mannen probeerden hem over
te halen om naar het rijke Californië te gaan, maar dit was de
plek die God had bereid. Daarom maakten we geen vergissing
en bleven we hier.

Dan zingen zij met rein genot
ter eer van onze Heer en God,
bij zielverheffend snarenspel:
Alles wel! Alles wel!4

‘En sterven wij alvorens daar te zijn’

En sterven wij alvorens daar te zijn,
blijde dag, ongehoord!
Dan zijn wij vrij van alle smart en pijn
in het schoon, hemels oord.

Hebben we het gevoel dat alles wel zal zijn als we sterven?
Leven we zo dat als we ontboden worden om deze aarde te ver-
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laten, we waardig zullen zijn om bij onze hemelse Vader terug te
keren, en daar verwelkomd te worden? Leven we zo dat we de
zegeningen die we ontvangen waardig zijn? Ik stel mezelf de
vraag: doe ik alles wat mogelijk is om mezelf en mijn medemen-
sen geestelijk te verheffen, en ben ik inderdaad door mijn voor-
beeld een licht voor de mensen?5

Wat een groot geloof — dat alles wel is! Ook als je in de wil-
dernis overlijdt en in een zogezegd onbekend graf wordt gelegd.
En toch was dat hun geloof, en zij konden deze woorden iedere
avond uit volle borst zingen. Ze aanbaden de Heer waarlijk. Ze
hadden veel geloof in de openbaring aan de vrouw van de pro-
feet Joseph Smith, waarin staat: ‘Het gezang der rechtvaardigen
is een gebed tot Mij, en het zal met een zegening op hun hoofd
worden beantwoord.’ En ook: ‘Mijn ziel schept behagen in het
gezang des harten.’ [LV 25:12.]

En sterven wij alvorens daar te zijn,
blijde dag, ongehoord!
Dan zijn wij vrij van alle smart en pijn
in het schoon, hemels oord.
Maar als ons leven wordt gespaard
en w’eens in Zion zijn vergaard,
dan klinkt de juichkreet luid en fel:
Alles wel! Alles wel!

Ik kan me een voorval herinneren, en ik heb er al vaker over
gesproken, (…) dat mijn schoonvader, de wijlen Oscar Winters,
zei: ‘Heber, ik geloof dat de jonge mensen van Zion niet volledig
begrijpen wat de lofzang van broeder Clayton voor ons bete-
kende toen we die iedere avond op de vlakten zongen. (…) Ik
wil je graag vertellen wat er gebeurde toen ik op weg was naar
de vallei. Iemand van onze groep was achteropgeraakt. Met een
aantal vrijwilligers zouden we teruggaan om te zien wat er
gebeurd was, (…) toen we hem in de verte zagen aankomen.
Toen hij aankwam, maakten we zijn trekdieren los en hielpen we
hem met zijn avondeten. Hij was vrij ziek, en had twee keer
langs de weg moeten uitrusten. Na het eten ging hij op een grote
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steen bij het kampvuur zitten en zong de lofzang: “Komt, heil’-
gen, komt”. Het was een regel in ons kamp dat als iemand die
lofzang begon te zingen, iedereen meezong. Maar om de een of
andere reden zong nu niemand mee. Zijn stem was vrij zwak en
onduidelijk. Toen hij was uitgezongen, keek ik om me heen en
zag dat alle mensen die daar zaten tranen in de ogen hadden. Hij
zong de lofzang erg mooi, maar met een zwakke en droevige
stem, en toch met de geest en inspiratie van de lofzang. De vol-
gende ochtend zagen we dat hij zijn runderen niet voor de
wagen spande. We gingen naar zijn wagen toe en ontdekten dat
hij die nacht gestorven was! We groeven een ondiep graf en leg-
den daar zijn lichaam in. Toen dachten we aan de steen waar hij
op zat toen hij de vorige avond zong:

En sterven wij alvorens daar te zijn,
blijde dag, ongehoord!
Dan zijn wij vrij van alle smart en pijn
in het schoon, hemels oord.

‘Toen rolden we die steen op zijn graf als grafsteen.’

Ik zag dat broeder Winters ook tranen in de ogen had. Het
leek even of hij me nog iets wilde vertellen, maar hij aarzelde en
deed het niet. Later hoorde ik dat toen hij al een tijdje in de val-
lei woonde, hij vanuit zijn huis op het platteland naar Salt Lake
City kwam om zijn moeder te ontmoeten. Maar toen hoorde hij
dat ook zij was overleden voordat haar reis was beëindigd.

Toen enige jaren geleden de Burlington Railroad door
Nebraska en Wyoming werd aangelegd, vonden de ingenieurs
een stuk van een wagenwiel dat boven de grond uitstak, waarop
het woord ‘Winters’ stond gegraveerd. Ze schreven een brief
naar Salt Lake City om de kerk op de hoogte te stellen, en ze gin-
gen enkele kilometers terug om het spoor om te leggen zodat ze
die plek konden vermijden. Ze wisten dat het een graf van een
pionier was. Sindsdien hebben we daar ter nagedachtenis van
oma Winters een monumentje opgericht. Aan de ene kant van
het monumentje, dat van tempelgraniet is gemaakt, hebben we
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de woorden van het laatste couplet van ‘Komt, heil’gen, komt’
laten graveren.

Nooit kan ik deze lofzang horen of lezen, zonder dat mijn hart
in dankbaarheid uitgaat naar mijn vader en moeder, en naar de
duizenden edele mannen en vrouwen die over de vlakten zijn
getrokken. Velen van hen zijn keer op keer de vlakten overge-
trokken om anderen te helpen. Ze hebben hun ontberingen
opgewekt doorstaan en de leringen van die geïnspireerde lof-
zang letterlijk vervuld! Ik kan nooit zonder bewondering en
dankbaarheid aan hen denken. En ik vraag de Heer altijd in
gebed of Hij me wil helpen zodat ik, als een van de nakomelin-
gen van die edele groep, even loyaal, gelovig en getrouw zal zijn
als zij! Zij waren letterlijk een groep mannen en vrouwen die, in
de loop der jaren, steeds meer bewondering en respect in de
wereld zal afdwingen.16

Ideeën voor studie en bespreking

• Wat betekent die lofzang voor u? Wat kunnen we van deze lof-
zang leren?

• In welke opzichten zijn wij tegenwoordig pioniers? Hoe kun-
nen we het erfgoed eren dat we van andere pioniers ontvangen?

• Hoe kunnen wij een ‘opgewekte, gelukkige, heldere geest’
ontwikkelen?

• Denk over de volgende vragen van president Grant na:
‘Hebben we het gevoel dat alles wel zal zijn als we sterven?
Leven we zo dat we, als we ontboden worden om deze aarde
te verlaten, waardig zullen zijn om bij onze hemelse Vader
terug te keren, en daar verwelkomd te worden? Leven we zo
dat we de zegeningen die we ontvangen waardig zijn? (…)
Doe ik alles wat mogelijk is om mezelf en mijn medemensen
geestelijk te verheffen, en ben ik inderdaad door mijn voor-
beeld een licht voor de mensen?’

• Waarom is het nuttig om geregeld over de koers van ons leven
na te denken? Hoe kunnen wij ons voorbereiden om ‘bij onze
hemelse Vader terug te keren’?
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• Hoe kunnen we onszelf en anderen opbouwen?

Noten

1. Gospel Standards, samengesteld door
G. Homer Durham (1941), blz. 342.

2. Zie Carter E. Grant, ‘Robbed by
Wolves: A True Story’, Relief Society
Magazine, juli 1928, blz. 358–364.

3. Deseret News Weekly, 10 december
1856, blz. 317.

4. Conference Report, oktober 1919, 
blz. 4–5.

5. Conference Report, april 1909, blz.
111.

6. Conference Report, oktober 1919, blz.
6–7; alinea-indeling gewijzigd.
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‘De ware sleutel tot geluk is arbeiden voor het geluk van anderen.’



Ons inzetten voor het 
geluk van anderen

Als wij anderen dienen en moed inspreken, 
vinden we de ware sleutel tot geluk.

Uit het leven van Heber J. Grant

President Heber J. Grant sprak weinig over de hulp die hij ver-
leende, maar soms vertelden anderen over de goede daden die
ze hem hadden zien verrichten. Zijn familieleden waren de
belangrijkste getuigen en de voornaamste ontvangers van zijn
hulp. Zijn dochter Lucy Grant Cannon heeft het volgende
gezegd over zijn edelmoedigheid en vriendelijkheid ten opzichte
van zijn kinderen en kleinkinderen:

‘Vaders toewijding aan zijn familieleden is opmerkelijk. Hij
geeft voortdurend blijk van zijn persoonlijke interesse in hen en
hun gezin. Hij hielp hen zelfs als het voor hem een groot offer
was. Hij heeft vaak gezegd: “Help het jonge boompje; de eiken
kunnen voor zichzelf zorgen.”

‘Iedere verjaardag krijgt ieder kind en kleinkind een brief en
wat geld, persoonlijk afgegeven of per post. Ieder kerstfeest, op
oudejaarsavond en bij andere gelegenheden krijgen ze boeken,
geld, foto’s of een ander attent aandenken. Zijn liefde en zegen
vergezellen altijd de geschenken, en vallen als een zegen op ons
neer.’1

Lucy vertelde over de liefdevolle zorg van haar vader toen zij
aan difterie leed:

‘Zelfs na 43 jaar, nu ik dit schrijf, vullen mijn ogen zich met
tranen van dankbaarheid en waardering als ik denk aan zijn
liefde toen ik zo ziek was. Zoals velen hebben gehoord, had ik
een ernstige ziekte toen ik twaalf was. We bevonden ons toen in
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Washington, D.C. Als ik niet door de dienstknechten van de Heer
was gezalfd en als zij niet ten behoeve van mij om de macht van
God hadden gevraagd, was ik zeker overleden. In die weken dat
ik zo ziek was, verliet mijn vader nauwelijks de kamer, hoewel
we twee gediplomeerde verpleegkundigen hadden. Toen mijn
gezondheid wat verbeterde, las hij me ieder uur voor. Hij kocht
cadeautjes en lekkernijen voor me, en zorgde voor me zoals de
liefste moeder dat zou doen.

‘Ik was nog te zwak om te lopen toen we Washington verlie-
ten. Vader droeg me naar de trein en zorgde de hele reis voor
me. Als hij een gediplomeerd verpleegkundige was geweest, had
hij niet zachtaardiger en had zijn zorg niet voorkomender kun-
nen zijn. We kwamen vlak voor de inwijding van de tempel in
Salt Lake City aan. Hij droeg me verscheidene malen door de
tempel heen. Toen ik thuiskwam, moest ik nog wekenlang her-
stellen, en hoewel de hele familie voor me wilde zorgen, wilde
ik graag dat hij bij mij was, en dat wilde hij ook. En wat ik over
mijzelf zeg, geldt ook voor mijn zussen als zij ziek waren.’2

De hulp van president Grant strekte zich ook buiten zijn fami-
lie uit. Lucy herinnerde zich:

‘Toen ik een paar dagen voor Kerstmis een aantal cadeautjes
inpakte voor een behoeftig gezin, kwam vader binnen. Ik liet
hem alles zien en vertelde over het gezin zoals ik het verhaal van
de moeder had gehoord. Ik zei dat ik ook mijn tempelkleding
moest klaarleggen. Ik zou die aan de vrouw uitlenen zodat ze die
de volgende ochtend kon gebruiken. Toen ze de volgende dag
mijn kleding kwam terugbrengen, vertelde ze dat mijn vader bij
de ingang van de tempel had staan wachten. Hij had haar nog
nooit eerder gezien, en alleen aan de hand van mijn beschrijving
had hij haar aangesproken en haar een envelop gegeven terwijl
hij het gezin een vrolijk kerstfeest wenste. In die envelop zat
twintig dollar.’3

Zelfs na een aantal slopende beroertes, bleef president Grant
manieren vinden om anderen te dienen. Omdat hij beperkt was
in zijn lichamelijke activiteiten, maakte hij graag ritjes in de auto.
Hij ging er bijna dagelijks op uit, en hij nodigde altijd familiele-
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den en vrienden uit om mee te gaan. Tijdens deze uitjes gaf hij
altijd blijk van zijn liefde voor anderen door onderweg iemand
in het ziekenhuis of thuis te bezoeken.4

In een huldeblijk aan president Heber J. Grant schreef ouder-
ling John A. Widtsoe van het Quorum der Twaalf Apostelen:
‘Zijn grootste liefde was altijd de mens. De kinderen van zijn
hemelse Vader zijn altijd zijn grootste zorg geweest. (. . .) Deze
liefde kwam niet alleen tot uiting in een algemene zorg voor de
hele mensheid, maar in de zorg voor personen. De armen en
behoeftigen hebben altijd van zijn gulheid genoten. Zijn kordate
optreden als iemand hulp nodig had, was gewoon onder de
mensen met wie hij omging. Hij gaf geld, maar ook de per-
soonlijke hulp die de sterke aan de zwakke kan geven. President
Grant was overdreven gul en liefdadig tot op het bot, want
trouw aan zijn vrienden en liefdevol ten opzichte van zijn fami-
lieleden. Hij vervulde zijn hoge ambt met liefde in zijn ziel voor
alle mensen, en hij moedigde alle mensen aan om zelfzuchtige
verlangens te verbannen.’5

Leringen van Heber J. Grant

Onze liefde voor de Heer dient omgezet te worden in
christelijke hulpvaardigheid.

Wat voor mensen moeten heiligen der laatste dagen zijn met
het oog op de prachtige kennis die wij bezitten — dat God leeft,
dat Jezus de Christus is, dat Joseph Smith een profeet van God
is? Wij moeten het eerlijkste, deugdzaamste, gulste en beste volk
op aarde zijn.6

Laten we niet vergeten dat wij trouw en hulpvaardigheid aan
de Heer verschuldigd zijn, en dat wij Hem niet op aanvaardbare
wijze kunnen dienen als wij onze medemens niet dienen.7

Wij verzoeken alle leden van de kerk dringend om hun broe-
ders en zusters, en alle mensen waar ook ter wereld, lief te heb-
ben; om haat uit hun leven te bannen, om hun hart met
naastenliefde, geduld, lankmoedigheid en vergevensgezindheid
te vullen.8
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Het evangelie van Christus is een evangelie van liefde en
vrede, van geduld en lankmoedigheid, van verdraagzaamheid en
vergevensgezindheid, van vriendelijkheid en goede daden, van
naastenliefde en broederliefde. Hebzucht, gierigheid, eerzucht,
machtswellust, en onrechtvaardige heerschappij over onze
medemens horen niet thuis in het hart van de heiligen der laat-
ste dagen of andere godvrezende mensen.9

Door ons hulp kunnen anderen worden 
opgebouwd en aangemoedigd.

Ik hoorde een verhaal over een broeder (zijn naam is me even
ontschoten) die in de beginperiode van de kerk een bijeenkomst
bijwoonde. President Brigham Young vroeg om bijdragen die
naar Missouri gestuurd konden worden, zodat de heiligen zich
in Zion konden vergaderen. Hij wilde dat iedereen die zich dat
kon veroorloven een os of een koe zou doneren. Een broeder
sprong op en zei: ‘Ik zal een koe geven.’ Een andere broeder
stond op en zei: ‘Ik zal ook een koe geven.’ De eerste broeder
had twee koeien en een groot gezin. De andere broeder had zes
koeien en een klein gezin. En toen kwam de geest [van de dui-
vel] over de eerste man [en zei]: ‘Kijk nou toch, je kunt met je
grote gezin amper rondkomen; dat red je nooit met één koe. Die
andere man heeft een klein gezin en zes koeien. Hij kan wel
twee of drie koeien afstaan en nog steeds goed rondkomen.’
Toen hij naar huis liep, en vier of vijf straten gelopen had, werd
hij steeds zwakker. Uiteindelijk dacht hij: ik denk dat ik maar
geen koe afsta. Toen realiseerde hij zich het verschil tussen de
geest die hem probeerde te verleiden en de geest die hem had
aangespoord om de president van de kerk een koe te beloven.
Hier was een geest die zei dat hij zich niet aan zijn belofte hoefde
te houden, dat hij niet eerlijk hoefde te zijn, dat hij zijn belofte
niet hoefde na te komen. Hij stond stil, draaide zich om en zei:
‘Mijnheer de Duivel, hou je mond, want zowaar ik leef, ik ga als-
nog naar het kantoor van broeder Brigham om hem de andere
koe te geven.’ Hij werd niet meer verleid.

Iedere heilige der laatste dagen moet anderen opbouwen, en
niet op anderen leunen.10
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Ik kan me nog herinneren dat ik in de State Bank zat en een
oudere broeder, John Furster, zag langslopen. Hij was een van
eerste mannen die zich in Scandinavië had laten dopen. Toen hij
langs het raam liep, fluisterde de Geest: ‘Geef die man twintig
dollar.’ Ik ging naar de balie toe om twintig dollar op te nemen
en liep naar buiten. Ik haalde de heer Furster vlak voor Z.C.M.I.
in. Ik schudde hem de hand en gaf hem de twintig dollar. Enige
jaren later hoorde ik dat broeder Furster die ochtend om vol-
doende middelen had gebeden om naar Logan te kunnen gaan
en daar tempelwerk te verrichten. In die tijd was de Salt Lake-
tempel nog niet af. De twintig dollar was precies wat hij nodig
had, en jaren later bedankte hij me voor het geld, terwijl de tra-
nen over zijn wangen rolden.

Toen ik op een dag in mijn kantoor zat, kreeg ik het gevoel dat
ik naar zuster Emily Woodmansee moest gaan om haar vijftig dol-
lar te lenen. Dat deed ik, en toen merkte ik dat ze absoluut
behoefte aan de eerste levensbehoeften had. (…) Het is mijn
grootste verlangen om ontvankelijk te zijn voor dergelijke
indrukken.11

Door ieder vriendelijk woord dat wij spreken, zijn we beter in
staat om er nog een te spreken. Door alle hulp die wij met onze
kennis verlenen om een medemens te helpen, zijn we beter in
staat om de volgende persoon te helpen. Goede daden zijn van
grote invloed. Als ik kijk naar het gebrek aan vriendelijkheid en
hulpvaardigheid om me heen, denk ik weleens dat veel mensen
zich verbeelden dat als ze iets aardigs zeggen of doen, hun
vaardigheid zal afnemen om in de toekomst iets aardigs te doen
of te zeggen. Als u een graanschuur vol graan hebt, en twee zak-
ken graan weggeeft, hebt u minder in uw graanschuur over,
maar als u voor iemand die het te kwaad heeft met zijn proble-
men, iets aardigs doet of hem moed inspreekt, zal uw vaardig-
heid alleen maar groter worden om dat ook in de toekomst weer
te doen. Ga niet door het leven zonder vriendelijke en aanmoe-
digende woorden te spreken, en laat u er niet van weerhouden
om iets voor een ander te doen. Laat dit uw levensbeginsel zijn:
probeer altijd een ander te helpen bij het dragen van zijn last.12
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Hulpvaardigheid is de ware sleutel tot vreugde in het leven.

We kunnen nooit voorspellen wat het resultaat van onze
getrouwe hulp zal zijn, en we weten niet wanneer wij, of de
mensen waar wij mee omgaan, hulp zullen ontvangen. We krij-
gen misschien niet meteen een beloning, maar later wel de
rente. Ik geloof dat we nooit iets kwijt zullen raken door onze
hulpvaardigheid, door offers te brengen en door het goede te
doen.13

De ware sleutel tot geluk is arbeiden voor het geluk van ande-
ren. Ik heb medelijden met de zelfzuchtige man die nooit de
vreugde heeft ervaren van de dankbaarheid die mensen ontvan-
gen als zij anderen vooruit helpen in het leven.14

De ware sleutel tot geluk in het leven en de manier waarop wij
ons op het hiernamaals kunnen voorbereiden, is hulpvaardigheid.15

Ik ben ervan overtuigd dat hulpvaardigheid de manier is om
vrede en vreugde te ontvangen. Dat is volgens mij de ware sleu-
tel tot geluk, want als wij bijvoorbeeld zendingswerk verrichten,
kunnen we ons hele leven terugkijken op onze prestaties in het
zendingsveld. Als we iets aardigs doen, krijgen we een gevoel
van tevredenheid en geluk in ons hart, terwijl gewoon amuse-
ment verwatert.16

Het is een wet van God dat wij afhankelijk van de hulp die wij
bieden, afhankelijk van wat we in deze kerk en daarbuiten doen
— wat we willen opofferen voor de kerk en voor de mensen bui-
ten de kerk die we onze trouw verschuldigd zijn — zullen
groeien in genade en liefde bij God, en in het bereiken van onze
levensdoelen.17

Moge de Heer u allemaal zegenen, broeders en zusters, waar
u zich ook bevindt. Moge u zijn vrede in uw hart hebben; moge
zijn Geest u inspireren tot nieuwe prestaties in hulpvaardigheid
aan onze naasten.18

Ideeën voor studie en bespreking

• Waarom vinden we ‘de ware sleutel tot geluk’ als we werk
‘verzetten voor het geluk van anderen’?
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• Waarom aarzelen we soms om anderen actief te dienen? Wat
kunnen we doen om meer vreugde te ervaren als we hulp
bieden?

• Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat kinderen en jongeren het
verlangen krijgen om te dienen?

• Hoe kunnen we de behoeften van anderen beter aanvoelen?

• Wat houdt het in dat wij ‘anderen [moeten] opbouwen, en
niet op anderen leunen’?

• In welke opzicht kan hulpvaardigheid ‘ons op het hierna-
maals’ voorbereiden?

• Welke specifieke, eenvoudige dingen kunnen we doen om de
raad van president Grant op het gebied van hulpvaardigheid
op de volgen? Hoe kunnen we ondanks onze omstandigheden
voor anderen klaar staan?

Noten
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Zoals weergegeven in dit schilderij van de verloren zoon die door zijn vader wordt
verwelkomd, komt ‘de geest van vreugde en vrede op het moment van vergeving (…),

als ons hart vol naastenliefde en lankmoedigheid is ten opzichte van 
hen die een overtreding hebben begaan.’



Anderen vergeven

Anderen vergiffenis schenken, geeft 
ons vrede en blijdschap.

Uit het leven van Heber J. Grant

De dochter van president Heber J. Grant, Lucy Grant Cannon,
heeft geschreven: ‘Een van [mijn vaders] eigenschappen, die vol-
gens mij erg christelijk is, is zijn vermogen om de andere wang
toe te keren, om goed te zijn voor de mensen die hem
boosaardig misbruiken. Vaak heeft hij iemand met problemen
geholpen die hem voorheen openlijk had bekritiseerd, die zijn
naam had bezoedeld en niet aan de hoge normen van mijn vader
voldeed. Hoe vergevensgezind en tolerant is hij geweest ten
opzichte van hen die hun kerk veronachtzamen en zich afkeren
van het geloof van hun voorouders. Hij lijkt wel of hij nooit wrok
koestert. Hij keurt zonden scherp af, maar hij is de zondaar altijd
genadig.1

Heber J. Grant heeft deze eigenschap geleidelijk aan ontwik-
keld, met behulp van de Schriften, geïnspireerde leerkrachten
en uit eigen ervaring, totdat hij kon zeggen: ‘Ik ben niemand vij-
andig gezind.’2 In een toespraak tijdens de oktoberconferentie
van 1920 vertelde hij over een ervaring waardoor hij vergevens-
gezindheid had ontwikkeld. Het grootste deel van de leringen
hierna zijn uit die toespraak afkomstig.

Leringen van Heber J. Grant

Het evangelie van Jezus Christus is 
een evangelie van vergeving.

God geve dat we nooit zullen vergeten dat het evangelie van
Jezus Christus niet alleen een evangelie van bekering is, maar
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ook een evangelie van vergeving. Er staat in de Schriften dat als
de zonden van een mens als scharlaken zijn, en hij zich bekeert,
zij wit zullen worden als sneeuw. [Zie Jesaja 1:18.] Ik verheug
me in de volgende opmerkelijke openbaring:

‘Ik, de Here, zal vergeven, wie Ik wil vergeven, maar het is van
u vereist alle mensen te vergeven.’ [LV 64:10.]3

Ik heb jarenlang veel advies gegeven aan de heiligen der laat-
ste dagen, en een van de belangrijkste adviezen was om geen kri-
tiek op anderen te hebben, alleen op onszelf. Ik ben een
voorstander van kritiek tijdens het ontbijt, de lunch en het
avondeten, maar alleen op onszelf.4

Wij zullen vooral met de Geest van God gezegend worden als
we (…) vriendelijk, attent, barmhartig, lankmoedig en verge-
vensgezind zijn. Er is niets dat ons meer vreugde geeft dan onze
bereidheid om de overtredingen van anderen ten opzichte van
ons te vergeven, en er is niets dat ons meer veroordeling zal
brengen als wij ons hart verharden en bittere en wraakzuchtige
gevoelens hebben ten opzichte van de mensen om ons heen.5

In Leer en Verbonden 64:8–13 kunnen we lezen:

‘In dagen van ouds zochten mijn discipelen elkander te
beschuldigen, en vergaven elkander niet in hun hart; en wegens
dit kwaad werden zij bezocht en gevoelig gekastijd.

‘Daarom zeg Ik tot u, dat gij elkander dient te vergeven; want
hij, die zijn broeder zijn overtredingen niet vergeeft, staat ver-
oordeeld voor de Here, want in hem verblijft groter zonde.

‘Ik, de Here, zal vergeven, wie Ik wil vergeven, maar het is van
u vereist alle mensen te vergeven.

‘En gij dient in uw hart te zeggen: Laat God tussen mij en u
oordelen, en u volgens uw daden vergelden.

‘En hem, die zich niet van zijn zonden bekeert, en ze niet
belijdt, moet gij voor de gemeente brengen, en behandelen,
zoals de Schrift u zegt, hetzij door gebod of door openbaring.

‘En dit moet gij doen, opdat God moge worden verheerlijkt —
niet omdat gij niet vergeeft, daar gij geen medelijden hebt, maar
opdat gij in het oog der wet moogt worden gerechtvaardigd, en
Hem, die uw Wetgever is, niet zult beledigen.’
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En in Leer en Verbonden 121:45, 46 kunnen we lezen:

‘Laat uw binnenste eveneens vervuld zijn van liefde jegens alle
mensen, en jegens het huisgezin des geloofs, en laat deugd uw
gedachten zonder ophouden versieren; dan zal uw vertrouwen
in het nabij-zijn van God sterk worden, en de leer van het
priesterschap zal als de dauw des hemels in uw ziel nederdalen.

‘De Heilige Geest zal voortdurend uw metgezel zijn, en uw
scepter een onveranderlijke scepter van gerechtigheid en waar-
heid; en uw heerschappij zal een eeuwige heerschappij zijn, en
zonder dwangmiddelen zal deze u voor eeuwig toevloeien.’

Ik heb erg veel respect en waardering voor dit citaat uit (…)
de Leer en Verbonden.

De geest van vreugde en vrede in het uur van vergeving.

Enige jaren geleden werd een prominent lid van de kerk
geëxcommuniceerd. Jaren later wilde hij herdoopt worden.
President John Taylor legde zijn verzoek om herdoop aan de
apostelen voor. Hij schreef [in een brief] dat als zij unaniem met
zijn doop zouden instemmen, hij gedoopt zou kunnen worden,
maar dat hij niet tot de kerk zou worden toegelaten als er ook
maar één afwijkende stem zou zijn. Als ik me goed herinner,
stemden vijf voor de doop en zeven tegen. Ongeveer een jaar
later kwam de vraag weer ter sprake, en stemden er acht voor de
doop en vier tegen. Later kwam de vraag weer aan de orde. Toen
stemden er tien voor en twee tegen. Uiteindelijk stemden alle
apostelen voor en was ik de enige die nog tegenstemde — ik was
toen bijna het jongste lid van het quorum. Later zat ik in het kan-
toor van de president en hij zei:

‘Heber, ik begrijp dat elf van de apostelen toestemming heb-
ben gegeven om broeder zus en zo te laten dopen, en dat jij de
enige bent die tegenstemt. Hoe zou jij je voelen als je aan de
andere kant bent en merkt dat deze man om de doop heeft
gesmeekt en jij de persoon bent geweest die ervoor heeft gezorgd
dat hij zich niet kon voegen bij de mensen die zich van hun zon-
den hebben bekeerd en een of andere beloning ontvangen?’
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Ik zei: ‘President John Taylor, ik kan de Heer recht in de ogen
kijken als Hij me die vraag stelt. Dan zal ik tegen Hem zeggen
dat ik heb gedaan wat volgens mij het best voor het koninkrijk
was. (…) Ik kan tegen de Heer zeggen dat [die man] de kerk
genoeg heeft onteerd, en dat ik zo’n man niet in de kerk kon
laten terugkomen.’

President Taylor zei: ‘Nou, dat is goed, jongen, blijf bij je over-
tuiging, wijk er vooral niet van af.’

Ik zei: ‘President Taylor, in uw brief stond dat u van alle
apostelen verwachtte dat zij vanuit de overtuiging van hun hart
zouden stemmen. Als u van mij verwacht dat ik de overtuiging
van mijn hart naast me neerleg, zal ik dat graag doen. Ik zal graag
stemmen voor de terugkeer van die man, maar als het aan mij-
zelf ligt, zal ik nooit toestemming geven. Die man is enige jaren
geleden ten overstaan van de apostelen beschuldigd. Hij stond
op, loog en zei dat hij onschuldig was. De Heer gaf mij te ken-
nen dat hij loog, maar op basis daarvan kon ik hem niet veroor-
delen. Ik ben op mijn knieën gegaan en heb de Heer gebeden
om de kracht om hem niet te verraden, want ik wist dat hij loog,
maar we hadden geen bewijs, alleen het getuigenis van het
meisje dat hij had verleid. En ik bad tot de Heer dat er op een
dag nog een getuige zou zijn, en die kwam, en toen hebben we
hem geëxcommuniceerd. En als een man tegen de apostelen kan
liegen, en als hij schuldig kan zijn terwijl hij bekering van zon-
den verkondigt, dan denk ik dat de kerk voldoende is onteerd
en hoeven we hem niet in de kerk te laten terugkeren.’

President Taylor herhaalde: ‘Nou, jongen, stem dan maar niet
vóór, houd zolang je leeft vast aan je overtuiging, wijk er vooral
niet van af.’

Ik verliet het kantoor van de president. Ik ging naar huis. (…)
Ik bestudeerde op dat moment systematisch de Leer en
Verbonden voor de derde of vierde keer, en ik had mijn boe-
kenlegger op de juiste plek zitten. Maar toen ik het boek open-
sloeg, kwam ik op een andere plek terecht:

‘Ik, de Here, zal vergeven, wie Ik wil vergeven, maar het is van
u vereist alle mensen te vergeven. Want hij, die zijn broeder zijn
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overtredingen niet vergeeft, staat veroordeeld voor de Here.’
[Zie LV 64:9–10.]

Ik deed het boek dicht en zei: ‘Als de duivel zich wil laten
dopen, en beweert dat hij zich heeft bekeerd, zal ik hem dopen.’
Na de lunch ging ik naar het kantoor van president Taylor en zei:
‘President Taylor, ik ben van mening veranderd. Een uur geleden
zei ik nog dat ik nooit toestemming zou geven om broeder zus
en zo te laten dopen, maar ik wil u nu laten weten dat hij wat
mij betreft gedoopt kan worden.’

Als hij bijzonder vergenoegd was, had president Taylor altijd
de gewoonte om rechtop te gaan zitten en zo hard te lachen dat
zijn hele lichaam schudde. En hij begon te lachen en zei:
‘Jongen, dat is een plotselinge verandering, een hele plotselinge
verandering. Ik wil je iets vragen. Hoe voelde je je toen je een
uur geleden wegliep? Had je het gevoel dat je die man wel een
hoekstoot zou willen geven, dat je hem wel kon neerslaan?’

Ik zei: ‘Zo voelde ik me precies.’

Hij zei: ‘Hoe voel je je nu?’

‘Nou, om u de waarheid te zeggen, president Taylor, ik hoop
dat de Heer de zondaar zal vergeven.’

Hij zei: ‘Je voelt je nu vast gelukkig, vergeleken met daarvoor.
Je had de geest van toorn bij je, de geest van verbittering in je
hart ten opzichte van die man, vanwege zijn zonde en omdat hij
de kerk te schande had gemaakt. En nu heb je de geest van ver-
geving bij je, en voel je je erg gelukkig?’

En ik zei: ‘Inderdaad. Ik voelde me nijdig en haatdragend,
maar nu voel ik me gelukkig.’

En hij zei: ‘Weet je waarom ik die brief had geschreven?’

Ik zei: ‘Nee, president.’

‘Die had ik geschreven om jou en andere jonge leden van het
quorum te leren dat vergeving belangrijker is dan gerechtigheid,
als er sprake is van bekering. Als wij de geest van vergeving in
ons hart hebben en de geest van haat en verbittering uit ons hart
verwijderen, zullen we vrede en vreugde ervaren. Het evangelie
van Jezus Christus zal vreugde, vrede en geluk schenken aan
iedereen die het naleeft en gehoorzaam is aan zijn leringen.’
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En zo ging hij verder. Ik kan me niet al zijn leringen herinne-
ren, maar hij ging op deze wijze verder. Hij zei dat hij me nooit
die ervaring had kunnen geven, dat hij me geen getuigenis van
het evangelie had kunnen geven, maar dat ik dat getuigenis zelf
moest ontvangen, dat ik de juiste geest in mijn hart moest heb-
ben — de geest van vergeving, de geest van lankmoedigheid en
naastenliefde — voordat ik als persoon enig goeds zou kunnen
voortbrengen. Als ik me gewoon aan zijn wil had onderworpen,
en had toegestemd om de man te laten dopen, had ik nooit de
les geleerd dat de geest van vreugde en vrede op het moment
van vergeving komt, als ons hart vol naastenliefde en lankmoe-
digheid is ten opzichte van hen die een overtreding hebben
begaan. Vanaf dat moment heb ik die leringen altijd onthouden.

De profeet van de Heer [president Taylor] heeft gezegd:

‘Jongen, vergeet nooit dat als je je plicht doet, je hart vol
liefde en vergevensgezindheid is, zelfs voor de zondaar die zich
bekeert. En als je buiten je plicht om besluit dat je eigen mening
rechtvaardig en gerechtigd is, en dat het recht moet zegevieren,
zul je je vaak ongelukkig voelen. Je kunt het verschil tussen de
Geest van de Heer en de geest van de tegenstander leren kennen
als je gelukkig en tevreden bent, als je je medemensen liefhebt,
als je bezorgd bent om hun welzijn. En je weet dat je de geest
niet bij je hebt als je haat koestert en het gevoel hebt dat je
iemand zou willen neerslaan.’

Vergevensgezindheid is een uitdrukking 
van oprechte naastenliefde.

Ik denk aan een van de prachtigste hoofdstukken in de Bijbel
(1 Korintiërs 13):

‘Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen
sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een
rinkelende cimbaal.

‘Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenis-
sen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik
bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.
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‘Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware
het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de
liefde niet, het baatte mij niets.

‘De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet
afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,

‘zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt
niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

‘Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met
de waarheid.

‘Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles ver-
draagt zij.

‘De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen
afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal
afgedaan hebben.

‘Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons pro-
feteren.

‘Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan
hebben.

‘Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een
kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden,
heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

‘Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch
straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen,
maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

‘Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
meeste van deze is de liefde.’

Veel mensen stellen zich voor dat naastenliefde betekent dat
we iemand wat geld geven. Maar echte, oprechte naastenliefde
betekent dat we liefde en genegenheid geven, want dat is de
soort liefde die de apostel in het dertiende hoofdstuk van
1 Korintiërs bedoelde.

Ik kan me nog herinneren dat ik als jongeman, als jongetje
bijna, na deze leer van de president van de kerk gehoord te heb-
ben, dit hoofdstuk een tijd lang iedere week las, en toen nog een
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aantal maanden één keer per maand. Ik dacht dat ik die in mijn
werkkring nodig zou hebben, een van die beginselen die nood-
zakelijk waren voor mijn vooruitgang.

In plaats van anderen te veroordelen, moeten we onszelf
verbeteren.

Ik herinner me dat ik jaren geleden tijdens de conferentie een
prachtig mooi lied hoorde. De helft van het eerste couplet luidt
als volgt:

Laat iedere man zichzelf leren kennen,
Laat hem werken om die kennis te verkrijgen,
En zijn eigen zwakheden te verbeteren
Die hij in zijn naasten steeds veroordeelt.
[Zie ‘Let Each Man Learn to Know Himself ’, Hymns
(1948), 91.]

(…) Ik heb ook de vier korte coupletten van onze lofzang
geciteerd [getiteld ‘Should You Feel Inclined to Censure’], waar-
van ik een gedeelte zal voorlezen:

Als u de neiging hebt om te berispen
De fouten die u bij een ander ziet,
Vraag uw hart dan eer u dat waagt,
of ook u wat fouten hebt.
[Zie Hymns (1985), 235.]

Ik heb geen flauw idee wanneer ik deze lofzang geciteerd heb,
maar ik heb het verlangen om dat vandaag weer te doen. Gezien
de veroordeling, de geest van vijandschap en de haat waarvan
door sommige heiligen der laatste dagen blijk wordt gegeven,
vooral op het gebied van zaken en politiek, wil ik graag met al
mijn macht nadruk leggen op een gedeelte uit het laatste cou-
plet van die kleine lofzang (…):

Vorm niet blindelings uw mening,
Reageer niet gehaast op problemen,
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Want mensen die we eerst niet mochten
Worden vaak onze beste vrienden.
[Zie Hymns (1985), 235.] (…)

Ik wil graag het laatste couplet herhalen van [een] uitstekende
lofzang, die ik 35 of 40 jaar geleden heb geleerd, toen Francis M.
Lyman [van het Quorum der Twaalf Apostelen] die voor het eerst
voor me zong. Ik schreef hem die avond nog op en leerde hem
de volgende dag uit het hoofd. Ik zou graag willen dat alle heili-
gen der laatste dagen de leringen in dit prachtige couplet toe-
passen. Als we dat doen, zullen we in naastenliefde groeien. Ik
hoop dat alle heiligen der laatste dagen de geest van vrede en
geluk mogen ontvangen, die president Taylor beloofde toen ik
het gevoel had dat ik een man buiten de kerk moest houden, en
de geest van vreugde en vrede die ik na een innerlijke verande-
ring voelde.

Als u tijdens zelfbeoordeling merkt
dat uw daden boven die van anderen staan,
Dan heeft God u zeer gezegend,
en dient u die anderen tot zegen te zijn.
Ons voorbeeld schijnt de stralen
van licht, die de mens graag wil lenen.
Dus verbeter vandaag eerst uzelf
En verbeter morgen dan uw vrienden.
[Zie Hymns (1948), 91.] (…)

Ik smeek iedere heilige der laatste dagen om de geest van
naastenliefde, lankmoedigheid en broederliefde te ontwikkelen.6

Ideeën voor studie en bespreking

• In welke opzichten is het evangelie van Jezus Christus een
evangelie van vergeving?

• Waarom moeten we elkaar vergeven? Wat zijn een aantal van
de gevolgen als wij anderen niet vergeven?

• Waarom is het soms moeilijk om te vergeven? Hoe kunnen we
die moeilijkheden overwinnen?
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• Hoe kan iemands vergevensgezinde houding van invloed zijn
op hen die vergeving ontvangen?

• In hoeverre is vergeving een uitdrukking van naastenliefde?

Noten

1. ‘A Father Who Is Loved and Honored’,
Improvement Era, november 1936,
blz. 682.
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Loyaal burgerschap

Als heiligen der laatste dagen zijn wij verplicht 
om de landswet na te leven, en er mede voor te zorgen 

dat de regering van ons land volgens morele 
beginselen kan regeren.

Uit het leven van Heber J. Grant

President Heber J. Grant is in 1918 aangesteld als president van
de kerk, in het jaar dat er een eind aan de Eerste Wereldoorlog
kwam. En die functie bekleedde hij tot zijn dood in 1945, het
jaar dat er een eind aan de Tweede Wereldoorlog kwam. Hij
leidde de kerk door economisch zware tijden heen in de crisis-
jaren, die gezinnen en gemeenschappen over de hele wereld
troffen. Toen hij de heiligen door financiële crises, oorlog en de
nasleep daarvan loodste, maakten veel landen een verandering
in de regering door. Deze veranderingen waren van invloed op
de rol die de regering in het leven van mensen speelde, en zij
waren ook van invloed op de gevoelens ten opzichte van de
regering.

In deze moeilijke tijden gaf president Grant de heiligen de
raad om actief bezig te zijn met kwesties die van invloed waren
op hun plaatselijke, regionale en nationale overheid. Maar hij
gaf niet alleen raad; hij verrichtte deze taak ook zelf. Ondanks
zijn drukke leven als president van de kerk, steunde hij krachtig
de drooglegging, een campagne waarmee men in de Verenigde
Staten de productie, verkoop en distributie van alcoholische
dranken probeerde te verbieden.

President Grant was trouw aan de wetten van zijn eigen land
en hij verkondigde dat de grondwet van de Verenigde Staten
door God was ingesteld. Hij zei: ‘Van kinds af aan heb ik begre-
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In ons land moeten we ons uiterste best doen om goede leiders te kiezen en goede
wetgeving te steunen.



165

H O O F D S T U K  1 7

pen dat wij absoluut geloven dat de grondwet van ons land een
geïnspireerd document is, en dat God de grondleggers daarvan
en de verdedigers van de onafhankelijkheid van dit land heeft
geïnspireerd.’1

Toen president Grant als apostel en president van de kerk
werkzaam was, bevonden de meeste leden van de kerk zich in de
Verenigde Staten. Daarom zijn veel van zijn uitspraken over de
overheid op de Verenigde Staten gericht. In het algemeen kun-
nen zijn leringen echter overal ter wereld van toepassing zijn.

Leringen van Heber J. Grant

Heiligen der laatste dagen steunen de regeringsleiders van
hun land en gehoorzamen de wetten van hun land.

Zonder enige twijfel ben ik ervan overtuigd dat iedere heilige
der laatste dagen de plicht heeft om de wet te steunen en na te
leven.2

Hieronder staat de verklaring van de kerk die als afdeling 134
in de Leer en Verbonden is opgenomen, over ons geloof in over-
heden en wetten in het algemeen, en die ruim een eeuw gele-
den unaniem bevestigend door de leden van de kerk is
aangenomen:

‘Wij geloven, dat regeringen van Godswege voor het nut der
mensen werden ingesteld, en dat Hij de mensen verantwoorde-
lijk houdt voor hun handelingen met betrekking hiertoe, zowel
in het maken van wetten als in het ten uitvoer leggen ervan voor
het welzijn en de veiligheid der samenleving.

‘Wij geloven, dat er geen regering in vrede kan bestaan, tenzij
er zulke wetten worden ontworpen en onschendbaar gehouden
om iedere persoon gewetensvrijheid, eigendomsrechten en
bescherming van zijn leven te verzekeren.

‘Wij geloven, dat alle regeringen noodzakelijk burgerlijke
ambtenaren en overheidspersonen vereisen om de wetten er
van te handhaven; en dat naar hen, die de wet in gelijkheid en
rechtvaardigheid willen dienen, moet worden gezocht, en dat zij
moeten worden ondersteund door de stem des volks, indien het
een republiek betreft, of door de wil van de vorst.
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‘Wij geloven, dat godsdienst van Godswege is ingesteld, en
dat de mensen Hem, en Hem alléén, voor de uitoefening er van
verantwoording zijn verschuldigd, tenzij hun godsdienstige
denkbeelden hen er toe aanzetten om inbreuk te maken op de
rechten en vrijheden van anderen; maar wij geloven niet, dat
een menselijke wet het recht geeft zich te bemoeien met het
voorschrijven van regelen van aanbidding om het menselijke
geweten te binden, noch om wijzen van openbare of persoon-
lijke verering voor te schrijven; wij geloven, dat de burgerlijke
overheid misdaad moet tegengaan, doch nimmer het geweten
beheersen, de schuldigen moet straffen, maar nimmer de vrij-
heid der ziel onderdrukken.

‘Wij geloven, dat alle mensen verplicht zijn de respectieve
regeringen, waaronder zij behoren, te ondersteunen en te hand-
haven, terwijl zij in de aan hen onafscheidelijk verbonden en
onvervreemdbare rechten worden beschermd door de wetten
van die regeringen, en dat opruien en opstand voor iedere aldus
beschermde burger onbetamelijk zijn, en dienovereenkomstig
moeten worden gestraft, en dat alle regeringen het recht hebben
wetten in te stellen, die volgens hun eigen oordeel het meest
doeltreffend zijn om het algemeen belang te verzekeren, doch
echter terzelfder tijd de gewetensvrijheid heilig moeten houden.

‘Wij geloven, dat een ieder in zijn positie moet worden geëerd
— regeerders en overheidspersonen als zodanig, die ter
bescherming der onschuldigen en ter bestraffing der schuldigen
zijn aangesteld, en dat allen achting en eerbied aan de wetten
zijn verschuldigd, omdat zonder deze vrede en harmonie door
anarchie en terreur zouden worden vervangen; en dat de mens
zowel voor menselijke wetten, die met het bepaalde doel zijn
ingesteld om onze belangen als personen en natiën onderling te
regelen, alsmede voor goddelijke wetten, die vanwege de hemel
zijn ingesteld, en die voor geloof en aanbidding voorschriften
voor geestelijke aangelegenheden geven, aan zijn Maker verant-
woording schuldig is.

‘Wij geloven, dat regeringspersonen, staten en regeringen het
recht hebben en verplicht zijn wetten in te stellen voor de
bescherming van alle burgers in de vrije uitoefening van hun
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godsdienstig geloof; maar wij geloven niet, dat zij in gerechtig-
heid het recht hebben om burgers van dit voorrecht te beroven,
of hen in hun meningen te beperken, zolang er achting en eer-
bied voor de wetten worden betoond, en zulke godsdienstige
meningen geen opruien of opstand rechtvaardigen.

‘Wij geloven, dat het bedrijven van misdaad overeenkomstig
de aard der overtreding moet worden bestraft, en dat moord,
verraad, roof, diefstal en verstoring van de algemene vrede in
alle opzichten overeenkomstig de misdadigheid ervan en hun
invloed ten kwade onder de mensen moeten worden bestraft
door de wetten van die regering, waaronder de overtreding
wordt begaan, en dat ten bate der openbare vrede en rust alle
mensen naar voren moeten treden en hun bekwaamheid aan-
wenden, opdat de overtreders van goede wetten hun straf zullen
ondergaan.

‘Wij geloven niet, dat het juist is om godsdienstige invloed
met burgerlijk bestuur te vermengen, waardoor het ene gods-
dienstige genootschap in zijn geestelijke voorrechten wordt
bevorderd, en een ander hierin belemmerd, en de persoonlijke
rechten van de leden ervan hun als burgers worden onthouden.’
[LV 134:1–9.]

Vergeet niet dat dit in 1835 als standpunt van de kerk is gepu-
bliceerd, en dat dat nooit is veranderd.3

Nu de heiligen tijdens deze algemene conferentie [oktober
1940] bijeenkomen, verkeert de wereld nog steeds in oorlog [de
Tweede Wereldoorlog]. Miljoenen kinderen van de Heer lijden
en zijn in de rouw. Alle smart en ellende die bij een gewapend
conflict horen, worden over hen uitgestort. (…)

Onze broeders en zusters bevinden zich aan beide zijden van
deze verschrikkelijke oorlog. Aan beide zijden zijn zij gebonden
aan hun land, door alle banden van bloedverwantschap, familie-
banden en vaderlandsliefde. (…)

De enige keus van de heiligen aan beide zijden is steun aan de
regering van het land waarin ze wonen. Maar iedere dag beho-
ren ze dag en nacht te bidden dat hun leiders naar vrede zullen
streven, dat de vloek van de oorlog zal eindigen.4
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Als we de overheidsinstanties van ons land respecteren en de
regering onze steun verlenen, zijn we in dat opzicht rechtmatige
burgers, en zal onze regering ons respecteren en steunen.5

Als een wet is vastgesteld en een staatsrecht wordt, kan nie-
mand die geld uitgeeft om anderen die wet te laten overtreden,
oprecht zeggen dat hij een trouw burger is.6

Ik zou willen dat ik het standpunt [van Abraham Lincoln, de
zestiende president van de Verenigde Staten,] dat ik nu zal voor-
lezen, op het hart kan drukken van alle heiligen der laatste dagen:

‘Laat alle Amerikaanse moeders de baby’s op hun schoot eer-
bied voor de wetten influisteren; laat die eerbied op scholen,
hogescholen en universiteiten geleerd worden; laat die eerbied
in eerste leesboekjes, lesboeken en kalenders tot uitdrukking
komen; laat die eerbied van de kansel gepredikt worden, door
wetgevende instanties verkondigd worden en in de rechtszalen
worden afgedwongen.’ [Zie ‘The Perpetuation of Our Political
Institutions’, geciteerd in The Speeches of Abraham Lincoln
(1908), blz. 6.]7

Wij behoren goede leiders te kiezen 
en goede wetgeving te steunen.

Ik bid voor ons land en vraag de Heer om de mensen te zege-
nen die ons land besturen; in de staten, in de steden en in de
provincies. Ik bid dat God de mensen zal inspireren om zijn
geboden te onderhouden, en om goede leiders te kiezen; dat zij
hun politieke verschillen aan de kant zullen zetten en goede lei-
ders zullen zoeken, geen leiders die samenspannen met de men-
sen die de wetten van ons land overtreden. Het is een van onze
geloofsartikelen om de wetten van het land te gehoorzamen en
hoog te houden [zie geloofsartikel 12]. Ik hoop dat God ons
daarbij zal helpen.8

Er is herhaaldelijk gefluisterd, zoals dat nu ook het geval is,
dat het presidium van De Kerk van Jezus Christus, dat aan het
hoofd staat en het priesterschap draagt, wil dat het electoraat op
deze of gene stemt.
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De waarheid is dat het presidium van de kerk iedere man,
vrouw, en ieder kind, oud genoeg om te stemmen, toestaat naar
zijn of haar eigen overtuiging te stemmen. Maar we doen wel
een beroep op alle mannen en vrouwen, en we beseffen dat zij
een grote verantwoordelijkheid hebben, om op politiek en gods-
dienstig gebied naar de leiding van God, onze hemelse Vader, te
streven; en pal te staan voor het goede.9

Hoewel ik nadrukkelijk ontken dat er onder de heiligen der
laatste dagen enige vermenging van kerk en staat is, zoals de
wereld dat noemt, ontken ik niet dat ik, als lid van deze kerk, zo
ik enige macht en invloed heb om ervoor te zorgen dat de beste
gekozen wordt om het volk te dienen, ik de plicht heb die macht
en invloed aan te wenden, zolang als ik leef.10

Politiek doet me erg aan de mazelen denken. De mazelen
doen geen pijn als je ze met wat kruidenthee of iets anders aan
de oppervlakte van de huid houdt. Maar als je ze laat inwerken,
wordt je huid geel en ga je soms scheel kijken. Laat de politiek
niet op je inwerken. Ik geloof echt dat de beste mensen moeten
worden gekozen. Ik geloof in eerlijke, oprechte, goede mensen
die worden gekozen om bepaalde posities te bekleden.11

De heiligen der laatste dagen behoren dagelijks te bidden dat
de Heer hen zal helpen, zodat zij helder kunnen denken en een
rechte koers kunnen varen, ongeacht persoonlijke voordelen,
partijbelangen of politieke overwegingen.12

Regeringen moeten zijn gebaseerd op en 
worden geleid door morele beginselen.

Tijdens zijn afscheidstoespraak tot het Amerikaanse volk heeft
George Washington [de eerste president van de Verenigde
Staten] gezegd:

‘Van alle maatregelen en gewoonten die tot politieke voor-
spoed leiden, zijn godsdienst en moraal essentiële steunpilaren.
Iemand die deze steunpilaren van menselijk geluk, de pijlers
waarop de taken van mens en burger rusten, verzwakt of ver-
woest, kan niet blijven beweren dat hij vaderlandslievend is.
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‘Welke invloed een goede opleiding ook mag hebben, aan de
hand van onze ervaring en ons gezonde verstand kunnen wij
niet verwachten dat de nationale moraal zonder godsdienstige
beginselen kan bestaan.

‘Laten wij voorzichtig zijn als we denken dat de moraal zon-
der godsdienst in stand kan worden gehouden.’ [Zie ‘George
Washington: Farewell Address’, in William Benton, pub., The
Annals of America, 21 delen (1968–1987), deel 3, blz. 612.]13

Wij (…) verklaren dat God treurt als er oorlog is, en dat Hij
eeuwige straffen in petto heeft voor de mensen die onrecht-
vaardig oorlog voeren.

Wij bevestigen dat alle internationale onenigheden door [vre-
dige] middelen opgelost kunnen worden, als de verschillende
landen maar onbaatzuchtig en rechtschapen met elkaar omgaan.
Wij roepen de leiders van alle landen en alle inwoners daarvan
op om hun geschillen bij te leggen, opdat de gramschap van
God niet op de aarde zal worden uitgestort, want Hij heeft
gezegd dat zijn toorn mateloos op de goddelozen zal worden
uitgestort.14

God is ontevreden met oorlog en met de goddeloosheid die
daar altijd aan voorafgaat. (…) Wij roepen alle landen op om
hun geschillen op vredige wijze op te lossen. Dat is de manier
van de Heer.15

Niemand kan oneerlijk zijn of de wetten van zijn land over-
treden en tevens een oprechte heilige der laatste dagen zijn.
Landen of leiders van landen kunnen iets verkeerd doen of hun
verbintenissen verbreken zonder onder veroordeling van God
en de mens te vallen, net als alle andere mensen die iets ver-
keerd doen. De waarheid zal zegevieren. ‘Behoud wat is goed,
ook als de strijd hevig woedt’, moet de lijfspreuk van alle heili-
gen der laatste dagen zijn.16

Ideeën voor studie en bespreking

• In welke opzichten kunnen leden van de kerk aan een goede
regering bijdragen?
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• Waarom is het belangrijk dat we ons stemrecht gebruiken als
we de kans krijgen? Als we mogen stemmen, wat kunnen we
dan doen om ons op die taak voor te bereiden?

• Hoe kunnen we ertoe bijdragen dat de leiders van ons land
aan de hand van morele beginselen regeren?

• Hoe kunnen personen en gezinnen aan de verbetering van
hun gemeenschap bijdragen?

• Wat kunnen we thuis doen om onze gezinsleden aan te moe-
digen de wet na te leven?

Noten
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Het Tabernakelkoor in 1920. President Grant moedigde de leden en 
de koren aan om de lofzangen van Zion te zingen. Zij hebben ‘een krachtige 

invloed op de bekering van mensen tot de beginselen van het evangelie 
en op het bevorderen van vrede en geestelijke groei’.



Het gezang des harten

Als wij in de juiste geest lofzangen van Zion zingen, bidden
wij tot de Heer en nodigen wij de invloed van de Heilige

Geest uit in ons leven en in het leven van anderen.

Uit het leven van Heber J. Grant

President Heber J. Grant zong graag de lofzangen van Zion,
hoewel hij moeite had om de wijs te houden. In april 1900, toen
hij als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen werkzaam was,
hield hij een hele toespraak over het belang van het zingen van
lofzangen. In deze toespraak, die hij tijdens de algemene confe-
rentie van de Deseret Sunday School Union hield, vertelde hij
hoe hij had leren zingen:

‘Ik heb altijd al graag gezongen. Toen ik tien was, kreeg ik
klassikaal zangles, en de leerkracht zei dat ik nooit zou kunnen
zingen. Enige jaren geleden zei [een man] tegen mij dat ik best
wel kon zingen, maar dat hij graag zestig kilometer verderop
wilde zijn als ik dat deed. (…)

‘Als kind heeft, buiten mijn moeder, geen vrouw zoveel aan-
dacht aan mij besteed, en me zoveel moederlijk advies en liefde
gegeven als zuster [Eliza R.] Snow. Ik heb haar met heel mijn
hart liefgehad, en ik was gek op haar lofzang ‘O mijn Vader’.
Zo’n vier maanden geleden zei ik tegen broeder Horace S.
Ensign dat ik vier of vijf maanden lang mijn vrije tijd zou willen
besteden om die ene lofzang te leren zingen. Hij zei dat ieder-
een met doorzettingsvermogen kon leren zingen. Ik zei tegen
hem dat doorzettingsvermogen een van mijn goede eigenschap-
pen was. Ik stelde voor om te gaan zitten en meteen met mijn
eerste les van twee uur te beginnen. Sinds die dag ben ik nog
steeds met lessen bezig. (…)
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‘Ik zeg dit omdat ik het gevoel heb dat we onze jonge mensen
moeten aanmoedigen om te leren zingen. Wat zingen betreft heb
ik 33 jaar van mijn leven verkwist. Toen ik tien was, werd mij ver-
teld dat ik nooit zou leren zingen. En dat leerde ik pas toen ik
43 was. Ik heb vier of vijf maanden geoefend op de lofzangen
‘God volgt voor ons verborgen paân’ en ‘O mijn Vader’. Ik heb
de ene lofzang geleerd vanwege mijn liefde voor de auteur, en
de andere omdat wijlen president Wilford Woodruff die lofzang
het mooist van alle lofzangen vond.’

Kort na deze woorden zong ouderling Grant de lofzang ‘O
mijn Vader’. Toen zei hij: ‘Ik heb vanavond maar één doel nu ik
spreek en zing, en dat is de jongemannen en jongevrouwen aan-
moedigen om niet dertig of veertig jaar van hun leven te wach-
ten met zingen. (…) Net als ik kan iemand die geen kennis van
muziek heeft, door voortdurende inspanning leren zingen.’1

Leringen van Heber J. Grant

Het gezang des harten is een gebed tot de Heer.

Zingen is een uitstekend onderdeel van de aanbidding van de
heiligen der laatste dagen.2

Het zingen van onze heilige lofzangen, die door de dienst-
knechten van God zijn geschreven, heeft een krachtige invloed
op de bekering van mensen tot de beginselen van het evangelie,
en op het bevorderen van vrede en geestelijke groei. Zingen is
een gebed tot de Heer. Hij heeft zelf gezegd: ‘Want mijn ziel
schept behagen in het gezang des harten; ja, het gezang der
rechtvaardigen is een gebed tot Mij, en het zal met een zegening
op hun hoofd worden beantwoord.’ [LV 25:12.]3

Mijn ziel verheugt zich altijd als ik naar gezang luister, en ik
ben er mijn hele leven gek op geweest. Ik ben blij dat ik vandaag
tot de Heer kan bidden ‘in het gezang des harten’. Ik denk dat
als wij allemaal onthouden wat de Heer gezegd heeft, het gezang
der rechtvaardigen een gebed tot Hem is, dat met een zegening
op ons hoofd zal worden beantwoord, en dat we, als we onze
hemelse Vader geregeld door de mooie lofzangen van Zion aan-
bidden, en oprecht en eerlijk in ons hart de gevoelens van onze
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prachtige lofzangen laten weerklinken, de beloofde zegeningen
zullen ontvangen. En ik moedig de heiligen aan om naar die
zegeningen te streven.4

Wij moeten liederen vermijden die valse leer verkondigen.

Laten we niet vergeten wat voor soort liederen de Heer ver-
kiest — liederen over het evangelie. Ik ben naar conferenties
geweest waar ik drie of vier liederen heb gehoord met woorden
die ik niet kon onderschrijven. De muziek was wel mooi, maar
de tekst was niet in overeenstemming met onze leer.5

Hoe mooier de muziek met valse leerstellingen is, hoe gevaar-
lijker die is. Ik roep alle heiligen der laatste dagen op, en vooral
onze koren, om nooit woorden te zingen die niet volledig in
overeenstemming zijn met de waarheid van het evangelie — hoe
mooi en inspirerend de muziek ook klinkt. (…)

(…) Mensen of groepen die zingen, mogen in de kerk nooit
muziek ten gehore brengen als de woorden niet volledig in
overeenstemming zijn met de waarheid van het evangelie, en
volledig vanuit het hart kunnen worden gezongen. Met andere
woorden, onze liederen moeten inderdaad ‘een gebed tot de
Heer zijn’. [Zie LV 25:12.] Als wij ervoor zorgen dat wij alleen
dergelijke liederen zingen, dan weten we zeker dat we de zege-
ningen zullen ontvangen die de Heer heeft beloofd, want zijn
beloften zijn ‘waar en betrouwbaar en zullen alle worden ver-
vuld’. [Zie LV 1:37.]6

Het zingen van lofzangen kan een vredige 
en hemelse invloed hebben.

Ik ben de Heer dankbaar voor de inspiratie van zijn Geest aan
zoveel mensen die prachtige muziek schrijven voor onze lofzan-
gen. (…) Moge God onze componisten en dichters zegenen die
ons zoveel geïnspireerde woorden en prachtige muziek geven.7

Ik weet dat de lofzangen van Zion, als ze met de juiste geest
worden gezongen, een vredige en hemelse invloed in ons gezin
kunnen zijn, en ook een hulpmiddel bij de prediking van het
evangelie van Jezus Christus.8
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Er is thuis niets aangenamer en inspirerender dan muziek, en
sinds ik heb leren zingen, zingen we ’s morgens voor ons gezins-
gebed meestal een lofzang. Er gaat zeker een heerlijke invloed
uit van het zingen van de lofzangen van Zion, en ik ben van
mening dat de heiligen als onderdeel van hun aanbidding als
gezin moeten zingen.9

Laten we onze lofzangen niet vergeten als we naar de kerk
gaan. Laat de aanwezigen zingen; en laat de koorleden ver-
trouwd raken met de prachtige gevoelens in onze lofzangen.10

Ik herinner me nog een voorval waarin een lied de kracht had
om irritatie weg te nemen en harmonie te bevorderen in het hart
van de mannen die met een twistzieke geest waren vervuld. Het
gebeurde jaren geleden en ging over de ruzie tussen twee oude
en getrouwe broeders die al vanaf de tijd van Nauvoo lid van de
kerk waren. Deze mannen hadden zich altijd integer aan het
werk van de Heer toegewijd. Zij hadden alle beproevingen in
Nauvoo doorstaan, en hadden de vervolging en verdrijving van
de heiligen meegemaakt. Ook hadden ze de beproevingen van
de pioniers ervaren, die zich in het westen wilden vestigen. De
mannen hadden ruzie gekregen over enkele zakelijke aangele-
genheden en besloten uiteindelijk dat ze zouden vragen of pre-
sident John Taylor ze wilde helpen om de problemen op te
lossen.

John Taylor was toen president van het Quorum der Twaalf
Apostelen. Deze broeders beloofden dat zij zich getrouw bij de
beslissing van broeder Taylor zouden neerleggen. (…) Zij vertel-
den hem niet meteen wat hun probleem was, maar legden uit
dat zij een ernstig meningsverschil hadden. Zij vroegen hem of
hij naar hun verhaal wilde luisteren en een beslissing wilde
nemen. President Taylor stemde daar bereidwillig in toe. Maar
hij zei: ‘Broeders, voordat ik uw zaak aanhoor, wil ik graag een
van de liederen van Zion voor u zingen.’

Nu kon president Taylor erg goed zingen, en zijn vertolking
van onze heilige lofzangen was gevoelig en vol geestkracht.

Hij zong een van onze lofzangen voor de twee broeders.

Toen hij de uitwerking daarvan zag, zei hij dat hij het bij het
horen van een van de liederen van Zion nooit kon laten om er
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nog een te beluisteren, dus vroeg hij of ze nog naar een tweede
wilde luisteren. Natuurlijk stemden ze daarmee in. Ze leken er
allebei van te genieten, en toen hij het tweede lied had gezon-
gen, merkte hij op dat oneven aantallen geluk brengen, en dat
hij, als ze het goed vonden, er nog een zou zingen. En toen zei
hij schertsend: ‘Broeders, ik wil u niet vermoeien, maar als u het
me vergeeft en naar nog een lofzang luistert, beloof ik op te hou-
den met zingen en uw zaak aan te horen.’

Het verhaal gaat dat de broeders, toen president Taylor het
vierde lied had gezongen, tot tranen toe bewogen waren,
opstonden, elkaar de hand schudden en president Taylor vroe-
gen om hen niet kwalijk te nemen dat ze beslag op zijn tijd had-
den gelegd. Vervolgens vertrokken ze zonder dat hij te weten
was gekomen waar hun meningsverschil uit bestond.

Door het gezang van president Taylor hadden de mannen zich
met elkaar verzoend. De Geest van de Heer was in hun hart
gekomen, en de grote verschillen die tussen hen waren ont-
staan, werden geslecht alsof ze niets voorstelden. Er was liefde
en broederschap in hun ziel gekomen. De kleinigheden waaro-
ver ze onenigheid hadden gehad waren onbelangrijk geworden.
Door het gezang des harten waren zij met de geest van verzoe-
ning vervuld.11

De ouderlingen J. Golden Kimball en Charles A. Welch, die
geen van beiden beweerden dat zij goed konden zingen, ston-
den tijdens hun zending in de zuidelijke staten op het punt om
een aantal bekeerlingen te dopen. Er had zich een bende verza-
meld die tegen de broeders zei dat ze in de rivier geworpen zou-
den worden als ze de doop zouden verrichten. De broeders
besloten om ongeacht de gevolgen door te gaan. Ze besloten
echter om eerst een lied te zingen. Het lied leek zo’n invloed op
de bendeleden te hebben dat ze als het ware aan de grond gena-
geld stonden. De broeders gingen verder met de doop, en bega-
ven zich een eind verderop om de nieuwe leden te bevestigen.
Er kwam een boodschap van de bende. Zij vroegen of ze dat lied
nog een keer wilden zingen, en dat deden ze. De leider van de
bende, Joseph Jarvis, is later lid van de kerk geworden. Hij heeft
tegen ouderling Kimball gezegd dat hij door de gevoelens van de
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lofzang en de inspiratie die hij tijdens het zingen kreeg, zoals
hierboven beschreven, tot het evangelie werd bekeerd. Voor
zover broeder Kimball zich kon herinneren, zongen ze de lof-
zang ‘Waarheid spreekt tot onze zinnen’ [Heilige lofzangen,
164].12

Als de lofzangen van Zion niet gezongen worden, gaat er veel
in de gezinnen verloren. Als ze niet kunnen zingen, beroven veel
zendelingen zich van de kracht, macht en vaardigheid om goede
resultaten te bereiken, om vriendschap te sluiten. (…) De lof-
zangen van Zion zijn een goede invloed bij ons thuis.

Het is niet doordat u zo welsprekend bent dat mensen in hun
hart overtuigd raken, maar het is de Geest van de almachtige
God die in uw hart brandt, en uw verlangen om zielen te ver-
lossen. Brigham Young heeft gezegd dat de Geest van de Heer
meer invloed heeft op de bekering van mensen dan de welspre-
kendheid van de mens. [Zie Deseret News, 9 februari 1854, blz.
4.] En ik beweer dat het zingen van de lofzangen van Zion, mis-
schien onvolmaakt, maar met de inspiratie van God, het hart van
de eerlijke mensen effectiever zal beroeren dan als ze zonder de
Geest van God op volmaakte wijze worden gezongen. Zing met
de Geest van God. Houd van de woorden die u zingt. Ik houd
van de lofzangen van Zion.13

Ideeën voor studie en bespreking

• Waarom is het belangrijk dat wij de lofzangen van de kerk zin-
gen? Waarom moeten we de lofzangen ook zingen als we niet
goed kunnen zingen?

• In welke opzichten kan het zingen van lofzangen een middel
zijn om de Heer thuis, tijdens de avondmaalsdiensten en
andere bijeenkomsten van de kerk te aanbidden?

• Waarom is het ‘gezang der rechtvaardigen’ een gebed tot
de Heer?

• Wat is de ‘juiste geest’ om lofzangen te zingen? Waarom oefe-
nen ‘de lofzangen van Zion, als ze met de juiste geest worden
gezongen, een vredige en hemelse invloed’ uit?
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• In welke opzichten zijn lofzangen u tot zegen geweest? Welke
lofzangen hebben een bijzondere invloed in uw leven gehad?
Waarom betekenen deze lofzangen zoveel voor u?

• Wat zijn de voordelen als we lofzangen leren die we niet ken-
nen? Waarom is het nuttig om de woorden van lofzangen uit
het hoofd te leren?

• Waarom zijn de lofzangen van de kerk en de jeugdwerkliedjes
het meest geschikt voor avondmaalsdiensten en andere bij-
eenkomsten van de kerk?

• Waarom zijn valse leerstellingen zo gevaarlijk als ze op
prachtige muziek worden gezongen? Waarom is het belangrijk
om muziek te vermijden met woorden ‘die niet volledig in
overeenstemming zijn met de waarheid van het evangelie’?

• Hoe kunnen ouders hun kinderen de lofzangen van Zion
leren en ze liefde ervoor bijbrengen? Hoe kunnen ouders de
lofzangen en jeugdwerkliedjes gebruiken om hun kinderen in
het evangelie te onderwijzen?

Noten

1. Conference Report, april 1900, blz.
61–62; alinea-indeling gewijzigd.

2. Gospel Standards, samengesteld door
G. Homer Durham (1941), blz. 168.

3. Gospel Standards, blz. 168.
4. ‘Learning to Sing’, Improvement Era,

oktober 1900, blz. 892.
5. Conference Report, april 1931, 

blz. 132.
6. ‘Sing Only What We Believe’,

Improvement Era, juli 1912, blz.
786–787.

7. Conference Report, april 1921, blz. 8.
8. Gospel Standards, blz. 170.
9. Improvement Era, oktober 1900,

blz. 892.
10. Gospel Standards, blz. 169.
11. Gospel Standards, blz. 285–287; ali-

nea-indeling gewijzigd.
12. Improvement Era, oktober 1900, blz.

890–891.
13. Gospel Standards, blz. 170.
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‘Ga op uw knieën en bid tot God, dat Hij u in alles zal leiden.’



Ernstig, rechtschapen, 
oprecht gebed

Wij krijgen veel zegeningen als wij dagelijks zowel
afzonderlijk als in gezinsverband bidden.

Uit het leven van Heber J. Grant

Als jongeman kwam Heber J. Grant geregeld bij president
Brigham Young thuis. Als Heber daar was als ze gingen bidden,
werd hij altijd uitgenodigd om met het gezin neer te knielen en
aan het gezinsgebed deel te nemen. Die gebeden hadden een
blijvende invloed op Heber. Later heeft hij gezegd: ‘Meer dan
eens heb ik door de inspiratie van de Heer aan Brigham Young,
als hij de Heer om leiding smeekte, mijn hoofd opgeheven en
naar de plek gekeken waar Brigham Young zat te bidden om te
kijken of de Heer daar niet was. Het leek wel of hij net zo met
de Heer sprak zoals mensen dat met elkaar doen.’1

Veel voorvallen in het leven van president Heber J. Grant
illustreren zijn afhankelijkheid van zijn hemelse Vader en zijn
geloof in de kracht van het gebed. Toen zijn eerste vrouw bij-
voorbeeld op sterven lag, was zijn oudste dochter nogal van
streek. Hij bad vurig dat zij in staat zou zijn om de dood van haar
moeder te accepteren (zie bladzijde 48–49 in dit boek). Bij
andere gelegenheden bad president Grant om zijn halfbroer te
helpen die van de kerk was afgedwaald (zie bladzijde 11 en 13)
en om de Heer te vragen een meisje met difterie te genezen (zie
bladzijde 108).

In zijn toespraken tot de heiligen sprak president Grant vaak
over de gebeden van zijn hart. Hij sprak over zijn hoop dat de
Heer de overheidspersonen zou leiden in hun taken.2 Hij sprak
over zijn ‘diepe en oprechte’ gebed dat de Heer de soldaten en
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hun gezin tijdens de oorlog zou zegenen.3 Hij zei dat hij voort-
durend bad ‘voor alle functionarissen van deze kerk, in de
priesterschap of hulporganisaties’.4 Hij smeekte God de heiligen
te helpen bij het naleven van het evangelie, en anderen tot ken-
nis van de waarheid te leiden.5 En hij sprak ook over zijn smeek-
bede voor zijn eigen welzijn; ‘Het is mijn voortdurende en
oprechte gebed (…) dat mijn verstand nooit verduisterd zal wor-
den, dat ik nooit van het pad van rechtschapenheid zal afdwalen,
maar dat ik in de loop der jaren zal toenemen in begrip, dat het
licht en de inspiratie van de Geest van God in mijn hart zal bran-
den en mijn begrip zal verlichten, en dat ik standvastig en
getrouw mijn hemelse Vader mag blijven dienen.’6

Leringen van Heber J. Grant

Wij moeten bidden bij alles wat wij doen.

Ga op uw knieën en bid tot God, dat Hij u in alles zal leiden.7

Zodra een man God niet meer om zijn geest en leiding
smeekt, wordt hij een vreemdeling voor Hem en zijn werken.
Als de mensen niet meer om Gods Geest vragen, stellen zij hun
vertrouwen in hun eigen verstand, en raken zij langzamerhand
de Geest van God kwijt, net als goede vrienden vreemdelingen
worden als ze elkaar niet meer schrijven of bezoeken. Wij moe-
ten allemaal bidden dat God ons nooit een moment alleen zal
laten zonder zijn Geest als hulp bij het weerstaan van zonde en
verleiding.8

Laat de jonge mensen altijd aan hun persoonlijk gebed den-
ken, en God ’s morgens en ’s avonds om de leiding van zijn
Heilige Geest smeken.9

Laten we altijd bidden, in de rustige uren, in het heetst van
de strijd, tijdens de gevaren van ale dag, in tijden van verleiding,
verdriet, vrede en zegen, zowel afzonderlijk als in gezinsver-
band, uit dankbaarheid voor onze zegeningen, voor inzicht in
de gezinsproblemen, en voor de kracht om tot het einde toe te
volharden.

‘Bid altijd, opdat gij als overwinnaar uit de strijd te voorschijn
moogt komen; ja, dat gij Satan moogt overwinnen, en dat gij
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moogt ontkomen aan de dienstknechten van Satan.’ (Leer en
Verbonden 10:5.)

‘Bidt altijd, totdat Ik kom, opdat gij niet moogt versagen.’
(Leer en Verbonden 88:126.)10

Mag ik de mensen nogmaals verzoeken om op hun knieën te
gaan en God om leiding in hun dagelijks leven te vragen; en als
zij dan de Geest van God ontvangen, zullen ze gelukkig en tevre-
den zijn. Doe niets waarbij u de hulp van God niet kunt inroe-
pen. Groei in licht en kennis van het evangelie, en als
dienstknecht van God beloof ik u vrede, vreugde en geluk, in de
naam van onze Verlosser.11

Het gebed is essentieel voor onze geestelijke groei.

Wij getuigen dat God een levende God is, (…) dat Hij leeft en
zijn kinderen liefheeft; dat Hij onze gebeden hoort en verhoort;
dat Hij zijn kinderen niet zonder licht in duisternis en zonde zal
laten ronddolen; dat ieder mens recht heeft op het licht om hem
op zijn pad te leiden; dat zijn kinderen in een veranderende
wereld nog steeds bij Hem kunnen komen en dat Hij overdag of
’s nachts tot hen zal spreken, in een taal die zij zullen begrijpen.
Maar dan moeten zij wel in overeenstemming met zijn Geest
leven.12

Waar het evangelie van Christus ook is verkondigd, hebben
honderden, ja, duizenden mannen en vrouwen het aanvaard en,
na God om een getuigenis te hebben gesmeekt, getuigd dat zij
een getuigenis hebben gekregen van het werk van God waar wij
als heiligen der laatste dagen mee bezig zijn. Dit getuigenis heb-
ben zij niet door studie ontvangen, en niet door de intelligentie
die ze van God hebben gekregen, maar als antwoord op het
oprechte gebed dat zij in de naam van Jezus Christus, onze
Verlosser hebben uitgesproken om licht en kennis over het werk
van God te ontvangen.13

De mens is van nature geneigd om zich in de trots van zijn
eigen hart te verheffen, om [egocentrisch] te zijn, om God te ver-
geten. Maar het evangelie vereist dat wij iedere dag bidden, niet
alleen als gezin, maar ook persoonlijk. Deze vereiste weerhoudt
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ons ervan om [egocentrisch] te worden; want wij worden als
kleine kinderen, wij knielen neer en bidden God om het licht en
de inspiratie van zijn Heilige Geest.14

Ik geloof vast dat iemand die dagelijks neerknielt en God
oprecht smeekt dat het licht van zijn Heilige Geest hem zal lei-
den, nooit hoogmoedig en trots zal worden. Integendeel, zijn
hart zal vervuld zijn van zachtmoedigheid, nederigheid en kin-
derlijke eenvoud.15

Ik heb weinig of geen angst voor de jongen of het meisje, de
jongeman of de jongevrouw, die eerlijk en gewetensvol God
twee keer per dag om de leiding van zijn Geest smeekt. Ik weet
zeker dat als er verleidingen op hun pad komen, zij de kracht
zullen hebben die te overwinnen door de inspiratie die zij ont-
vangen. Als wij de Heer om de leiding van zijn Geest smeken,
zullen we beschermd worden, en als wij ijverig en eerlijk naar de
leiding van de Geest van de Heer streven, kan ik u verzekeren
dat we die zullen ontvangen.16

Wat ik de jonge mensen bovenal op het hart wil drukken, is
dat zij tot de Heer moeten bidden. Heb geloof. Als u geen ken-
nis hebt, heb dan geloof. Ontwikkel dat geloof, dan zult u vroeg
of laat ook kennis krijgen.17

Een van de vereisten die aan de heiligen der laatste dagen
gesteld worden, is dat zij trouw bidden, afzonderlijk en als
gezin. Onze hemelse Vader vereist dat van ons omdat we dan
met Hem kunnen communiceren, en een kanaal hebben tussen
ons en de hemel waardoor we zegeningen van boven kunnen
ontvangen. Iemand die ten opzichte van God nederig en gebed-
vol is, en Hem iedere dag om het licht en de inspiratie van zijn
Heilige Geest smeekt, zal nooit hoogmoedig van hart worden, of
het gevoel krijgen dat zijn eigen intelligentie en wijsheid vol-
doende zijn. De gebedvolle, nederige mens zal altijd beseffen en
voelen dat hij voor al zijn zegeningen van God afhankelijk is. En
als hij tot God bidt, zal hij niet alleen om licht en inspiratie van
zijn Heilige Geest bidden om hem te leiden, maar zal hij God
danken voor de zegeningen die hij ontvangt, en beseffen dat zijn
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leven, zijn gezondheid, zijn kracht en alle intelligentie die hij
bezit, afkomstig zijn van God, de Schepper van zijn bestaan.

Als wij het communicatiekanaal tussen ons en onze hemelse
Vader niet openhouden, worden we beroofd van het licht en de
inspiratie van zijn Geest, van het dankbare gevoel dat ons hart
vervult, en van het verlangen om God te prijzen voor zijn goed-
heid en genade ten opzichte van ons.

Er is geen goddelijker gevoel dan het gevoel van intense dank-
baarheid jegens God als wij beseffen en voelen dat God ons
heeft gezegend. Iedereen die in het buitenland het evangelie
heeft gepredikt, en zijn medemens heeft kunnen overtuigen van
zijn goddelijke zending, heeft getuigd dat de gevoelens van
vreugde en dankbaarheid die in hun hart opkwamen, omdat zij
het instrument in de handen van God waren geweest die de
mensen de kennis van het plan van leven en eeuwig heil bij had-
den gebracht, groter waren dan zij onder woorden konden bren-
gen. Wij behoren die geest en die instelling zo te ontwikkelen
dat we altijd een gevoel van dankbaarheid in ons hart zullen heb-
ben, en een verlangen om God te prijzen voor zijn goedheid. Wij
zullen dat gevoel niet hebben als wij onachtzaam en achteloos
zijn in onze plicht om tot onze hemelse Vader te bidden.18

Leef rein, onderhoud de geboden van de Heer, bid voortdu-
rend tot Hem om u in waarheid en deugd te behouden, leef met
een gebed in uw hart. Dan zal de Heer altijd bij u zijn en zal er
niets gebeuren dat niet tot de eer en glorie van God zal zijn en
tot uw eeuwig heil en verhoging. Als u het reine leven leidt waar
u om bidt, zult u een vreugde ontvangen die uw uitdrukkings-
kracht en begrip te boven gaat. De Heer zal altijd bij u zijn; Hij
zal u troosten; in tijden van grote beproeving zult u zijn aanwe-
zigheid voelen; Hij zal u volledig behoeden en beschermen, in
overeenstemming met zijn wijze doeleinden.19

Ik getuig tot u dat ik weet dat God leeft, dat Hij onze gebeden
hoort en verhoort.20

Oprecht en eerlijk tot God bidden is meer waard dan alles wat
ik kan zeggen of schrijven.21
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Door gezinsgebed kunnen ouders en kinderen
overeenkomstig de Geest van God leven.

Ik ben ervan overtuigd dat een man die trouw wil blijven in
het evangelie van de Heer Jezus Christus, bovenal God in het
verborgene, en in de naam van Jezus Christus, om de leiding van
zijn Heilige Geest moet smeken. Ik ben ervan overtuigd dat het
gezinsgebed een van de beste hulpmiddelen is om jongens en
meisjes thuis liefde voor God en voor het evangelie van Jezus
Christus bij te brengen. Niet alleen de vader van het gezin hoort
te bidden, maar de moeder en de kinderen ook, opdat zij de
geest van het gebed mogen ontvangen, en in overeenstemming,
afgesteld als een radio, met de Geest van de Heer kunnen com-
municeren. Ik geloof dat er heel weinig mensen zijn die afdwa-
len of hun geloof kwijtraken als zij kennis van het evangelie
hebben ontvangen, en nooit hun gezinsgebeden en persoonlijke
gebeden tot God verwaarlozen.22

De Heer heeft ons dringend verzocht om als gezin en per-
soonlijk te bidden, zodat we God niet zullen vergeten. Als we dat
verwaarlozen, verliezen we de inspiratie en macht uit de hemel.
Dan worden we onverschillig, verliezen we ons getuigenis en
komen we in duisternis terecht.23

Kinderen zien het voorbeeld van hun ouders, vrienden en
leerkrachten. Toen eens (…) de [huisonderwijzers] bij een
broeder langskwamen en er een gebed werd uitgesproken, zei
een klein kind: ‘Papa, waarom bidden wij alleen maar als er
bezoek is?’24

De manier om onze kinderen te leren bidden, is door zelf per-
soonlijk en als gezin te bidden. De communicatie met God
wordt door te veel heiligen der laatste dagen verwaarloosd. Ik
ervaar iedere dag vreugde en geluk als ik in de naam van de Heer
Jezus Christus, mijn Verlosser, met mijn Schepper communiceer.
En de mensen die niet een soort radioverbinding met onze
hemelse Vader en onze Verlosser hebben, krijgen niet de inspi-
ratie die van de Heer afkomstig is.25
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Ideeën voor studie en bespreking

• Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze persoonlijke gebeden
zinvoller worden? Hoe kan dankbaarheid voor Gods zegenin-
gen meer inhoud aan onze gebeden geven?

• Hoe kunnen wij van het gezinsgebed een geestelijke ervaring
voor alle gezinsleden maken? Welke zegeningen hebt u als
gezin ontvangen door gezamenlijk te bidden?

• Hoe moeilijk is het om tijd voor het gezinsgebed te maken?
Hoe kunnen we die moeilijkheid overwinnen?

• In hoeverre draagt het dagelijks gebed ertoe bij om ‘trouw in
het evangelie van de Heer Jezus Christus [te] blijven’? Hoe
kan het gebed ertoe bijdragen om vervuld te ‘zijn van zacht-
moedigheid, nederigheid en kinderlijke eenvoud’?

• Wat houdt het in om God te smeken?

• Waarom is het belangrijk dat wij God iedere dag om de leiding
van de Heilige Geest vragen?

Noten

1. Gospel Standards, samengesteld door
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‘Mannen en vrouwen die naar de Geest van God streven en gehoor 
geven aan zijn influisteringen, zullen niet falen.’



De stille, zachte stem van
openbaring

Als wij het evangelie naleven, ontvangen we licht,
inspiratie en leiding van de Heilige Geest.

Uit het leven van Heber J. Grant

President Heber J. Grant heeft verklaard: ‘Vergeleken met de
leiding van de Geest van God is al het andere niets waard.’1 Hij
zei dit aan het eind van een lang leven waarin hij met het gezel-
schap van de Heilige Geest was gezegend. Hij heeft ooit gezegd:
‘Zowaar als ik leef, weet ik dat [God] mij van kinds af aan heeft
geleid, dat Hij mijn gebeden heeft gehoord en verhoord, dat ik
openbaringen heb gehad (…) van de Heer, en dat ik mijn best
heb gedaan om daar gehoor aan te geven.’2

Naast de leiding in zijn eigen leven heeft president Grant als
president van de kerk openbaringen ontvangen om de kerk als
geheel te leiden. Een van die openbaringen kreeg hij vlak nadat
hij was aangesteld als president van de kerk, toen hij van de
Heer wilde weten wie er als nieuw lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen moest worden geroepen. Toen hij over die ver-
antwoordelijkheid nadacht, gingen zijn gedachten terug naar
zijn levenslange vriendschap met Richard W. Young, een trouw
lid van de kerk en een groot leider. President Grant besprak deze
mogelijkheid met zijn raadgevers, die zijn beslissing steunden.
Toen hij zich er uiteindelijk goed over voelde, nam hij de naam
van zijn vriend op een stukje papier mee naar de wekelijkse bij-
eenkomst met het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen in de tempel. Toen hij echter de naam aan de broe-
ders wilde voorstellen, was hij daar niet toe in staat. In plaats van
de naam van Richard W. Young, stelde hij de naam voor van
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Melvin J. Ballard, een man die hij nauwelijks kende.3 President
Grant heeft later verteld wat voor invloed deze ervaring op hem
heeft gehad:

‘Ik voelde de inspiratie van de levende God, die me in mijn
werk leidde. Vanaf het moment dat ik een bijna volkomen
vreemdeling koos om apostel te worden, in plaats van mijn dier-
bare vriend, weet ik zo zeker als dat ik leef dat ik recht heb op
het licht, de inspiratie en de leiding van God in het besturen van
zijn werk hier op aarde.’4

Leringen van Heber J. Grant

Als wij de geboden onderhouden en de Heer dienen, zal
de Heilige Geest onze voortdurende metgezel en gids zijn.

De Heer geeft velen van ons de stille, zachte stem van open-
baring. Die stem is zo duidelijk en sterk dat het lijkt alsof hij
veel geluid voortbrengt. Ieder mens kan die stem horen, afhan-
kelijk van zijn behoeften en getrouwheid, als leidraad in zijn
eigen leven.

Voor de kerk als geheel klinkt die stem alleen tot de persoon
die is geordend om voor de hele kerk te spreken. Deze zekere
kennis dat de leidende invloed van de Heer bij alles aspecten
van het leven gevoeld kan worden, afhankelijk van onze behoef-
ten en getrouwheid, is een van de grootste zegeningen die God
de mens geeft.5

Ik verheug me (…) omdat iedere heilige der laatste dagen,
iedere nederige zoon en dochter van God die het evangelie heeft
aanvaard en lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen is geworden, een getuigenis van de Heilige
Geest heeft ontvangen; omdat de gave van talen, van profetie,
van genezing en andere gaven en zegeningen in de kerk te vin-
den zijn, en niet alleen gegeven worden aan mannen die verant-
woordelijke posities in de kerk bekleden. Ik heb geluisterd naar
de meest enthousiaste, deskundige en beste toespraken van
mijn leven, gehouden door mensen die geen officiële positie
bekleedden. (…)
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De Geest van God wordt niet door positie of opleiding ont-
vangen; maar door gehoorzaamheid aan de geboden van de
almachtige God, door nederigheid en door het verlangen om
dagelijks in woord en daad de geboden van God te vervullen.6

Ik smeek u, mijn vrienden, ik smeek u, broeders en zusters,
om zo te leven dat het licht van de Heilige Geest van God uw
voortdurende metgezel zal zijn, dat uw verstand zal worden ver-
licht, dat uw begrip zal worden verlevendigd, dat u geïnspireerd
zult worden om te werken met al uw kracht, met alle vaardig-
heid die God u heeft gegeven om zijn doelen te verwezenlijken.7

Ga op zoek naar de Heer, dan zal Hij bij u zijn. Als wij niet
naar de Heer op zoek gaan, zullen wij niet beschermd worden.
Mannen en vrouwen die naar de Geest van God streven en
gehoor geven aan zijn influisteringen, kunnen niet falen.8

Veel mensen hebben de neiging om alles te doen wat hun
begeerten en lusten bevredigt; maar volgens de vereisten van het
evangelie mogen we onze begeerten niet bevredigen. Het is
noodzakelijk dat wij onszelf offers getroosten, dat wij deze
begeerten overwinnen en onderwerpen. Als wij de vereisten
bestuderen, zoals het woord van wijsheid, merken we dat we
door gehoorzaamheid meer lichamelijke en geestelijke kracht
ontwikkelen, en dat ons lichaam geschikt is als woonplaats voor
de Heilige Geest van God. We groeien en worden goddelijker als
wij onze begeerten en lusten, die in strijd zijn met de wil van
onze hemelse Vader, beheersen en onderwerpen.9

Als iemand de Geest van God niet heeft, laat hem dan aan de
opbouw van het koninkrijk van God werken, dan zal hij die
Geest van God krijgen.10

Al naar gelang u en ik werken en de geboden van God onder-
houden, zullen we worden gezegend met het licht en de inspi-
ratie van de Geest van de almachtige God.11

Ik heb gemerkt dat de mensen die Hem dienen en zijn gebo-
den onderhouden, groeien in de kennis van de waarheid, en
sterker en intelligenter worden door de overvloedige uitstorting
van zijn Heilige Geest.12
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Als wij onze taken verwaarlozen, zal de Heilige Geest 
zich van ons terugtrekken, hoezeer wij in 

het verleden ook zijn gezegend.

Net zo goed als ons lichaam aftakelt en sterft als we niet eten,
zal onze geest afsterven als we geen geestelijk voedsel tot ons
nemen.13

Als de mens zorgeloos en onverschillig wordt, als hij het
woord van wijsheid niet naleeft, als hij niet naar de kerk gaat, als
hij zijn kinderen niet door onderricht en voorbeeld in het evan-
gelie van de Heer Jezus Christus onderwijst, waardoor zij van het
geloof afdwalen, zal de Geest van God zich van hem terugtrek-
ken en zal hij in duisternis achterblijven.14

Als heiligen der laatste dagen met een getuigenis van het evan-
gelie, zijn wij verplicht om dit getuigenis te ontwikkelen door de
geboden van God te onderhouden. En ik zeg u dat de mens die
iedere dag groeit, de mens is die de eenvoudige, dagelijkse
taken verricht die van hem verwacht worden. Het gaat niet om
het getuigenis dat wij hebben gehad, en het gaat niet om de vele
visioenen die wij hebben ontvangen. Zelfs de mannen die meer
dan anderen waren gezegend en engelen hadden gezien, die
zelfs onze Heer en Heiland, Jezus Christus, hadden gezien, zoals
Sidney Rigdon en Oliver Cowdery — zelfs zij bleven ondanks
deze grote zegeningen en manifestaties niet standvastig in de
kerk. Maar de mannen die de geboden van God onderhielden,
de mannen die getrouw waren in hun gebeden, de mannen die
het priesterschap van God altijd en overal hoog hielden en
steunden, de mannen die het woord van wijsheid naleefden, de
mannen die hun tiende betaalden, zijn altijd trouw gebleven, en
zijn nooit de Geest van God kwijtgeraakt. Maar zij die zich in een
moeilijke positie plaatsen, die overal iets op aan te merken heb-
ben, die drinken en plezier maken, die samenkomen en
geheime bijeenkomsten houden, en die denken dat ze niet goed
behandeld of voldoende gerespecteerd worden — deze mensen
raken de Geest van God kwijt.15

Er zijn geen ouderlingen die op het spreekgestoelte hebben
gestaan, naar wie ik met meer interesse heb geluisterd, en die
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mij een warmer gevoel hebben gegeven, dan teruggekeerde zen-
delingen. Zij komen met een zendingsgeest thuis, vervuld van de
Geest van God en van liefde voor hun medemens. (…) Maar in
te veel gevallen lijkt het wel of zij vrij snel na hun zending hun
interesse kwijtraken en een rustig leventje gaan leiden, en hun
werkzaamheden tot hun eigen zaken beperken.

Als wij de beloning voor trouwe dienst willen ontvangen, is
het zeker noodzakelijk dat u en ik ijverig werkzaam zijn om de
beginselen van het evangelie in binnen- en buitenland te ver-
kondigen. Er is niemand die kan hopen actief en lichamelijk
sterk te blijven als hij niets aan lichaamsbeweging doet. En dat-
zelfde beginsel geldt voor de gezondheid van onze geest. De
man die naar de universiteit gaat om rechten te studeren, moet
zich niet alleen ijverig inspannen om in zijn gekozen beroep af
te studeren, maar hij moet zich ook daarna inspannen, anders
zal hij als jurist niet veel tot stand brengen. Dat geldt ook voor
de man die op pad gaat om het evangelie te prediken en suc-
cesvol is als zendeling. Als hij na zijn zending niet actief blijft en
belangstelling heeft voor het geestelijk welzijn van zijn mede-
mens, zal hij vroeg of laat de Geest kwijtraken die hij in het zen-
dingsveld had.16

Als ik me realiseer hoeveel mensen die door de Heer bijzon-
der zijn gezegend, afvallig zijn geworden, voel ik me bijzonder
nederig. Dan word ik vervuld met lankmoedigheid en met een
oprecht verlangen om altijd de wil van God te kennen en zijn
geboden te onderhouden, en niet aan mijn eigen verlangens toe
te geven.17

Als wij door inspiratie van de Heilige Geest Gods wil leren
kennen, zijn we verplicht om die uit te voeren.

Als wij de geboden van God onderhouden, zullen we het licht
en de inspiratie van zijn Geest ontvangen. Dan zullen we in ons
hart het verlangen krijgen om de intentie en de wil van de Heer
te leren kennen. En dan zullen we om de kracht en de vaardig-
heid bidden om die uit te voeren, waarbij we in de voetsporen
van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, treden.18
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Ik begrijp dat we allemaal zwakheden hebben, en dat we veel
doen en zeggen wat niet aangenaam in de ogen van onze
hemelse Vader is. Maar als we boven alles de wil van God willen
leren kennen, en als we verlangen naar de kracht om zijn wil in
praktijk te brengen zodra we die hebben leren kennen, weet ik
dat God ons zal helpen. En als we in de loop der jaren groeien
in kennis en begrip, zullen we ook meer kracht en vaardigheid
ontwikkelen om zijn wil te volbrengen.19

Zonder het licht en de leiding van de Geest van God kan het
werk van God op aarde geen succes hebben, en zal het ten
onder gaan en uiteenvallen. Maar de mensen hebben in hun hart
de bestendige kennis waardoor ze worden verenigd en met
elkaar verbonden. Als zij de stem van de goede herder horen,
herkennen zij die, en zijn ze bereid die te volgen.20

Er is niets anders waardoor iemand die vreugde ontvangt dan
door het doen van de dingen die aangenaam zijn in de ogen van
God. Wij komen op aarde om de wil van God te doen, en het
betaamt ons allemaal om zo te leven dat we recht hebben op de
openbaringen van zijn Geest. En als we die ontvangen, zullen we
de moed en de vastberadenheid hebben om die uit te voeren.21

Het betaamt iedere heilige der laatste dagen om naar het licht
en de inspiratie van de Geest van God te streven. En als we dat
licht ontvangen, behoren we al onze vaardigheden te gebruiken
om aan het werk van God bij te dragen. We mogen ons nooit
onder de mensen bevinden die zo weinig mogelijk proberen te
doen; maar we behoren ons altijd onder de mensen te bevinden
die zoveel mogelijk proberen te doen. We moeten hoge doelen
stellen.22

Moge het licht en de inspiratie van God onze voortdurende
gids en metgezel zijn. Mogen wij groeien en toenemen in de
Geest van God, in het getuigenis van het evangelie, en in macht
en vaardigheid om de doelen van onze hemelse Vader op aarde
te bereiken. Dat we mogen groeien in het verlangen om dat te
doen, is mijn gebed en verlangen.23



195

H O O F D S T U K  2 0

Ideeën voor studie en bespreking

• Waarom is het belangrijk dat wij begrijpen dat mensen naar
hun eigen behoeften openbaring ontvangen? In welke opzich-
ten kan openbaring een leidraad zijn voor ouders, leerkrach-
ten en leiders in de kerk? Wat kan er gebeuren als mensen
beweren buiten hun eigen gebied van verantwoordelijkheid
openbaring te ontvangen?

• Waarom is gehoorzaamheid aan de geboden een vereiste voor
het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest? Waarom
ontvangen we de invloed van de Geest als we ‘aan de opbouw
van het koninkrijk van God werken’?

• Hoe kunnen we de ‘stille, zachte stem van openbaring’ her-
kennen en die van andere invloeden onderscheiden? (Zie LV
6:15, 22–23; 8:2–3; 11:13–14.)

• Kunt u iets vertellen over ervaringen waarbij u gehoor hebt
gegeven aan de influisteringen van de Geest? In hoeverre hebt
u door de influisteringen van de Heilige Geest gemoedsrust
en een doel in uw leven gekregen? In uw gezin? In uw taken
in de kerk? In uw werk?
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Het woord van wijsheid
naleven

De Heer heeft ons het woord van wijsheid gegeven 
voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn.

Uit het leven van Heber J. Grant

Toen president Heber J. Grant apostel en president van de
kerk was, werden hij en andere algemene autoriteiten vaak geïn-
spireerd om over het woord van wijsheid te spreken, een open-
baring die in Leer en Verbonden 89 is te vinden. In deze
openbaring verbiedt de Heer het gebruik van alcohol, tabak en
hete dranken, die door hedendaagse profeten als thee en koffie
zijn gedefinieerd. (Zie LV 89:5–9.) De Heer zegt ook dat heil-
zame kruiden, granen en vruchten zijn ‘bestemd voor het
gebruik door [de] mens, evenals vlees, dat ‘met spaarzaamheid’
dient te worden gebruikt. (Zie LV 89:10–17.) Naast het feit dat zij
de heiligen hebben aangemoedigd om deze specifieke raad na te
leven, hebben president Grant en andere presidenten van de
kerk zich uitgesproken tegen het gebruik van schadelijke of ver-
slavende middelen, zoals drugs. President Grant heeft gezegd:
‘De Heer wil niet dat u middelen gebruikt die verslavend zijn.’1

President Grant werd vooral gemotiveerd om over het woord
van wijsheid te spreken omdat hij een vriend had die zijn leven
door sigaretten en drank had verwoest. Deze jongeman stopte
met roken om op zending te kunnen gaan, maar zodra hij als
zendeling was ontheven begon hij meteen weer te roken. Roken
leidde tot drinken, en omdat hij dronk verloor hij zijn kuisheid
en werd hij geëxcommuniceerd. Hij overleed op jonge leeftijd,
en Heber J. Grant bezocht zijn graf. President Grant herinnerde
zich: ‘Toen ik bij zijn graf stond, keek ik op naar de hemel en
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In de openbaring die bekendstaat als het woord van wijsheid zegt de Heer: ‘Alle
graan is goed als voedsel voor de mens, evenals de vrucht des wijnstoks, en alles wat

vruchten voortbrengt, hetzij in de grond, of boven de grond’ (LV 89:16).
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beloofde God dat drank en tabak een vijand in mij zouden heb-
ben. Ik zou er met Gods hulp tot op de dag van mijn dood tegen
strijden.’2

Sommige leden van de kerk in de tijd van president Grant
klaagden over de talrijke toespraken die ze over het woord van
wijsheid hoorden. President Grant zei altijd: ‘Er wordt bijna
geen conferentie gehouden zonder dat iemand naar ons toe
komt en zegt: “Spreek alstublieft niet over het woord van wijs-
heid. Dat horen we al zo vaak, en we zijn het zat.”’ President
Grant reageerde op deze klachten met de woorden: ‘Geen
enkele heilige der laatste dagen die het woord van wijsheid
naleeft, is het ooit zat om er iets over te horen. Als iemand een
bijeenkomst verlaat en zegt: (…) “Kunnen ze niet iets anders
bedenken dan het woord van wijsheid; ik ben het zat” — dan is
hij het meestal zat omdat hij vol zit met de stoffen waar hij vol-
gens het woord van wijsheid van af moet blijven.’3

Uit persoonlijke ervaring wist president Grant dat de mensen
die het woord van wijsheid naleven niet immuun voor ziektes
zijn. Hij erkende dat ‘zegeningen niet altijd inhouden dat wij van
alle teleurstellingen en problemen in het leven gevrijwaard wor-
den.’4 Maar hij getuigde herhaaldelijk dat de heiligen der laatste
dagen die het woord van wijsheid naleven, gezegend zullen wor-
den met de gezondheid, voorspoed en geestelijke kracht die zij
niet zouden ontvangen als zij deze wet niet gehoorzaamden.

Tijdens de algemene aprilconferentie in 1933 zei president
Grant dat de Heer hem had laten leven om zijn zending op aarde
te volbrengen omdat hij het woord van wijsheid had nageleefd.
Hij zei: ‘Ik geef u mijn getuigenis dat ik zeker weet dat ik hier
vandaag niet zou staan spreken als ik het woord van wijsheid
niet had nageleefd. Toen mijn blindedarm werd verwijderd, was
die al gebarsten. Ze zeiden dat de derde fase van bloedvergifti-
ging al was ingetreden. Er waren negen artsen aanwezig, en acht
daarvan zeiden dat ik zou sterven. De chirurg (…) draaide zich
om naar president Joseph F. Smith en zei: “Meneer Smith, u
hoeft er niet op te rekenen of te hopen dat deze man zal blijven
leven. Als hij blijft leven, is dat een wonder. En dit is geen tijd-
perk van wonderen.”
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‘Tijdens zijn laatste ziekte zei president Joseph F. Smith het
volgende tegen mij: “Onze vriend de arts die zei dat het een
wonder zou zijn, is overleden. Ik heb je nog nooit zo gezond
gezien als vandaag, Heber.”

‘Ik zei tegen de verpleegkundige die me over die negen artsen
had verteld, dat ik ze niet wilde zien, alleen de arts die had
gezegd en geloofd dat ik zou blijven leven. Ze zei: “Hij is de huis-
arts, ik zal hem voor u roepen.”

‘Ik vroeg hem waarom hij het niet met de anderen eens was
geweest, en hij glimlachte (…) en zei: “Mijnheer Grant, dat was
een gok. Ik heb als arts in het ziekenhuis de pols van duizenden
patiënten gevoeld, maar ik had nog nooit een pols als de uwe
gevoeld. Weet u, tijdens de operatie die een uur en drie kwartier
duurde heeft uw hart geen enkele slag gemist, en toen kreeg ik
het gevoel dat dat hart u erdoorheen zou slepen.”

‘En wat voor hart had ik dan? Een hart met zuiver bloed, dat
niet was aangetast door thee, koffie of drank. Daardoor kon ik
het gif in mijn lichaam overwinnen.’5

‘Moge God u en mij en iedere heilige der laatste dagen helpen
bij het naleven van het woord van wijsheid’, heeft president
Grant ooit gebeden, ‘dat wij gezondheid en verborgen schatten
aan kennis mogen ontvangen, dat God ons in staat zal stellen om
op aarde te leven totdat wij aan het doel van onze schepping
hebben beantwoord.’6

Leringen van Heber J. Grant

Het woord van wijsheid is de levens- en gezondheidswet
voor heiligen der laatste dagen.

In de Leer en Verbonden staat de volgende korte tekst:

‘Ik, de Here, ben gebonden, wanneer gij doet, wat Ik zeg;
maar wanneer gij niet doet, wat Ik zeg, hebt gij geen belofte.’ [LV
82:10.]

Ik hoop dat alle heiligen der laatste dagen deze woorden zul-
len onthouden. Ik hoop dat zij in ons geheugen en ons hart
staan gegrift, en dat wij God aan zijn beloften zullen houden,
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omdat wij zijn geboden onderhouden. Volgens de profeet
Joseph is er voor de grondlegging van de wereld een wet onher-
roepelijk in de hemel vastgelegd, waarop alle zegeningen zijn
gegrond, en wanneer wij enige zegen ontvangen, is het door
gehoorzaamheid aan de wet, waarop deze is gegrond. [Zie LV
130:20–21.] Als u en ik verlangen naar de zegeningen van
levenskracht, van gezondheid, van lichamelijke en geestelijke
kracht; als wij willen dat de engel der verwoesting aan ons voor-
bij zal gaan, zoals in de tijd van de Israëlieten, moeten we het
woord van wijsheid naleven. Dan is God gebonden en zullen wij
de zegeningen ontvangen.7

Nadat Hij zegt wat goed voor ons is [zie LV 89:10–17], geeft de
Heer ons een van de prachtigste, opbouwendste en inspire-
rendste beloften die ooit aan een sterveling kunnen worden
gegeven. Hij zegt:

‘En alle heiligen, die deze woorden ter harte zullen nemen
en nakomen, en in gehoorzaamheid aan de geboden zullen
leven, zullen gezondheid in hun navel, en merg in hun been-
deren ontvangen.

‘En zij zullen wijsheid en grote schatten aan kennis vinden, ja,
verborgen schatten;

‘En zij zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet
mat worden.

‘En Ik, de Here, geef hun een belofte, dat de engel der ver-
woesting aan hen zal voorbijgaan, zoals aan de kinderen Israëls,
en hen niet zal doden.’ [LV 89:18–21.] (…)

Door middel van de profeet Joseph Smith heeft de Heer
gezegd:

‘En indien een persoon in dit leven door zijn ijver en gehoor-
zaamheid meer kennis en ontwikkeling verwerft dan een ander,
zal hij in de toekomende wereld zo veel verder vooruit zijn.’ [LV
130:19.]

Niemand die het woord van wijsheid overtreedt, kan dezelfde
kennis en intelligentie ontvangen als hij die de wet naleeft. Het
kan me niet schelen wie hij is of waar hij vandaan komt, zijn ver-
stand zal niet zo helder zijn, hij kan niet zo ver en zo snel voor-
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uitgang maken en hij kan zijn kracht niet zo behouden als dat hij
het woord van wijsheid zou naleven.8

Een andere reden waarom ik wil dat de heiligen der laatste
dagen het woord van wijsheid naleven, is dat de Heer heeft
gezegd dat die wet ook voor ons tijdelijk welzijn is gegeven [zie
LV 89:2]. Ik wil dat iedereen weet dat we, als wij als volk nooit
thee, koffie, tabak of alcohol gebruiken, een van de rijkste vol-
ken op aarde kunnen worden. Waarom? Omdat we dan meer
lichamelijke en geestelijke kracht zullen hebben, geestelijk zul-
len groeien, beter met God, onze hemelse Vader, kunnen com-
municeren, en in staat zijn om meer te bereiken. (…)

Veel zogenaamde heiligen der laatste dagen zijn in moeilijke
tijden hun huis kwijtgeraakt, het onderdak van hun vrouw en
kinderen, dat zij hadden kunnen redden als zij het woord van
wijsheid hadden nageleefd. Overtreding van het woord van
wijsheid kan het verschil zijn tussen mislukking en succes. Door
gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid hadden zij vol-
doende geld gehad om de rente van de hypotheek te betalen, en
om voor hun gezin en boerderij te zorgen.9

Ik wil geen inbreuk maken op de rechten en voorrechten van
een ander. Ik wil niemand ergens toe dwingen. Maar als de Heer
een openbaring geeft en zegt wat voor het financiële welzijn van
mij en dit volk is, vanwege ‘de listen en lagen, die in de laatste
dagen in het hart van samenspannende mensen bestaan’ [LV
89:4], ben ik van mening dat in ieder geval de heiligen der laat-
ste dagen moeten luisteren naar wat de Heer gezegd heeft.10

Geen enkele man of vrouw die het woord van wijsheid
naleeft, heeft er iets op aan te merken. Waarom? Omdat zij weten
dat zij gezond zullen zijn en gemoedsrust, vreugde, troost en
tevredenheid in hun hart zullen hebben als zij doen wat de Heer
van hen verwacht.11

De mens heeft er geen enkel voordeel bij om het woord van
wijsheid te overtreden, maar er zijn veel morele, intellectuele,
lichamelijke en geestelijke voordelen om het na te leven.12

Voor de heiligen der laatste dagen is het woord van wijsheid
de levens- en gezondheidswet.13
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Wie het woord van wijsheid niet naleven, 
verzwakken lichamelijk en geestelijk.

Staan wij er ooit bij stil dat de Schepper van hemel en aarde,
de Schepper van alles wat we in dit prachtige heelal zien, de
Vader van onze geesten, de lichamelijke en geestelijke Vader van
onze Heer Jezus Christus, met ons heeft gecommuniceerd, dat
Hij ons raad en advies heeft gegeven waardoor wij in zijn tegen-
woordigheid kunnen terugkeren, en waardoor wij lichamelijke
en geestelijke kracht kunnen ontvangen?

En toch zijn er honderden, zelfs duizenden heiligen der laat-
ste dagen aan wie de Heer, de almachtige God, een getuigenis
heeft gegeven dat Hij leeft, een getuigenis dat Jezus de Christus
is, een getuigenis dat Joseph Smith een profeet van de ware en
levende God was, en die in staat zijn om dat getuigenis in
binnen- en buitenland te geven, maar die, als de Heer, de
almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, zegt wat licha-
melijk en geestelijk goed voor hen is, en dat zelfs op papier laat
zetten, daar geen aandacht aan besteden. Het spijt me te moeten
zeggen dat er veel zoons en dochters van heiligen der laatste
dagen zijn — zelfs zoons en dochters van leiders in deze kerk —
die feestjes organiseren en denken dat het van vrijheid en ruim-
denkendheid getuigt om wijn, thee en koffie te drinken en te
kaarten, en om dingen te doen waarvan we weten dat ze niet
goed voor ons zijn. Ik zal een brief voorlezen van de Heer aan de
heiligen der laatste dagen. [Na deze woorden las president
Grant Leer en Verbonden 89 voor.]14

Het grote kwaad van deze tijd is het gebrek aan deugdzaam-
heid. Er is in de kerk van Christus maar één zedelijke norm. Wij
hebben geleerd, duizenden van ons die van kinds af aan in de
kerk zijn opgegroeid, dat het verlies van onze kuisheid op
moord na de ernstigste zonde is. Ik wil tegen de vaders, de moe-
ders, de zoons en de dochters in het jeugdwerk, in de jonge-
mannen en de jongevrouwen, in het seminarie en instituut, in
de zondagsschool, in de zustershulpvereniging en in alle
priesterschapsquorums zeggen — dat het gebruik van alcohol en
tabak een van de grootste middelen in de handen van de tegen-
stander is om jongens en meisjes van hun kuisheid te beroven.
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De mensen die hun kuisheid verliezen, nemen bijna altijd
eerst van de stoffen die hun lusten aanwakkeren, hun weerstand
verlagen en hun verstand verduisteren. (…) De hedendaagse
jongemannen en jongevrouwen die denken dat het bijdehand is
om thuis wat wijn of sterkedrank te drinken, en die doen wat
volgens de Heer niet goed is, leggen daarmee het fundament van
hun uiteindelijk vernietiging. Zij kunnen de geboden van de
Heer niet blijven overtreden zonder in gevaar te komen. En wat
zijn de gevaren? De gevaren van gematigd drinken leiden [vaak]
tot overmatig drinken, en overmatig drinken leidt tot vernieti-
ging van lichaam, geest en geloof.15

Als iemand ziek wordt en een lichaam vol tabak en alcohol
heeft, of als hij schuldig is aan buitensporigheid en misbruik,
heeft hij geen recht op deze beloften [de beloften in LV
89:18–21].16

Met behulp van de Heer kan iedere heilige der laatste
dagen het woord van wijsheid naleven.

De Heer heeft mij geen enkele gave, macht, vaardigheid of
begaafdheid gegeven zonder de plicht om daar verantwoording
voor af te leggen. Hij heeft iedere man, iedere vrouw en ieder
kind onder de heiligen der laatste dagen de kracht en het ver-
mogen gegeven om het woord van wijsheid na te leven.17

‘Een woord van wijsheid, ten nutte van de raad van hoge-
priesters, die in Kirtland is vergaderd, en voor de kerk, en even-
eens voor de heiligen in Zion —

‘Om als een groet te worden gezonden; niet als gebod of met
dwang.’

Sommige mensen zeggen: ‘Op die manier kom ik eronderuit.
Het is niet als gebod of met dwang gegeven.’ Wat is het dan
eigenlijk? Ik zal u vertellen wat het is:

‘Als een openbaring en als het woord van wijsheid, dat de
orde en de wil van God toont.’ [LV 89:1–2.]

Als de Heer ons zijn orde en zijn wil toont, probeer uw gewe-
ten dan niet te sussen als u het woord van wijsheid overtreedt.18
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Op een zondag bezocht ik ’s morgens en ’s middags een
vasten-en-getuigenisdienst. Zuster Anna Snow gaf haar getuige-
nis tijdens de laatste dienst. (…)

Ze kwam uit Scandinavië en was van kinds af al aan koffie ver-
slaafd geweest. Ze dacht dat ze zonder koffie niet kon leven.
Maar uiteindelijk, toen ze al 82 was, kreeg ze het gevoel dat ze
op dat gebied haar plicht niet had gedaan, en op haar 83ste ver-
jaardag besloot ze dat ze het woord van wijsheid volledig zou
gaan naleven en geen koffie meer zou drinken. Dat kostte haar
bijna het leven, maar uiteindelijk heeft ze die gewoonte over-
wonnen. Ze stond nederig voor de leden en beleed dat ze het
woord van wijsheid niet volledig had nageleefd. Ze sprak haar
dank uit dat de Heer haar op deze hoge leeftijd de kracht had
gegeven om haar zwakheid te overwinnen. En ze getuigde van
de zegeningen die ze wat haar gezondheid betreft al had ont-
vangen door deze wet van God te gehoorzamen.

Ik was diep onder de indruk van haar opmerkelijke getuige-
nis. Ik zou willen dat alle goede broeders en zusters die dit een-
voudige gebod van de Heer jaar in jaar uit hebben overtreden,
daar waren geweest om naar haar getuigenis te luisteren.

Ik weet dat er veel mensen zijn die jarenlang hebben
geluisterd naar toespraken over het woord van wijsheid die
nooit enige indruk op hen hebben gemaakt. Ik weet niet hoe we
in hemelsnaam indruk op sommige mensen moeten maken. Ik
ken veel mensen die onder vier ogen en door algemene instruc-
ties en aanmoedigingen zijn onderwezen. Maar dat heeft geen
invloed op hen gehad. Ik heb in mijn hart het gevoel dat het mijn
plicht is om de zwakke punten in mijn aard te ontdekken, en
dan de Heer te vragen mij bij het overwinnen ervan te helpen.
Als ik het woord van wijsheid lees, begrijp ik dat het is aangepast
aan de zwakken en zwaksten die heiligen zijn of kunnen worden
genoemd. [Zie LV 89:3.] En ik geloof dat het een geweldig hulp-
middel voor de vooruitgang van het koninkrijk van God zou zijn
als alle heiligen der laatste dagen dit eenvoudige gebod van de
Heer zouden naleven. Toen ik deze oude zuster hoorde getuigen
wat ze op haar oude dag had overwonnen, wilde ik dat heel
Israël haar getuigenis had kunnen horen en ervan onder de
indruk was geweest.19
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Er is geen man of vrouw onder de heiligen der laatste dagen
die het woord van wijsheid niet kan naleven als hij of zij op de
knieën gaat (…) en God om hulp vraagt.20

Ideeën voor studie en bespreking

• In welke opzichten beïnvloedt onze gehoorzaamheid of onge-
hoorzaamheid aan het woord van wijsheid ons zoeken naar
kennis? Onze vaardigheid om persoonlijke openbaring te ont-
vangen? Onze mogelijkheid om naar de tempel te gaan? Onze
lichamelijke gezondheid?

• In welke opzichten neemt onze stoffelijke of geestelijke voor-
spoed toe als wij het woord van wijsheid naleven? Waarom is
het onmogelijk om echt voorspoedig te zijn als wij de waar-
heden in het woord van wijsheid veronachtzamen?

• Hoe kan ongehoorzaamheid aan het woord van wijsheid tot
verlies van kuisheid leiden?

• Als iemand momenteel moeite heeft met het woord van wijs-
heid, hoe kan hij of zij dan de kracht krijgen om dit gebod te
gehoorzamen?
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Kinderen in het evangelie
opvoeden

Met behulp van leiders en leerkrachten in de kerk 
moeten ouders hun kinderen ijverig en onophoudelijk 

in het evangelie onderwijzen.

Uit het leven van Heber J. Grant

Er is veel gezegd over de ijver en gehoorzaamheid van presi-
dent Heber J. Grant. Maar hoewel hij door zijn geloof en ijver
veel zegeningen ontving, bracht hij altijd snel naar voren dat hij
de mensen die hem als kind in het evangelie hadden onderwe-
zen veel dank verschuldigd was.

Hij bewees vooral zijn moeder vaak eer. Hij zei: ‘Ik ben
uiteraard alles aan mijn moeder verschuldigd, omdat mijn vader
overleed toen ik negen dagen oud was. De prachtige leringen,
het geloof en de integriteit van mijn moeder zijn een inspiratie
voor mij geweest.’1 En over zijn beslissing om in de tempel te
trouwen, zei hij: ‘Ik was erg dankbaar voor de inspiratie en vast-
beradenheid die ik had om mijn leven goed te beginnen.
Waarom had ik die? Omdat mijn moeder in het evangelie
geloofde, me de waarde ervan bijbracht, me het verlangen bij-
bracht om de voordelen van een goede start te verkrijgen en
alles volgens de leringen van het evangelie te doen.’2

President Grant sprak ook zijn dankbaarheid uit voor zon-
dagsschoolleerkrachten en anderen die hem in zijn kinderjaren
hadden geleid. Hij zei: ‘Ik zal in de eeuwigheid dankbaar zijn
voor de mensen die zo’n goede indruk op mij gemaakt hebben.’3

Volgens het voorbeeld van invloedrijke leerkrachten werkte
president Grant ijverig om zijn eigen kinderen in de waarheid te
onderwijzen. Zijn dochter Frances Grant Bennett heeft gezegd
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Alle ouders behoren het oprechte verlangen te hebben ‘dat hun kinderen in het 
evangelie worden opgevoed, dat zij de geboden van God onderhouden, 

zodat zij in zijn koninkrijk verlost mogen worden.’
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dat hij haar en de andere kinderen altijd rustig aanmoedigde om
het evangelie na te leven: ‘Als bepaalde zaken niet zo belangrijk
waren, zei vader zelden “Nee” tegen ons. Maar als hij “Nee” zei,
wisten we dat hij het ook meende. Door zijn manier van opvoe-
den konden we waar mogelijk onze eigen beslissingen nemen.
Hij legde altijd heel geduldig uit waarom hij vond dat bepaalde
zaken onverstandig waren, en dan zei hij: “Zo denk ik erover,
maar je moet natuurlijk zelf beslissen.” Daarom waren onze
beslissingen meestal hetzelfde als de zijne. Hij was op de een of
andere manier in staat om ons te motiveren het goede te willen
doen, in plaats van daartoe gedwongen te worden.’4

President Grant kreeg er nooit genoeg van om zijn kinderen
te onderwijzen, ook niet toen velen van hen al volwassen waren.
Op 52-jarige leeftijd luisterde hij als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen tijdens de algemene conferentie aandachtig
naar een toespraak van president Joseph F. Smith, die de leden
aanmoedigde om ‘uiting te geven aan hun geloof, hun toewij-
ding en hun liefde voor de beginselen van het evangelie, door de
manier waarop zij hun kinderen opvoeden en in het geloof
onderwijzen.’5 Later op die dag hield ouderling Grant een toe-
spraak en zei:

‘Het is een van mijn grootste verlangens om zo te leven dat ik
mijn vader en moeder eer aandoe. En een ander groot verlangen
is dat ik mijn kinderen in het evangelie zal opvoeden en aan-
moedigen. Een van mijn lievelingsthema’s in het prediken tot de
heiligen der laatste dagen is ontleend aan de openbaring van de
Heer waarin staat dat het onze plicht is om tot onze kinderen te
prediken, ze in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen,
ze te inspireren met geloof in de Heer en Heiland van de wereld,
en ze te leren bidden en oprecht voor de Heer te wandelen. [Zie
LV 68:25–28.] Ik geloof dat dit gebod veel wordt veronacht-
zaamd, en ik ben blij dat onze president vandaag de heiligen
heeft aangemoedigd om in dit opzicht hun plicht te doen. Ik heb
dat altijd geprobeerd, maar ik heb me voorgenomen om dat in
de toekomst nog getrouwer te doen. Ik geloof dat wij op dat
gebied allemaal beter ons best kunnen doen.’6
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Leringen van Heber J. Grant

Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen
in de beginselen van het evangelie te onderwijzen.

Ik geloof dat ik gerust kan zeggen dat het grootste verlangen
van alle trouwe heiligen der laatste dagen is dat hun kinderen in
het evangelie worden opgevoed, dat zij de geboden van God
onderhouden, zodat zij in zijn koninkrijk verlost mogen wor-
den. Het is belachelijk om te denken dat u, als er in het leven van
een kind zaden van onwaarheid en kwaad gezaaid worden, plot-
seling in staat zult zijn om zaden van waarheid te zaaien die een
oogst van waarheid zullen voortbrengen. (…) We zouden een
boer een idioot vinden als hij 21 jaar lang iedereen die langs zijn
boerderij liep een aantal zaadjes onkruid zou laten uitstrooien,
en dan nog zou verwachten dat hij graan zou kunnen verbou-
wen en een goede oogst zou kunnen hebben.

Ik ken mijn tafels van vermenigvuldiging, en mijn vrouw ook,
maar ik kan niet verwachten dat mijn kinderen met de tafels van
vermenigvuldiging in hun hoofd geboren worden. Ik weet dat
het evangelie waar is, en mijn vrouw ook, maar ik kan me niet
voorstellen dat mijn kinderen met die kennis zijn geboren. Wij
ontvangen een getuigenis van het evangelie als wij de wetten en
verordeningen ervan naleven. En onze kinderen zullen die ken-
nis op precies dezelfde manier ontvangen. En als wij ze niet
onderwijzen, en zij niet het rechte en smalle pad bewandelen dat
naar het eeuwige leven leidt, zullen zij die kennis nooit ontvan-
gen. Ik heb mensen horen zeggen dat hun kinderen erfgenamen
zijn van alle beloften van het nieuw en eeuwig verbond, en dat
zij ongeacht hun levenswijze met kennis van het evangelie zullen
opgroeien. Ik wil graag duidelijk maken dat dit geen ware leer is,
en dat het juist het tegenovergestelde van het gebod van onze
hemelse Vader is. We zien dat het de heiligen als wet is gegeven
dat zij hun kinderen moeten onderwijzen, niet als verzoek:

‘En verder, voor zoverre er in Zion, of in één van de ringen
van Zion, die georganiseerd zijn, ouders zijn, die kinderen heb-
ben, en deze niet onderwijzen in de leer van bekering, geloof in
Christus, de Zoon van de levende God, en van doop, en de gave
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des Heiligen Geestes door het opleggen van handen, wanneer
zij acht jaar oud zijn, dan zij de zonde op het hoofd der ouders.

‘Want dit zal een wet zijn voor allen, die in Zion wonen, of in
alle georganiseerde ringen daarvan.

‘En hun kinderen moeten worden gedoopt voor de vergeving
hunner zonden, en het opleggen der handen ontvangen, wan-
neer zij acht jaar oud zijn.

‘En zij moeten hun kinderen eveneens leren te bidden en
oprecht voor de Here te wandelen.’ [LV 68:25–28.] (…)

Iedere vader die het evangelie liefheeft, is bereid om naar de
einden der aarde te gaan en het te prediken, en een van de
grootste vreugden die de mens kan ontvangen is als hij andere
mensen kennis van de waarheid bijbrengt. En het moet een nog
grotere vreugde zijn om onze kinderen in het heilsplan te
onderwijzen.7

Een van de eerste geboden die de Heer aan Adam en Eva gaf,
luidde: ‘Wordt talrijk; vervult de aarde.’ [Genesis 1:28.] Hij heeft
dat gebod in onze tijd herhaald. Hij heeft in deze laatste bede-
ling het beginsel van de eeuwige aard van het huwelijksverbond
geopenbaard. Hij heeft op aarde het gezag hersteld om dat ver-
bond te kunnen sluiten, en Hij heeft gezegd dat het de enige
juiste manier is om man en vrouw te verbinden, en de enige
manier waarop de heilige gezinsband na het graf en in de eeu-
wigheid kan voortbestaan. Hij heeft gezegd dat deze eeuwige
relatie alleen geschapen kan worden door de verordeningen die
in de heilige tempel van de Heer verricht worden, en dat zijn
volk daarom alleen in zijn tempel behoort te trouwen, overeen-
komstig die verordeningen.

De Heer heeft gezegd dat het de plicht van elke echtgenoot en
echtgenote is om het gebod te gehoorzamen dat aan Adam is
gegeven om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen,
opdat de legioenen geesten die op hun tabernakel van vlees
wachten hier kunnen komen en vooruitgang kunnen maken in
Gods grote plan om een volmaakte ziel te worden. Want zonder
die tabernakel van vlees kunnen zij hun door God gegeven
bestemming niet bereiken. Daarom behoort iedere man en
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vrouw een vader en moeder in Israël te worden voor de kinde-
ren die in het heilige, eeuwige verbond geboren worden.

Als zij deze uitverkoren geesten op aarde brengen, hebben
vaders en moeders ten opzichte van die geest in dat lichaam, en
ten opzichte van de Heer voor de kans die Hij hun gegeven
heeft, een bijzonder heilige plicht, want het lot van die geest in
de eeuwigheid, de zegeningen of de straffen die in het hierna-
maals te wachten staan, zijn grotendeels afhankelijk van de zorg,
de leringen en de opvoeding die de ouders die geest hebben
gegeven.

Geen enkele ouder kan onder die plicht en verantwoordelijk-
heid uit; en de Heer zal rekenschap van ons vragen hoe wij ons
van die taak hebben gekweten. Er kan geen edeler plicht zijn
voor de mens.

Aldus wordt het moederschap een goddelijke roeping, een
heilige toewijding aan de uitvoering van de plannen van de
Heer, opgedragen aan de lichamelijke, verstandelijke en geeste-
lijke opvoeding en vorming van wie hun eerste staat behouden
hebben en geboren worden in deze tweede staat ‘om te zien of
zij alles zullen doen wat de Here, hun God, hun ook zal gebie-
den’ [Abraham 3:25]. Het is de taak van het moederschap om
hen te leiden, zodat zij hun tweede staat kunnen behouden, en
‘op het hoofd van die hun tweede staat behouden, zal voor
eeuwig heerlijkheid vermeerderd worden’ [Abraham 3:26]. (…)

‘Moederschap benadert godschap. Het is de hoogste, heiligste
dienst die het mensdom kan bewijzen. Het eren van die heilige
roeping en dienst stelt de vrouw naast de engelen. Moeders in
Israël, moge God u zegenen en beschermen, en u de kracht en
de moed geven, het geloof en de kennis, de heilige liefde en toe-
wijding aan uw plicht, waardoor u in staat zult worden gesteld
om uw heilige roeping ten volle te vervullen. Moeders en aan-
staande moeders, wees rein, blijf oprecht, leef rechtschapen,
zodat uw nakomelingen tot aan de laatste generatie u als een
zegen zullen beschouwen.8

Ik heb mannen en vrouwen horen zeggen dat zij hun zoons
en dochters eerst laten opgroeien voordat ze hen in de beginse-
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len van het evangelie willen onderwijzen, dat zij het evangelie
niet met een paplepel willen ingieten, voordat zij in staat zijn om
het te begrijpen. Als ik mensen dat hoor zeggen, denk ik dat zij
geen geloof in de beginselen van het evangelie hebben en het
niet begrijpen zoals ze zouden moeten. De Heer heeft gezegd
dat het onze plicht is om onze kinderen in hun jeugd te onder-
wijzen, en ik geloof zijn woord liever dan de woorden van hen
die zijn geboden niet onderhouden. Het is dwaas om te ver-
onderstellen dat onze kinderen met kennis van het evangelie
zullen opgroeien als ze er niet in onderwezen worden. Sommige
mensen beweren het volgende: ‘Nou, ik ben een heilige der laat-
ste dagen, we zijn in de tempel getrouwd, wij zijn aan het altaar
verzegeld door iemand die het priesterschap van God draagt,
volgens het nieuw en eeuwig verbond, en onze kinderen zullen
ook als goede heiligen der laatste dagen opgroeien; daar kunnen
ze niets aan doen; zo zijn ze geboren.’ (…) Ik wil u duidelijk
maken dat onze kinderen de waarheid van het evangelie niet zul-
len leren kennen als zij het niet bestuderen en zelf een getuige-
nis ontvangen. Ouders misleiden zichzelf als zij denken dat hun
kinderen met kennis van het evangelie geboren worden.
Uiteraard hebben ze meer recht op de zegeningen van God
omdat ze in het nieuw en eeuwig verbond geboren zijn, en het
zal gewoner voor ze zijn om op te groeien en hun plichten te
doen; maar de duivel weet dat en streeft er des te harder naar
om onze kinderen van de waarheid af te leiden.9

Ik bid dat de Heer de ouders van onze jongeren kennis en
begrip zal geven van de gevaren en verleidingen waar onze kin-
deren aan blootstaan, dat zij geleid mogen worden om hun kin-
deren aan te moedigen, te leiden en bij te brengen hoe ze
volgens de richtlijnen van de Heer behoren te leven.10

Waar werken we voor? Rijkdom? Kostbaarheden? Als wij het
evangelie van Jezus Christus hebben aanvaard, dan werken we
voor het eeuwige leven. Dan werken we om onze ziel te redden.
En als we onze eigen ziel hebben gered, werken we aan het
eeuwig heil van onze kinderen. (…) Ik wil graag zeggen dat het
beste erfgoed dat u voor uw zoons en dochters kunt achterlaten,
een investering in het koninkrijk van God is.11



214

H O O F D S T U K  2 2

Leiders en leerkrachten in de kerk helpen ouders 
bij het onderwijzen van hun kinderen.

De leerkrachten van onze kinderen helpen de ouders bij het
vormen van hun kinderen. Ook hun verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid is groot voor alles wat zij verkondigen.12

Er bestaat geen twijfel over het feit dat de indrukken die
kleine, onschuldige kinderen en jongeren opdoen, veel meer
invloed op hun toekomstige leven hebben dan indrukken die zij
later opdoen. Het lijkt wel, symbolisch gezien, of je op een spier-
wit blad schrijft, waarop niets staat dat wat jij schrijft negatief
kan beïnvloeden.

Er zijn veel mensen die een prachtige staat van dienst hebben,
zelfs als ze in hun jeugd iets hebben gedaan wat niet aangenaam
in de ogen van onze hemelse Vader was of wat voor henzelf niet
goed was. Maar het is veel beter als we als kind met het leven
beginnen als er alleen maar goede daden en geloofsverster-
kende gedachten op ons vel papier staan. Er wordt gezegd: ‘De
twijg buigt zich in de richting waarin de boom leunt.’ Als wij kin-
deren opvoeden, buigen we de twijg. (…)

Er is geen winst die iemand op obligaties, aandelen of andere
wereldse rijkdommen kan ontvangen die vergeleken kan wor-
den met de kennis dat hij of zij een werktuig in de handen van
God is geweest om een leven ten goede te beïnvloeden. En ik
kan de rechtschapen leerkrachten van onze jeugd beloven dat zij
in de loop der jaren veel dank zullen ontvangen van de kinderen
die zij als werktuig in de handen van God ten goede hebben
beïnvloed. (…)

We denken misschien dat de indruk die wij maken niet blij-
vend is, maar ik kan u verzekeren dat dat wel het geval is. Ik weet
zeker dat kleine kinderen het getuigenis van een leerkracht, dat
onder inspiratie van de levende God wordt gegeven, niet zo
gemakkelijk zullen vergeten. (…)

Al onze leerkrachten hebben de mogelijkheid en de macht om
onder inspiratie van God een blijvende indruk achter te laten in
het hart en de ziel van kleine, onschuldige kinderen en jongeren
die aan het leven beginnen. Ik bid met alle kracht van mijn ziel
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dat God u met uw werkzaamheden zal helpen. En ik kan u belo-
ven dat Hij u zal helpen. Voor u is het belangrijk dat u liefde voor
uw werk heeft, en dat u uw werk onder inspiratie van de Geest
van de levende God verricht.13

Tijdens een conferentie van de zondagsschool (…), hadden
we een van de prachtigste bijeenkomsten die ik ooit heb bijge-
woond. Verscheidene sprekers hadden ieder vier minuten gekre-
gen, en elke toespraak van vier minuten was vol edele
gedachten. Het hoofdthema van de toespraken van iedereen
(…) die over het onderwerp ‘De behoeften van de zondags-
school’ sprak, was niet de behoefte aan meer systemen, of meer
van dit of dat. Maar de grote behoefte was meer van de Geest van
de Heer in het hart van de leerkrachten, om die geest aan de kin-
deren door te geven.14

Kinderen leren van het voorbeeld 
van hun ouders en leerkrachten.

Kunnen we hopen dat onze kinderen opgroeien met geloof in
de beginselen van het evangelie als wij ze niet door ons voor-
beeld onderwijzen? Ik denk niet dat we alleen door het uiten van
ons geloof onze kinderen van de waarheid van het evangelie
kunnen overtuigen. Ons leven moet in overeenstemming met
onze uitingen zijn.15

Ik zeg tot de ouders: streef naar de Geest van God. Maak
indruk op de geest van uw kinderen door het nederige, lank-
moedige en eenvoudige leven dat u leidt.16

Geloof is een gave van God. Als wij naar geloof streven, zal de
Heer ons met geloof zegenen. Het wordt een gave van Hem, en
ons is beloofd dat wij, als wij de wil van de Vader doen, van deze
leer zullen weten. [Zie Johannes 7:17.] Als wij, als ouders, ons
leven dusdanig op orde brengen dat onze kinderen in hun hart
weten en beseffen dat wij werkelijk heiligen der laatste dagen
zijn, dat wij werkelijk weten waar we het over hebben, dan zul-
len zij, door de Heer te zoeken, datzelfde getuigenis krijgen.17

Ik ben uiteraard niet uit eigen ervaring bekend met de raad en
het advies van een vader, omdat mijn vader overleed toen ik nog
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een baby was. Maar ik heb van andere mensen wel veel over zijn
reputatie gehoord. Andere mensen verzekeren mij dat Jedediah
M. Grant een van de edele mannen in deze kerk was.

Ik kan me nog herinneren dat ik aan William H. Hooper vroeg
om een aantal schuldbrieven voor me te tekenen toen ik als jon-
geman van twintig net aan mijn carrière begon.

Hij zei: ‘Dat doe ik nooit; dat doe ik nooit.’

Ik was nog maar net terug op kantoor toen er een jonge koe-
rier van de bank kwam die zei dat de heer Hooper me wilde
spreken.

Ik zei: ‘Ik wil hem niet spreken.’

‘Nou, hij heeft me gevraagd om u terug naar de bank te
brengen.’

Ik ging terug, en hij zei: ‘Jongen, jongen, geef me die schuld-
brieven.’ Dat deed ik, en hij tekende ze. Toen zei hij: ‘Toen je
wegging, vroeg ik aan de heer Hills: “Lew, wie is die jongen?” Hij
zegt me al jarenlang op straat gedag. Maar ik weet niet wie hij is.
Ik teken nooit schuldbrieven van mensen die ik niet ken. Wie is
hij?” Hij antwoordde: “Nou, dat is de zoon van Jeddy Grant,
Heber J. Grant.” Hij zei: “De zoon van Jeddy Grant? Breng hem
terug. Ik zal die schuldbrieven tekenen, al moet ik er zelf voor
betalen.”’

Ik vertel [dit] in de hoop dat ouders zullen beseffen dat het
voorbeeld van integriteit, toewijding, trouw aan het evangelie,
en de instelling om niet overal iets op aan te merken, maar om
ijverig en voortdurend te werken aan de bevordering van de
waarheid, een prachtig erfgoed is om aan je kinderen na te
laten.18

[De heer Hooper] vertelde me een en ander over mijn vader,
waaruit bleek hoezeer hij mijn vader liefhad en vertrouwde.

Toen hij me dat vertelde, vulde mijn hart zich met dankbaar-
heid voor God omdat ik zo’n vader had. En zijn woorden ben ik
ook nooit vergeten. Ik heb daardoor het sterke verlangen gekre-
gen om zo te leven en te werken dat mijn kinderen daarvan zou-
den profiteren, ook als ik dit leven zou verlaten, door de indruk
die ik zal hebben achtergelaten.19
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Ik sterf liever in armoede en met de kennis dat mijn familie
kan getuigen dat ik mijn uiterste best heb gedaan met de talen-
ten die ik van God heb gekregen, dat ik zijn wetten en geboden
heb nageleefd, en dat ik door mijn voorbeeld het evangelie heb
verkondigd, dan dat ik alle rijkdom van de wereld krijg.20

Ideeën voor studie en bespreking

• Hoe kunnen wij een positieve invloed uitoefenen op kinderen
en jongeren?

• Wat kunnen ouders doen om ervoor te zorgen dat hun kinde-
ren de wetten en verordeningen van het evangelie naleven?
Wat kunnen ouders doen om ervoor te zorgen dat hun kinde-
ren de zegeningen van onze hemelse Vader ontvangen?

• Waarom dwalen sommige kinderen af, ondanks de inspannin-
gen van hun ouders om hen in het evangelie te onderwijzen?
Wat kunnen ouders en anderen doen om afgedwaalde kinde-
ren te helpen?

• President Grant heeft tegen ouders gezegd: ‘Ik wil graag zeg-
gen dat het beste erfgoed dat u uw zoons en dochters kunt
nalaten, een investering in het koninkrijk van God is.’ Wat
betekent dat voor u?

• Wat kunnen wij doen om onze kinderen de invloed van de
Geest te laten voelen?

• Welke zegeningen hebt u ontvangen door het onderwijzen
van kinderen en jongeren in de kerk?

• Waarom moeten ouders begrijpen dat de leiders en leer-
krachten in de kerk alleen zijn geroepen om hen te helpen bij
het onderwijs aan hun kinderen?

Noten
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De vooruitgang en
bestemming van De Kerk
van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen

De kerk zal aan haar goddelijke doel voldoen, 
en het is ons voorrecht om ervoor te zorgen dat 

wij aan dit grote werk mogen deelnemen.

Uit het leven van Heber J. Grant

Heber J. Grant werd in 1856 geboren, toen de heiligen hard
werkten om De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen in de Salt Lake Valley te vestigen. In die tijd had
de kerk zeven ringen en zo’n 64 duizend leden. Er waren geen
tempels in gebruik.

In 1882, toen Heber J. Grant tot apostel werd geordend, was
de kerk stevig in de Salt Lake Valley gevestigd. Veel mensen in de
wereld hadden toen vooroordelen en onjuiste denkbeelden
over de heiligen der laatste dagen, maar de kerk bleef groeien.
Het ledental was toegenomen tot 146 duizend, en het aantal rin-
gen was toegenomen tot 24. Vijf jaar daarvoor was de St. George-
tempel (Utah) ingewijd — de enige tempel die in die tijd in
gebruik was.

Als apostel zag ouderling Grant uit eerste hand de vooruit-
gang van de kerk. In 1902 — toen de kerk vier tempels in
gebruik had, vijftig ringen en bijna driehonderdduizend leden
had — zei hij het volgende: ‘Er bestaat niet zoiets als stilstand.
De kerk staat nooit stil; we hebben het bewijs dat de kerk groeit,
dat er meer tiende binnenkomt, dat er meer zendingswerk over
de hele wereld wordt verricht, en dat er meer tot stand wordt
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President Heber J. Grant in 1945, op 88-jarige leeftijd. Hij zag de kerk tijdens zijn
leven veel vooruitgang maken, en hij getuigde dat het werk van de Heer ‘zal blijven

voortgaan totdat het doel ervan is bereikt’.
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gebracht op de scholen en universiteiten van de kerk. Ook de
zondagsschool laat een geweldige groei zien. Het werk van God
gaat vooruit, en de macht en invloed van de tegenstander en van
hen die ons tegenwerken, nemen af.’1

Toen Heber J. Grant van november 1918 tot mei 1945 presi-
dent van de kerk was, zette de opmerkelijke groei van de kerk
zich voort. Het ledental nam toe van zo’n 496 duizend tot meer
dan 945 duizend. Het aantal ringen nam toe van 75 tot 149, en
het aantal tempels van vier tot zeven.

President Grant zag vaak dat de mensen zich positiever ten
opzichte van de heiligen der laatste dagen opstelden. Hij zei: ‘Ik
geloof dat we door de mensen die ons kennen nu als een god-
vrezend, oprecht en eerlijk volk beschouwd worden.’2 Tijdens
de algemene oktoberconferentie in 1937, toen hij net de zen-
dingsgebieden in Europa had bezocht, gaf hij het volgende
voorbeeld:

‘Toen ik ruim dertig jaar geleden [als zendingspresident] in
Europa was, (…) is het me in drie jaar niet een keer gelukt om
in Groot-Brittannië een artikel in de krant te laten publiceren. Er
werden over ons veel gemene, goddeloze, verderfelijke en ver-
schrikkelijke artikelen gepubliceerd, maar de pers weigerde in
alle toonaarden om te luisteren naar wat wij te zeggen hadden.

‘Tijdens mijn [recente] reis hoorde ik dat er positieve artike-
len in de krant waren verschenen in Duitsland, Zwitserland,
Tsjecho-Slowakije, Nederland en België. Er werd geen enkele
kritiek geuit, alleen maar goede berichten over onze bijeenkom-
sten, en in sommige gevallen waren de berichten in de kranten
in Groot-Brittannië zo positief dat we zelf niets beters hadden
kunnen schrijven. Voor zover ik kon beoordelen is er tijdens
onze reis geen enkel artikel geschreven dat niet een eerlijk, fat-
soenlijk en voortreffelijk verslag van ons volk was. Daar verheug
ik me over. Het is zo’n geweldige verandering ten opzichte van
de vijandige sfeer en de haat waar ik ruim dertig jaar geleden in
de krant mee werd geconfronteerd.’3

President Grant sprak geregeld over zijn gevoelens van dank-
baarheid voor de materiële en geestelijke vooruitgang van de
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kerk. Tijdens deze dankbetuigingen betuigde hij zijn erkente-
lijkheid voor de zegeningen van de Heer en de toewijding van
de heiligen der laatste dagen, ondanks al hun tegenslagen.
Tijdens de sombere tijden van de grote economische depressie,
zei hij: ‘Alleen door [de] volmaakte en volledige kennis die wij
als volk bezitten, worden we in staat gesteld om te bereiken wat
we nu bereiken. Zelfs in deze crisistijd zijn we in staat om mil-
joenen dollars aan de bouw van kerkgebouwen uit te geven.
Wekenlang heb ik bijna iedere zondag kerkgebouwen moeten
inwijden, en iedere keer zaten de gebouwen helemaal vol. (…)
We groeien voortreffelijk. Er heerst een gevoel van absoluut ver-
trouwen. Er is wat ons betreft geen angst voor de uiteindelijke
overwinning van het werk van God.’4

Leringen van Heber J. Grant

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen heeft een goddelijke bestemming.

Ik geef u vandaag mijn getuigenis dat Joseph Smith een pro-
feet van de ware en levende God was, dat hij het werktuig in de
handen van God was om het plan van leven en eeuwig heil
opnieuw op aarde te vestigen, niet alleen voor de levenden,
maar ook voor de doden, en dat dit evangelie, wat door de
wereld vaak ‘mormonisme’ wordt genoemd, daadwerkelijk het
plan van leven en eeuwig heil is, het evangelie van de Heer Jezus
Christus, en dat de kleine steen uit de berg is gehouwen en zal
voortrollen totdat deze de ganse aarde heeft gevuld. [Zie Daniël
2:31–45; LV 65:2.]5

De Heer heeft zijn kerk in deze laatste dagen gevestigd zodat
de mensen tot bekering kunnen worden geroepen, en zij eeuwig
heil en verhoging voor hun ziel kunnen ontvangen. Steeds
opnieuw heeft Hij tegen de profeet Joseph Smith en anderen
gezegd dat ‘het veld alreeds wit is om te oogsten’. (Zie LV 4:4;
6:3; 11:3; 12:3; 14:3; 33:3, 7.) Steeds opnieuw heeft Hij geboden
dat zij niets dan bekering tot dit geslacht moesten verkondigen.
(Zie LV 6:9; 11:9; 14:8.) En uiteindelijk heeft Hij gezegd:
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‘En gij zult blijde tijdingen verkondigen, ja, ze bekendmaken
op de bergen, en op iedere hoge plaats, en onder ieder volk, dat
gij zult mogen zien.

‘En gij zult het in alle ootmoedigheid doen, op Mij vertrou-
wende, en niet smaden, die u smaden.

‘En gij zult niet over leerstukken spreken, doch gij zult beke-
ring verkondigen, en geloof in de Zaligmaker, en vergeving van
zonden door de doop en door vuur, ja, namelijk de Heilige Geest.

‘Zie, dit is een groot gebod, en het laatste, dat Ik u aangaande
deze zaak zal geven; want dit zal voldoende zijn voor uw dage-
lijkse levenswandel, ja, tot aan het einde van uw leven.

‘En indien gij deze raadgevingen veronachtzaamt, zal er
ellende over u komen, ja, gijzelf en uw bezittingen zullen ver-
gaan’ (LV 19:29–32).

Deze geboden moeten we gehoorzamen opdat de mens God
zal leren kennen en Jezus Christus die Hij gezonden heeft, want
‘dit nu is het eeuwige leven’ (Johannes 17:3).

Want daarom is de kerk georganiseerd, het evangelie opnieuw
geopenbaard, het priesterschap van God opnieuw hersteld, met
alle rechten, machten, sleutels en functies. Dit is de zending van
de kerk. De opdracht van God die aan de apostelen vanouds
werd gegeven (Matteüs 28:19; Marcus 16:15) is in deze bedeling
herhaald: dat het evangelie aan alle natiën verkondigd zal wor-
den (LV 38:33), aan Jood en niet-Jood (LV 18:26); dat het met
vreugdevolle klanken verkondigd zal worden (LV 28:16); dat het
naar de einden der aarde zal rollen (LV 65:2); dat het gepredikt
moet worden door ons, die het koninkrijk hebben ontvangen
(LV 84:76). Geen enkele daad van ons of van de kerk mag deze
opdracht van God in de weg staan.6

De zending van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen is er een van vrede. Het doel ervan is de men-
sen van de wereld voorbereiden op de wederkomst van
Christus, en op de introductie van die gezegende dag dat het
millennium zal beginnen en Christus als Koning der koningen
zal regeren, aan het hoofd van de universele broederschap van
mensen.7
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De groei en vooruitgang in de beginperiode 
van de kerk is een vervulling van profetie.

De prestaties van de heiligen der laatste dagen zijn absoluut
en volledig in overeenstemming met de profetie die de profeet
Joseph Smith op de westelijke oever van de Mississippi kreeg,
zoals in zijn dagboek op 6 augustus 1842 is vastgelegd:

‘Ik heb geprofeteerd dat de heiligen nog veel te lijden zullen
krijgen en naar de Rocky Mountains verdreven zullen worden.
Velen zullen afvallen, anderen zullen door onze vervolgers
gedood worden, of door blootstelling aan de elementen van de
natuur of ziekten het leven verliezen. Sommigen zullen het over-
leven, steden bouwen en er getuige van zijn dat de heiligen in
de Rocky Mountains een machtig volk worden.’ [History of the
Church, deel 5, blz. 85.]

(…) Wij hebben inderdaad die profetie in vervulling doen
gaan, ongeacht het feit dat dit westerse land als waardeloos werd
beschouwd. Als we aan dit onvruchtbare gebied denken, als we
denken dat het als waardeloos werd beschouwd, en dan besef-
fen wat we hebben bereikt, bestaat er geen enkele twijfel dat we
die profetie in vervulling hebben doen gaan.8

Ik verheug me in de groei en de vooruitgang van het werk van
God op aarde. (…) Ik herinner me dat ik met president Wilford
Woodruff in een huifkar in Idaho stond, (…) en dat we tot zo’n
zes tot twaalf mensen stonden te praten die daar leefden, en ik
herinner me ook levendig de woorden van die profeet van God.
(…) Ik herinner me dat de jonge mensen nogal ontmoedigd
waren bij Sand Creek, toen ze over het land uitkeken zonder
boom en struik, alleen wat alsem, en zelfs zonder een blokhut.
Broeder Woodruff zei tegen de jonge mensen: ‘Wees niet ont-
moedigd, wees niet terneergeslagen, want Gods zegen rust op
dit land. Het zal maar even duren voordat er hier voorspoedige
en gelukkige nederzettingen van heiligen der laatste dagen zul-
len zijn. U hebt het gevoel dat u uw vrienden hebt achtergelaten,
dat u bijna helemaal van de wereld bent verwijderd, maar het zal
maar even duren voordat er een kerkgebouw zal zijn, en een
school en alle andere faciliteiten die u voorheen ook had. God
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zal het land zegenen en bruikbaar maken.’ Wat is het huidige
resultaat? Op die plek staat nu het stadje Iona, het hoofdkwartier
van een van de ringen van Zion, met zo’n vijfduizend mensen in
plaats van zes of zeven jonge mensen. De woorden van de pro-
feet Wilford Woodruff zijn letterlijk in vervulling gegaan.9

Als ik denk aan alles wat er bereikt is in het werk van God,
schieten woorden tekort om mijn loftuitingen tot uitdrukking te
brengen.10

Ik heb het gevoel dat we door de vervolgingen en de proble-
men die we hebben moeten doorstaan, als volk zijn voorbereid,
opgeleid en versterkt om groter werk te verrichten.11

De heiligen der laatste dagen zijn inderdaad wat de profeet
Joseph heeft gezegd: een machtig volk in de Rocky Mountains,
en we staan nog in de kinderschoenen. We beginnen te groeien
en een machtig volk te worden, maar we zijn nog niets vergele-
ken met wat we zullen worden.12

Niets kan de kerk ervan weerhouden 
om haar doel te bereiken.

Ieder jaar is de kerk sterker dan het jaar daarvoor. De kerk
maakt vooruitgang, en gaat niet achteruit. Mensen maken fou-
ten, maar de kerk staat pal.13

De tegenstander van de ziel van de mens, de verwoester, die
het werk van God zou hebben vernietigd, hij en zijn afgezanten
dachten dat zij door de moord op de profeet [Joseph Smith] en
de patriarch [Hyrum Smith] het werk van de levende God, dat
opnieuw op aarde was gevestigd, konden tegenhouden. Maar
(…) de opzienbarende groei van de kerk, de grote tempel van
God in [Salt Lake City], onze prachtige tabernakel, het belang-
rijke [bestuursgebouw van de kerk] (…), de monumenten en
tempels, van Canada tot Hawaï en St. George, en de grote voor-
uitgang van het werk van God — dit alles is een permanente
berisping voor de mensen die dachten dat zij het werk van de
Heer konden tegenhouden. Het getuigenis van Jezus Christus
dat in het hart van de profeet en de patriarch brandde, en waar-
voor zij hun leven hebben gegeven, brandt in het hart van alle
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mensen die gezegend zijn met het licht, de kennis en het getui-
genis van het goddelijke werk waar zij zich mee bezighouden.14

Sommige mensen hebben beweerd (…) dat als de kerk, zoge-
zegd, niet met de tijd meegroeide en ‘meedeed’, net als andere
kerken, zij tot mislukking gedoemd was. Iedere heilige der laat-
ste dagen die ook maar even denkt dat deze kerk zal falen, is niet
een volledig bekeerde heilige der laatste dagen. Deze kerk zal
niet falen. Ze is voor de laatste keer hersteld, om nooit meer aan
een ander volk te worden gegeven en om nooit meer afgebroken
te worden.15

Onze vijanden hebben nooit iets gedaan dat dit werk van de
Heer daadwerkelijk schade heeft berokkend, en dat zullen ze
ook nooit. Ik kijk om me heen, ik lees, ik overpeins en ik stel de
vraag: waar zijn de invloedrijke, machtige mensen die tegen de
heiligen der laatste dagen hebben gestreden? (…) Waar zijn de
mensen om hen eer aan te doen? Zij kunnen niet gevonden
worden. (…) Waar zijn de mensen die dit werk hebben aange-
vallen? Waar is hun invloed? Zij zijn als de dauw in de zon ver-
dwenen. Wij hoeven als heiligen der laatste dagen niet bang te
zijn. God zal dit werk blijven steunen; Hij zal steunen wat recht-
schapen is.16

God leeft, Jezus is de Christus, Joseph Smith was een profeet
van de ware en levende God. Dit werk, dat ‘mormonisme’ wordt
genoemd, is het evangelie van Jezus Christus, onze Verlosser, en
is het plan van leven en eeuwig heil. En al het ongeloof in de
wereld, alle tegenstand van de wereld kan het niet tegenhouden,
want God heeft het gevestigd en het zal blijven voortgaan totdat
het doel ervan is bereikt!17

Wij moeten ons bekwamen om aan de bestemming 
van de kerk deel te nemen.

God heeft zijn volk veel prachtige beloften gedaan. Wij heb-
ben een prachtige bestemming, en geleidelijk aan bekwamen wij
ons voor die bestemming.18

Als er iets is dat ik de heiligen der laatste dagen bovenal op het
hart wil drukken, is het dat u God daadwerkelijk met geheel uw
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macht, verstand en sterkte behoort te dienen, dat u gelijke tred
houdt met de vooruitgang van dit werk op aarde.19

De bestemming van de heiligen der laatste dagen is bijzonder
groot. Ik besef dat de profetieën die met betrekking tot dit volk
zijn ontvangen, allemaal in vervulling moeten gaan. De kleine
steen die zonder handen uit de berg is afgehouwen, zal voor-
trollen en de hele aarde vervullen. Ik besef dat het nodig zal zijn
dat onze kinderen worden bekwaamd en voorbereid door oplei-
ding, door studie, en door geloof in God, onze hemelse Vader,
en zijn Zoon Jezus Christus, als zij met succes aan hun doel wil-
len beantwoorden. Ik twijfel er niet aan dat de heiligen aan hun
doel zullen beantwoorden, en dat zij zullen bereiken wat God
van hen verwacht. Of wij als persoon ons uiterste best doen, is
een persoonlijke aangelegenheid. Ik heb al vaak tegen de heili-
gen gezegd dat wij allemaal de architect van ons eigen leven
zijn, dat God ons op grond van onze getrouwheid en ijver zal
zegenen.20

Ik twijfel er geen moment aan dat de Heer de heiligen der
laatste dagen zal vermenigvuldigen en hen overvloediger zal
zegenen dan ooit tevoren, maar dan moeten wij natuurlijk wel
nederig en ijverig zijn, dan moeten we aan de opbouw van Gods
koninkrijk bijdragen, en niet alleen onze eigen wil doen. Het
evangelie van Jezus Christus is voor ons hersteld; wij hebben het
plan van leven en eeuwig heil; wij hebben de verordeningen van
het evangelie niet alleen voor de levenden, maar ook voor de
doden. Wij hebben alles wat nodig is, niet alleen voor ons eigen
heil, maar opdat we daadwerkelijk ‘verlossers op de berg Zion’
zullen zijn [zie Obadja 1:21] en naar de tempel van onze God
zullen gaan om onze voorouders te verlossen die zonder kennis
van het evangelie zijn gestorven.21

Als wij trouw zijn, als wij betrouwbaar zijn, als wij dit evange-
lie waardig zijn, waarvan God ons een getuigenis heeft gegeven,
is er geen kwaad in de wereld dat ons kan schaden. Broeders en
zusters, wij kunnen nooit door stervelingen geschaad worden,
alleen door onszelf. Als wij God niet dienen en geen goede wer-
ken verrichten, beroven wij onszelf van het vermogen en de
mogelijkheden om te groeien, om toe te nemen in geloof en
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kennis, om met God en onze rechtschapen medemensen
invloed uit te oefenen.22

Het is niet ongepast om te voorspellen dat de leden van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zowel
wat geestelijke als wereldse aangelegenheden betreft zullen blij-
ven bloeien en gedijen, maar dan moeten ze wel (1) de geboden
van God onderhouden en (2) de weg bewandelen die Hij hen
wijst door zijn geïnspireerde dienstknechten die het heilig
priesterschap dragen. Ze zijn een volk waarvan het geloof, de
leringen, de ijver en de materiële en geestelijke vooruitgang een
zegen voor het hele land zullen zijn. Een volk dat niemand hoeft
te vrezen, dat zelfs begunstigd en verwelkomd hoort te worden,
omdat het ernaar streeft de wil van de Heer te doen, omdat het
alle mensen volgens de beginselen van gerechtigheid en recht-
schapenheid behandelt, omdat het zelf trouw en gezagsgetrouw
is, gehoorzaam aan de bepalingen en beperkingen van de recht-
schapen regeringen op aarde en van het bezielende evangelie
van Jezus Christus, gevestigd en hersteld door middel van
Joseph Smith, die bezocht werd door God en zijn Zoon Jezus
Christus, die aan het hoofd staat van het grote en wonderbaar-
lijke werk waar wij ons mee bezighouden. Hun motto is ‘waar-
heid en vrijheid’, en dat willen zij alle mensen bieden. Zij willen
alle mensen laten deelhebben aan de invloed van de vrede en
rechtschapenheid die bij het ware evangelie van Jezus Christus
horen — de enige manier waardoor de vrede en de broeder-
schap van mensen op aarde gevestigd kunnen worden.23

Ideeën voor studie en bespreking

• Wat is de bestemming van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen?

• Welke bewijzen zijn er dat de leden van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ‘een machtig
volk’ worden? Waarom heeft de kerk zo’n enorme groei
doorgemaakt?
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• Wat kunnen we leren van de inspanningen van de vroegere
heiligen om problemen te overwinnen en het koninkrijk van
God op te bouwen?

• Hoe is de vooruitgang van de kerk in de tijd van president
Grant te vergelijken met de huidige vooruitgang?

• Waarom is het nuttig om te weten dat de kerk ‘voor de laatste
keer is hersteld, om nooit meer aan een ander volk te worden
gegeven en om nooit meer afgebroken te worden’?

• Hoe kunnen wij ertoe bijdragen dat de kerk haar doel bereikt?
Hoe kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kinderen ‘worden
bekwaamd en voorbereid’ om aan dit doel bij te dragen?

Noten

1. Conference Report, april 1902, blz. 80.
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‘Onze Heer en Meester kwam op aarde om niet zijn eigen wil te doen maar die van
zijn Vader, en Hij vervulde zijn zending met succes. Hij overwon de dood, de hel en

het graf, en Hij heeft een troon aan de rechterhand van zijn Vader verdiend.’



Jezus Christus, de Zoon 
van de levende God

Jezus Christus is de letterlijke Zoon van God, de Verlosser
van de mensheid, en Hij staat aan het hoofd van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Uit het leven van Heber J. Grant

President Heber J. Grant heeft gezegd: ‘Er is niets dat zo
waardevol voor het hart van de mens is als het getuigenis van
Jezus Christus’1 President Grant maakte zich veel zorgen om de
mensen die geen stellig getuigenis van de Heiland hadden. Hij
zei: ‘Wat de wereld momenteel boven alles nodig heeft, is
onvoorwaardelijk geloof in God, onze Vader, en in zijn Zoon
Jezus Christus, de Verlosser van de wereld.’2 Hij zag deze grote
behoefte toen hij over de hele wereld reisde om het evangelie te
prediken en geconfronteerd werd met valse leerstellingen over
het leven en de zending van Jezus Christus. Hij was bedroefd
over wat hij ‘een gebrek aan geloof in God, en in de goddelijke
zending van Jezus Christus’ noemde. Hij vertelde ooit over een
krantenartikel waarin een man had beweerd dat de ‘mensen de
“dwaasheid” van Jezus Christus als God op aarde en als Verlosser
van de wereld verwerpen’. President Grant reageerde altijd snel
op dergelijke ideeën en gaf zijn getuigenis als verdediging van
de waarheid. Hij zei:

‘Als ik zo’n uitspraak las — en ik heb ze op verschillende plaat-
sen gelezen — heb ik altijd de moeite genomen om de mensen
op de verschillende plaatsen waar ik predikte, te vertellen wat
de positie van de heiligen der laatste dagen is wat het evangelie
betreft.
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‘Ik heb tijdens die bijeenkomsten, waar soms de meeste men-
sen geen lid van de kerk waren, gezegd dat iedere heilige der
laatste dagen de leer moet onderschrijven dat God de jonge
Joseph Smith heeft bezocht en dat God Jezus Christus als zijn
geliefde Zoon aan hem voorstelde.’3

Uit ieder woord dat president Grant over de Heiland sprak,
bleek zijn liefde voor de Heer. ‘Is het niet opmerkelijk’, zo zei
hij, ‘dat we nooit iets over het werk van onze Heer en Heiland
Jezus Christus kunnen lezen of horen zonder ons daarin te ver-
heugen; en is het ook niet zo dat het leven van iemand anders
dan onze Heer heel interessant kan zijn, maar dat het op den
duur toch saai wordt als we het keer op keer moeten horen of
lezen. Het verhaal van Jezus Christus is een oud verhaal dat altijd
nieuw blijft. Hoe vaker ik over zijn leven en werken lees, hoe
meer vreugde, rust, geluk en tevredenheid ik in mijn ziel krijg.
Er is altijd een nieuwe vreugde als ik nadenk over zijn woorden
en het plan van leven en eeuwig heil waarin Hij de mensen op
aarde onderwees.’4

Het karakter van president Grant werd gekenmerkt door zijn
getuigenis van de Heiland en het herstelde evangelie. Ouderling
John A. Widtsoe, die door president Grant tot apostel was geor-
dend, heeft geschreven: ‘Mensen die ware grootsheid bereiken,
houden zich zorgvuldig aan fundamentele leidende beginselen.
Dat geldt met name voor het leven van president Grant. Door
zijn geloof in God, zijn Zoon Jezus Christus en het herstelde
evangelie werd hij volwassen. Het is vrijwel onmogelijk om zijn
opmerkelijke carrière te begrijpen, tenzij we de kracht van dit
geloof in ogenschouw nemen. (…) Zijn getuigenis van het god-
schap van Jezus Christus en van het herstelde evangelie door-
dringt de ziel met aanstekelijk enthousiasme.’5

Leringen van Heber J. Grant

Jezus Christus is de letterlijke Zoon van God.

Wij geloven onvoorwaardelijk dat Jezus Christus de Zoon van
God is, door God verwekt, de Eerstgeborene in de Geest en de
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Eniggeborene in het vlees; dat Hij net zo goed de Zoon van God
is als dat wij een zoon van onze vader zijn.6

Ik verheug me dat De Kerk van Jezus Christus is gebaseerd op
het eerste grote visioen dat de jonge Joseph Smith meer dan
honderd jaar geleden ontving. Hij verklaarde dat hij twee
hemelse Personen zag, wier glans en heerlijkheid alle beschrij-
ving te boven gingen, en dat een van Hen hem aansprak en op
de ander wees en zei: ‘Deze is mijn geliefde Zoon — hoor Hem.’
[Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.] Er kan geen enkele
twijfel in het hart van een heilige der laatste dagen zijn wat
betreft Jezus Christus als Zoon van de levende God, omdat God
Hem zelf aan Joseph Smith heeft voorgesteld.7

‘Zie, de mens!’ zei Pilatus, de Romeinse bestuurder van Judea,
toen Jezus met een doornenkroon op zijn hoofd en tot hoon
gekleed in een paars gewaad voor de menigte stond die riep:
‘Kruisigen, kruisigen!’ [Johannes 19:5–6.]

Verblind door onwetendheid, onverdraagzaamheid en jaloe-
zie zag de menigte in de veroordeelde man slechts een misdadi-
ger, een overtreder van de traditionele wet, een godslasteraar,
iemand die zij onbezonnen en onrechtvaardig tot het kruis ver-
oordeelden. Slechts een relatief kleine groep mensen begreep
wie Hij was: de Zoon van God, de Verlosser van het mensdom!

Al negentien eeuwen lang wordt de geboorte van Christus
gevierd door landen die zichzelf christelijk noemen. Ieder jaar
verenigen klokkenspel, harmonieuze muziek en stemmen zich
en verkondigen opnieuw de hemelse boodschap: ‘Vrede op
aarde bij mensen des welbehagens.’ [Lucas 2:14.]

Maar net als tijdens die historische rechtszaak heeft de mens
Hem door de eeuwen heen vanuit verschillende standpunten
bezien. Zij die Hem net zo boosaardig verwerpen als de menigte,
beschouwen Hem en zijn discipelen als ‘uitvinders van een
christelijk normenstelsel dat de kracht van de moderne
Europese wereld heeft ondermijnd en verzwakt.’ Anderen, die
door ervaring een duidelijker beeld hebben gevormd, beschou-
wen Hem als de grondlegger van een systeem dat ‘ijver, eerlijk-
heid, waarheid, zuiverheid en vriendelijkheid bevordert; dat de
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wet hoog houdt, dat vrijheid bevordert en daar essentieel voor
is, en dat de mens in één grote broederschap verenigt.’

Velen beschouwen Hem als de ‘enige volmaakte persoon —
een onverschrokken persoonlijkheid in de geschiedenis’, maar
zij ontkennen zijn goddelijke natuur.

Miljoenen aanvaarden Hem als de Meesterleraar, maar vinden
dat zijn leringen niet van toepassing zijn op de hedendaagse
maatschappelijke omstandigheden. Weinig — zo weinig — van
de (…) inwoners der aarde aanvaarden Hem voor wie Hij wer-
kelijk is — ‘de Eniggeborene des Vaders’ die ‘in de wereld kwam
om voor de wereld te worden gekruisigd, om de zonden der
wereld te dragen, en om de wereld te heiligen en van alle onge-
rechtigheid te reinigen.’ [Zie LV 76:23, 41.]8

Jezus Christus is op aarde gekomen 
om het mensdom te verlossen.

Tot de leden van de kerk en tot de vredelievende mensen over
de hele wereld zeggen we: beschouw deze man uit Galilea niet
alleen als een groot Leraar, niet alleen als weergaloos Leider,
maar als de Vredevorst, de Ontwerper van het eeuwig heil, let-
terlijk en waarlijk de Heiland van de wereld!9

We verlangen naar de vooruitgang van alle mensen, en wij bid-
den God om alle mensen te zegenen die ernaar streven om de
mensheid in welke vorm dan ook te verbeteren; en wij zeggen
over ieder mens die gelooft dat Jezus de Christus is en die dat
verkondigt: O God, zegen die man. (…) Jezus is de Verlosser van
de wereld, de Verlosser van het mensdom. Hij kwam op aarde
met een goddelijke zending om voor de verlossing van het
mensdom te sterven. Jezus Christus is letterlijk de Zoon van
God, de Eniggeborene in het vlees. Hij is onze Verlosser, en wij
vereren Hem. Wij prijzen God voor ieder mens op aarde die
onze Heer en Meester als de Verlosser van de wereld vereert.10

Vanaf het begin van onze tijdrekening tot heden heeft God de
Vader op verschillende momenten, door zijn eigen stem of door
de stem van zijn geïnspireerde profeten, verklaard dat Hij zijn
eniggeboren Zoon naar de aarde zou sturen, en dat door Hem,
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door middel van de opstanding, die Hij als eerste onderging, de
mens verlost kon worden van de dood, waaraan alle mensen
onderhevig zijn. En door gehoorzaamheid aan de wet van recht-
schapenheid, die Hij tijdens zijn leven verkondigde en naleefde,
kunnen wij van onze zonden gereinigd worden en erfgenamen
van het koninkrijk der hemelen worden.11

De geboorte van Christus, onze Heer, was meer dan een voor-
val, het was een mijlpaal in de geschiedenis van de wereld, waar
profeten naar hadden uitgekeken, waar dichters over hadden
gezongen, en waar engelen hun stemmen met stervelingen over
hadden verenigd om God te prijzen. Het was de dag, die door
onze Vader in de hemel was vastgesteld en voorbestemd, waarop
Hij zich aan zijn kinderen op aarde zou manifesteren, in de per-
soon van zijn eniggeboren Zoon. (…)

Hij kwam opdat de mens God zou zien en leren kennen, want
Hij getuigde dat wie Hem had gezien, ook de Vader had gezien,
want Hij was het nadrukkelijke evenbeeld van zijn Vader. [Zie
Johannes 14:7–9; Hebreeën 1:3.]

Hij kwam om ons in de aard van God te onderrichten, en door
zijn leer en zijn voorbeeld heeft Hij ons de weg getoond die, als
we die volgen, terug naar zijn tegenwoordigheid leidt. Hij kwam
om de banden des dood te verbreken waardoor de mens was
gebonden, en Hij maakte de opstanding mogelijk waardoor het
graf van zijn overwinning wordt beroofd en de dood zijn prikkel
kwijtraakt.12

Tijdens zijn goddelijke zending op aarde verkondigde de Heer
het evangelie, en als sterfelijk wezen gaf Hij ons het voorbeeld
van de volmaakte mens.

Het evangelie is een plan om de mensen op aarde te leiden,
en om hun geestelijke leven richting te geven zodat zij in de toe-
komende wereld verlost en verhoogd kunnen worden.13

Tijdens zijn korte zending vestigde Hij de organisatie van zijn
kerk, koos Hij twaalf apostelen, die Hij, met Petrus aan het
hoofd, de sleutels van het priesterschap gaf, en aan wie Hij de
organisatie van zijn kerk en de leerstellingen van zijn evangelie
uitlegde, waardoor de mens bij gehoorzaamheid verlost kan
worden en in de tegenwoordigheid van God kan terugkeren.14
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Het leven van Jezus Christus, die in een stal werd geboren, in
een kribbe werd gelegd en tussen twee rovers in ter dood werd
gebracht, was vanuit het standpunt van de mens een van de
grootste mislukkingen, maar onze Heer en Meester kwam op
aarde om niet zijn eigen wil te doen maar die van zijn Vader, en
Hij vervulde zijn zending met succes. Hij overwon de dood, de
hel en het graf, en Hij heeft een troon aan de rechterhand van
zijn Vader verdiend.15

‘Wij geloven dat dankzij de verzoening van Christus alle men-
sen door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van
het evangelie zalig kunnen worden.’ [Geloofsartikelen 1:3.]

Wij geloven dat Christus, door God verwekt en uit een vrouw
geboren, een sterfelijk leven heeft geleid en aan het kruis is
gestorven, dat zijn geest zijn lichaam heeft verlaten, dat Hij werd
begraven en op de derde dag is herrezen, waardoor zijn geest en
lichaam werden verenigd. (…)

Wij getuigen dat de mensen [Joseph Smith en Sidney Rigdon]
aan wie Jezus verscheen toen Hij zijn kerk kwam vestigen, dit
verslag van dat prachtige visioen hebben gegeven:

‘En terwijl wij over deze dingen peinsden, raakte de Here de
ogen van ons verstand aan, en ze werden geopend, en de heer-
lijkheid des Heren omstraalde ons.

‘En wij zagen de heerlijkheid van de Zoon, ter rechterhand
des Vaders, en ontvingen van zijn volheid;

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

‘En nu, na de vele getuigenissen, die van Hem zijn gegeven, is
dit het getuigenis, het allerlaatste, dat wij van hem geven: Dat
Hij leeft!

‘Want wij zagen Hem, namelijk ter rechterhand Gods; en wij
hoorden de stem, die getuigenis gaf, dat Hij de Eniggeborene
des Vaders is —

‘Dat door Hem, en in Hem, en uit Hem de werelden worden
en werden geschapen, en dat de bewoners er van Gode gewon-
nen zonen en dochteren zijn.’ [LV 76:19–24.]
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(…) Daar voegen wij ons eigen nederige getuigenis aan toe:
dat God leeft, dat Jezus de Christus is, dat Hij herrezen is, en dat
naar zijn voorbeeld alle mannen, vrouwen en kinderen die ooit
geleefd hebben, uit het graf zullen herrijzen, net als Christus
herrezen is. En de rechtschapen mensen zullen een prachtig
leven en eeuwige vooruitgang ontvangen.16

Ik verheug me in de kennis dat Jezus de Verlosser van de
wereld is, onze oudste broer, en dat zijn naam, en zijn naam
alleen, de enige onder de hemel is waardoor wij eeuwig heil kun-
nen ontvangen en terug kunnen keren bij onze hemelse Vader
en onze Heiland, met onze dierbaren die ons zijn voorgegaan.17

Door zijn verzoening biedt de Heiland 
ons eeuwige vrede, troost en vreugde.

In het naleven van het evangelie van Christus, en in de
vreugde die voortkomt uit het dienen, is de enige vrede te vin-
den die eeuwig is.

Tegen de menigte zei Jezus:

‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven;

‘neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoe-
dig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

‘want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ [Matteüs
11:28–30.]

Tijdens het Pascha zei Hij tegen zijn apostelen:

‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die
geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.’
[Johannes 14:27.]

Zijn vrede zal ons lijden verlichten, ons gebroken hart verbin-
den, onze haat vernietigen, en in onze boezem een liefde voor
onze medemens voortbrengen waardoor onze ziel met rust en
geluk wordt vervuld.

Zijn boodschap en de heilzame kracht van zijn verzoening
strekken zich uit tot de einden der aarde; zij bereiken de meest
verafgelegen eilanden der zee. Hij kan overal bereikt worden,
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waar de mens zich ook bevindt. Waar Hij zich bevindt, is ook de
Heilige Geest te vinden, met zijn vruchten van ‘liefde, blijd-
schap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid,
trouw’. [Galaten 5:22.]

Hij zal onze troost en verlichting zijn, onze gids en raadgever,
ons eeuwig heil en onze verhoging, want ‘er is ook onder de
hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor zij
moeten behouden worden’. [Handelingen 4:12.]

Uit zijn goddelijke wijsheid komt de volgende eeuwige waar-
heid voort: ‘Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele
wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens
geven in ruil voor zijn leven?’ [Matteüs 16:26.] En Paulus zei:
‘Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar
in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.’
[Zie Romeinen 14:17.]

Vlak voordat Hij zijn hogepriesterlijk gebed uitsprak [zie
Johannes 17], zei Jezus, terwijl Hij zijn apostelen onderwees:
‘Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de
wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de
wereld overwonnen.’ [Johannes 16:33.]18

Jezus Christus leeft en leidt zijn kerk.

Jezus Christus is de Zoon van de levende God. (…) Wij ver-
kondigen aan de hele wereld dat wij weten dat Hij leeft.19

Deze kerk is (…) een wonderbaar werk en een wonder. Er is
niets in de wereld dat er op lijkt, omdat Jezus Christus, de Zoon
van God de kerk heeft gevestigd, en aan het hoofd ervan staat.20

Jezus is de Christus, en Hij is de hoeksteen van dit grote werk
— Hij leidt het en Hij zal het blijven leiden.21

Wij getuigen dat God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus in
onze bedeling aan de profeet Joseph Smith zijn verschenen om
zijn kerk opnieuw te organiseren, die nooit meer zal worden
afgebroken, dat hemelse boodschappers zijn priesterschap en
het heilige gezag daarvan hebben hersteld.22

Ik heb zoveel vreugde ervaren die ik niet onder woorden kan
brengen omdat ik mijn stem heb laten horen, omdat ik tot de
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mensen met wie ik in aanraking ben gekomen heb getuigd dat
ik weet dat Jezus de Christus is, de Heiland van de wereld, de
Verlosser van het mensdom; dat ik weet dat Joseph Smith een
profeet van de ware en levende God was; dat ik een duurzaam
getuigenis in mijn hart heb dat Brigham Young een uitverkoren
werktuig van de levende God was, evenals John Taylor, Wilford
Woodruff en Lorenzo Snow dat waren, en dat Joseph F. Smith
momenteel de vertegenwoordiger van de levende God is, de
woordvoerder van God hier op aarde. [President Grant gaf dit
getuigenis op 4 oktober 1918, ongeveer zeven weken voordat hij
president Joseph F. Smith als president van de kerk opvolgde.]23

Wij roepen de mensen in de hele wereld op om tot Christus
te komen, door wie verlossing mogelijk is voor iedereen die zijn
naam op zich neemt en zijn geboden onderhoudt. Wij getuigen
dat de volheid van het evangelie is hersteld, dat zijn kerk is
gevestigd, en dat het evangelie zich zal verspreiden totdat alle
mensen in vrede zullen leven. Dan zal zijn koninkrijk komen en
zijn wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. O
Heer, bespoedig die glorierijke dag.24

Ideeën voor studie en bespreking

• Waarom is geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus
‘wat de wereld momenteel boven alles nodig heeft’? Wat voor
wereldse invloeden kunnen het geloof van de mensen in
Jezus Christus als Gods Zoon ondermijnen? Hoe kunnen wij
ons geloof in de Heiland verder ontwikkelen?

• Welke invloed heeft uw getuigenis in uw dagelijks leven? Hoe
kunnen we in moeilijke tijden hoop putten uit de kennis dat
de Heiland al het kwaad heeft overwonnen?

• Waarom kwam Jezus op aarde? Hoe kunnen we de Heer beter
helpen bij het bereiken van zijn doelen?

• Hoe is de vooruitgang van de kerk een getuigenis van de voort-
durende zending van Jezus Christus? Hoe draagt de kennis dat
Christus zelf aan het hoofd van de kerk staat bij tot onze moti-
vatie om in het koninkrijk van God werkzaam te zijn?
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• Welke invloed kan ons begrip van de zending van de Heiland
hebben op onze omgang met mensen die geen lid van de
kerk zijn?
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Verzoening van Jezus Christus. Zie
ook Jezus Christus

leidt tot vrede en vreugde, 237–39

verlost iedereen van de dood,
235–37

voorziet de getrouwen van eeuwig
leven, 235–37

Volharden tot het einde. Zie Volharding

Volharding

houdt ons op de weg naar het
eeuwige leven, 37–39

hulpmiddel om goede doelen te
bereiken, 33–36

noodzakelijk bij onze pogingen om
anderen te helpen, 39–41
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Voorbeeld

goed, schijnt als een licht, 99–100

kinderen leren van, 130, 186, 215–17

slecht, kan personen en de kerk in
diskrediet brengen, 98–99

van leden van de kerk, beïnvloedt
reputatie van kerk, 97–98

zendingswerk door, 100–02

Vreugde

als wij anderen vergeven, 155–158

als wij bidden, 185

als wij de geboden onderhouden,
194

als wij iets over de Heiland leren,
233

als wij in het evangelie onderwijzen,
1, 8–9

als wij ons getuigenis geven, 11, 66,
238

als wij onze kinderen onderwijzen,
211

door gehoorzaamheid aan het woord
van wijsheid, 202

in dienstbetoon, 40, 150

in het bestuderen van het evangelie,
1, 183

in het betalen van tiende, 128

in zendingswerk, 89–90

van de pioniers in de laatste dagen,
138

van onze hemelse Vader, als Hij de
rechtschapenen thuis verwelkomt,
47

verzoening van Jezus Christus geeft,
237–38

W

Welzijnsprogramma, XXIII–XXIV,
119–20

Werken

aangenaam in de ogen van de Heer,
117

belangrijkheid bijbrengen van, aan
jongeren, 113

een levenslange verantwoordelijk-
heid, 121–22

een onderdeel van het evangelie van
Jezus Christus, 117–18

essentieel voor succes, 36–38, 116,
117–19

hulpmiddel om zelfredzaam te 
worden, 120–21

niet, vernietigt gezondheid, 122

om anderen te helpen die zijn 
afgedwaald, 39–41

Widtsoe, John A., spreekt over Heber J.
Grant, 95, 147, 232

Woodruff, Wilford, XX, 73–75, 77, 79,
80, 81, 121, 224

Woord van wijsheid

bidden om hulp om gehoorzaam te
zijn, 204

de belofte van Heber J. Grant om
tegen alcohol en tabak te strijden,
197

definitie van, 197

een brief van de Heer, 203

een wet van leven en gezondheid,
200–02

gehoorzaamheid aan, levert aardse
en geestelijke zegeningen op,
200–02

iedere heilige der laatste dagen kan
het onderhouden, 203–04

leven van Heber J. Grant gered door
gehoorzaamheid aan, 199–200

ongehoorzaamheid aan, verzwakt
ons lichamelijk en geestelijk,
203–05
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Y

Young, Brigham, X, 69, 76, 79, 80, 81,
120–21, 139, 178, 181

Z

Zelfredzaamheid, 119–20

Zendelingen. Zie ook zendingswerk

behoren lofzangen te zingen, 177–78

moeten actief blijven als zij thuisko-
men, 193

versterken hun getuigenis als zij
onderwijzen, 69

Zendingswerk. Zie ook Zendelingen

belang van voorbeeld in, 99–101

is uiting van liefde voor de Heer en
onze naasten, 87–89

leidt tot oprechte vreugde, 89–90

moet door de macht van de Geest
worden verricht, 91–93

onze plicht en ons voorrecht, 87–89

vereist offers, 87–89

Zingen. Zie ook Lofzangen

een uitstekende manier om te 
aanbidden, 174

kunnen een gebed tot de Heer zijn,
174–75

liederen vermijden die valse leer 
verkondigen, 175

thuis, 175–76
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