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V

Inleiding

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen
hebben de reeks Leringen van kerkpresidenten uitgebracht zodat
de leden van de kerk door de leringen van de profeten in deze
bedeling hun begrip van de evangelieleer kunnen verdiepen en
dichter tot de Heer komen. Met deze serie kunt u thuis een ver-
zameling evangelische naslagwerken opbouwen.

Dit boek bevat de leringen van president Wilford Woodruff,
die van april 1889 tot september 1898 president van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is geweest.

Individuele studie

Streef er bij uw studie van de leringen van president Wilford
Woodruff naar inspiratie van de Geest te ontvangen. Denk aan
de geïnspireerde belofte van Nephi: ‘Hij die ijverig zoekt, zal vin-
den; en de verborgenheden Gods zullen hun door de macht van
de Heilige Geest worden ontvouwd’ (1 Nephi 10:19).

Aan het eind van elk hoofdstuk vindt u ‘Ideeën voor studie en
onderwijs’. Door die vragen, ideeën en schriftverwijzingen zult u
de woorden van president Woodruff gaan begrijpen en kunt u ze
toepassen. Overweeg om ze door te nemen voordat u aan het
hoofdstuk begint. Denk bij uw studie ook aan de volgende vragen:

• Welk beginsel leert president Woodruff ons hier? Wat kan ik
hieruit leren?

• Wat betekenen president Woodruffs leringen voor mij? Wat
heb ik in mijn taken thuis en in de kerk aan deze leringen?

• Wat ga ik doen met wat ik leer?
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Lesgeven met dit boek

Als u leerkracht bent in de ZHV, het ouderlingenquorum of de
groep hogepriesters, krijgt u de gelegenheid om uit dit boek les
te geven. De volgende richtlijnen zijn er om u te helpen.

Concentreer u op de woorden van

president Woodruff en de Schriften

De Heer heeft ons geboden om bij
het onderwijzen ‘geen andere dingen
[te] zeggen dan hetgeen de profeten
en apostelen geschreven hebben, en
hetgeen [ons] door de Trooster geleerd
wordt door het gelovige gebed’
(LV 52:9).

U kunt soms in de verleiding komen
om dit boek terzijde te leggen en uw
lessen te baseren op ander materiaal.

Maar uw opdracht is anderen te helpen om het evangelie te
leren aan de hand van de woorden van president Woodruff en
de Schriften. Concentreer u in uw lessen op de uitspraken in dit
boek en de bijbehorende schriftteksten aan het eind van elk
hoofdstuk. Besteed een groot deel van de les aan het lezen en
bespreken van de woorden van president Woodruff.

Moedig de leden in uw klas aan om de hoofdstukken van tevo-
ren thuis te bestuderen en het boek op zondag mee naar de kerk
te nemen. Als ze het materiaal van tevoren lezen, zijn ze beter
voorbereid om aan de les deel te nemen en elkaar op te bouwen.

U openstellen voor de leiding van de Heilige Geest

Bid om hulp en bereid u ijverig voor, dan zal de Heilige Geest
u leiden (zie Alma 17:2–3; LV 11:21; 42:14; 88:77–78). Door een
stille, zachte stem in uw gedachten en uw hart zal Hij u helpen
met het uitzoeken van uitspraken uit het boek waarmee u ande-
ren kunt aanmoedigen om het evangelie te leren en na te leven.

Bid tijdens het onderwijzen dat de Geest uw woorden en de
klassikale bespreking kracht bij zal zetten. Nephi heeft geschre-
ven: ‘Wanneer een mens door de macht van de Heilige Geest
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spreekt, voert de macht van de Heilige Geest het tot het hart der
mensenkinderen’ (2 Nephi 33:1; zie ook LV 50:13-22).

Stel een lesschema op

Als de Geest u lesideeën ingeeft, schrijf die dan op zodat u ze
niet vergeet. Verwerk vóór de les alle ideeën tot een lesschema.
U kunt eventueel de volgende vier eenvoudige stappen gebruiken:

1. Bestudeer het hoofdstuk. Lees het hele hoofdstuk door en stel
u op de hoogte van de leringen van president Woodruff. Volg
de adviezen onder ‘Individuele studie’ op pagina V op.

2. Kies onder gebed de passages uit die uw klas het meest van

nut zullen zijn. Bestudeer het hoofdstuk ten minste nog één
keer. Kijk vooral naar de subkopjes in vet, want die geven aan
welke beginselen u uw klas dient bij te brengen. Vraag de
Heer om u te leiden bij het kiezen van de uitspraken die de
leden het beste die beginselen bijbrengen en laten toepassen.
Omdat elk hoofdstuk meer informatie bevat dan u in één les
kunt behandelen, moet u zich niet verplicht voelen om alle
beginselen te behandelen of alle uitspraken te gebruiken.

3. Bepaal hoe u de uitspraken behandelt. Hebt u eenmaal uit-
spraken gekozen, dan bent u klaar om te bedenken hoe u ze
gaat behandelen. Bid, en streef daarbij naar inspiratie. Kijk
ook aan het eind van het hoofdstuk naar de ideeën onder het
kopje ‘Ideeën voor studie en onderwijs’. Bedenk dat de leden
door uw onderwijs de woorden van president Woodruff moe-
ten gaan bespreken, begrijpen en toepassen.

4. Organiseer uw ideeën door de hoofdpunten op te schrijven.

Met een lijst hoofdpunten kunt u uw ideeën rangschikken en
wordt het makkelijker om de les te geven. Verdeel de hoofd-
punten over drie onderdelen:

• Inleiding. Bereid een korte inleiding voor om de woorden
van president Woodruff onder de aandacht van de leden te
brengen.

• Bespreking leringen van president Woodruff. Schrijf op hoe
u de gekozen uitspraken wilt behandelen. Dit onderdeel
met uw lijst hoofdpunten kunt u eventueel dezelfde indeling
geven als de vette subkopjes in het hoofdstuk.
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• Slot. Bereid u voor om de besproken beginselen kort samen
te vatten en ervan te getuigen. U kunt ook anderen vragen
om hun getuigenis te geven.

Een zinvolle discussie leiden

De Heer heeft als volgt de beginselen
van doeltreffend onderwijs geopenbaard:
‘Wijst onder u een leraar aan, en laten
niet allen tegelijkertijd spreken; maar laat
één tegelijk spreken en laten allen luiste-
ren naar wat hij zegt, opdat wanneer
allen gesproken hebben, allen door allen
opgebouwd zullen zijn, en opdat eenie-
der een gelijke gelegenheid zal hebben’
(LV 88:122). Met de volgende richtlijnen

kunt u zinvolle discussies aanmoedigen en leiden:

• Stel u open voor de leiding van de Heilige Geest. Hij kan u
ertoe aanzetten om bepaalde vragen te stellen of bepaalde
mensen bij de discussie te betrekken.

• Zorg ervoor dat de leden in de klas zich concentreren op de
leringen van president Woodruff. Laat hen zijn woorden voor-
lezen als aanzet tot de bespreking en om vragen te beant-
woorden. Als er opmerkingen worden gemaakt die afwijken
van het onderwerp, stuur de bespreking dan beleefd bij.

• Getuig geregeld van de besproken waarheden. Vraag leden in
de klas om ook hun getuigenis te geven.

• Als het gepast is, kunt u over ervaringen vertellen die met de
beginselen in het hoofdstuk te maken hebben. Moedig ande-
ren aan om over hun eigen ervaringen te vertellen als de
Heilige Geest ze daartoe aanzet.

• Zeg niet te veel. Moedig de anderen aan om hun ideeën te
spuien, vragen te stellen en elkaar iets te leren.

• Wees niet bang voor stiltes. De leden in de klas hebben tijd
nodig om na te denken of in hun boek te kijken voordat ze
hun ideeën spuien, getuigenis geven of over hun ervaringen
vertellen.
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• Toon waardering voor elke bijdrage aan de bespreking. Luister
oprecht en probeer de opmerkingen te begrijpen. Bedank
ieder voor zijn of haar bijdrage.

• Als er meerdere ideeën gespuid worden, dan kunt u eventu-
eel iemand vragen om de ideeën op het bord te schrijven.

• Pas ervoor op om een goede bespreking af te breken om maar
al het lesmateriaal te kunnen behandelen. Het gaat er vooral
om dat de leden in de klas de Geest voelen en dat hun bereid-
heid om het evangelie na te leven toeneemt.

Goede vragen kunnen mensen aan het denken zetten, de
bespreking bevorderen en ertoe leiden dat men de geleerde
beginselen toepast. Aan het eind van elk hoofdstuk in dit boek
vindt u onder ‘Ideeën voor studie en onderwijs’ nuttige vragen.
Maak uitgebreid gebruik van die vragen. Zo nodig kunt u ook uw
eigen vragen bedenken. Bedenk vragen die de leden ertoe aan-
zetten om de leringen van president Woodruff te onderzoeken,
te analyseren en toe te passen. (Zie hieronder.)

Zoekvragen moedigen de leden in de klas aan om de uitspra-
ken van president Woodruff te lezen en te bespreken. U kunt
bijvoorbeeld vragen: ‘Wat kunnen we leren van president
Woodruffs uitspraken over het uitdragen van het evangelie?’

Analysevragen zetten de leden in de klas ertoe aan om de
leringen van president Woodruff te overpeinzen en hun begrip
van de besproken evangeliebeginselen te vergroten. U kunt bij-
voorbeeld na het behandelen van de hierboven genoemde
zoekvraag de vraag stellen: ‘Waarom geeft zendingswerk zoveel
vreugde?’

Toepassingsvragen laten de leden in de klas inzien hoe zij naar
de leringen van president Woodruff kunnen leven. U kunt bij-
voorbeeld vragen: ‘Wat kunnen we doen om het evangelie uit
te dragen?’

Informatie over de in dit boek geciteerde bronnen

De leringen van president Woodruff in dit boek zijn recht-
streekse citaten uit zijn toespraken, dagboeken en andere publi-
caties. Citaten uit zijn dagboeken zijn voor publicatie in alinea’s
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ingedeeld. Behalve waar redactionele of typografische veranderin-
gen noodzakelijk waren om de leesbaarheid te bevorderen, zijn
de citaten identiek aan de bronteksten. Dergelijke redactionele
ingrepen kunnen kleine inconsequenties tot gevolg gehad
hebben.

President Woodruff verwees vaak met termen als mens of
mensheid naar alle mensen, zowel man als vrouw. Ook gebruikte
hij vaak het voornaamwoord hij om naar zowel man als vrouw te
verwijzen. Zo sprak men nu eenmaal in zijn tijd. Ondanks de
verschillen tussen die taalconventies en het huidige taalgebruik,
zullen de lezers merken dat de leringen van president Woodruff
zowel voor vrouwen als mannen waardevol zijn.
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Historisch overzicht

Dit boek is geen geschiedenis, maar een verzameling evange-
liebeginselen waarin president Wilford Woodruff onderwezen
heeft. Het volgende overzicht is een beknopt historisch kader voor
deze leringen. Veel belangrijke gebeurtenissen uit de wereldge-
schiedenis staan er niet in. Ook worden niet alle belangrijke
gebeurtenissen uit het leven van president Woodruff vermeld,
zoals zijn huwelijken en de geboorte en dood van zijn kinderen.

1807, 1 maart Wilford Woodruff geboren in Farmington
(Hartford County, Connecticut) in het
gezin van Beulah Thompson Woodruff
en Aphek Woodruff.

1808, 11 juni Zijn moeder (26) overlijdt.

1810, 9 november Zijn vader huwt Azubah Hart.

1821 Wordt molenaar.

1832 Verhuist met zijn broer Azmon en diens
vrouw naar Richland (Oswego County,
New York), waar ze een boerderij kopen.

1833, 29 december Hoort voor het eerst van het herstelde
evangelie tijdens een bijeenkomst met
twee zendelingen van de kerk, de ouder-
lingen Zera Pulsipher en Elijah Cheney.

1833, 31 december Gedoopt en bevestigd door Zera Pulsipher.

1834, 2 januari Tot leraar geordend door Zera Pulsipher.

1834, april Gaat naar Kirtland (Ohio), waar hij ken-
nismaakt met de profeet Joseph Smith.

1834, mei–juni Reist met het Zionskamp naar Missouri.
Blijft achter in Clay County om de heili-
gen daar te helpen.



XII

H I S T O R I S C H  O V E R Z I C H T

1834, 5 november Tot priester geordend door Simeon
Carter in Clay County (Missouri).

1835, 13 januari Verlaat Missouri om zijn eerste voltijd-
zending te vervullen in Arkansas en
Tennessee.

1835, 28 juni Tot ouderling geordend door Warren
Parrish in de buurt van Memphis
(Tennessee).

1836, 19 april Geroepen als lid van het Tweede Quorum
der Zeventig.

1836, 31 mei Tot zeventiger geordend door David
Patten.

1837, 3 januari Geroepen als lid van het Eerste Quorum
der Zeventig.

1837, 31 mei Verlaat Kirtland (Ohio) om een zending
te vervullen op de Foxeilanden (voor de
kust van de staat Maine).

1838, 8 juli Geroepen als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen na een openbaring aan
de profeet Joseph Smith (zie LV 118).

1839, 26 april Tot apostel geordend door Brigham
Young op de bouwplaats voor de tempel
in Far West (Missouri).

1839, 8 augustus Gaat op zending naar Engeland.

1840–1841 Op zending in Engeland. Brengt ongeveer
tweeduizend mensen tot de doop en de
bevestiging. Registreert in Londen het
auteursrecht van het Boek van Mormon.

1841, 6 oktober Keert terug naar zijn gezin en de andere
heiligen in Nauvoo.
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1841, 21 november Is getuige van de eerste dopen voor
de doden in de doopruimte van de
Nauvootempel.

1843, juli–november Vervult een zending in het oosten van de
Verenigde Staten en zamelt geld in voor
de bouw van de Nauvootempel.

1844, mei–augustus Vervult nogmaals een zending in het
oosten van de Verenigde Staten.

1844, 9 juli Hoort van de martelaarsdood van Joseph
en Hyrum Smith op 27 juni.

1844, 6 augustus Keert met andere leden van het Quorum
der Twaalf terug naar Nauvoo.

1844, 8 augustus Woont een conferentie bij waarop de
aanwezige leden president Brigham
Young en de leden van het Quorum der
Twaalf Apostelen als leiders van de kerk
steunen.

1844, 12 augustus Geroepen om de Europese Zending te
presideren.

1846, april–mei Keert terug naar Nauvoo en voegt zich
later bij de heiligen op hun uittocht naar
het westen.

1847, 7 april Verlaat Winter Quarters met de eerste
groep pioniers die naar de Salt Lake
Valley gaat.

1847, 24 juli Arriveert in de Great Salt Lake Valley.

1847–1850 Voert verscheidene opdrachten uit ter
ondersteuning van heiligen die vanuit
Winter Quarters en het oosten van de
Verenigde Staten naar Salt Lake City
gaan.

1856–1883 Werkzaam als assistent-kerkhistoricus.



XIV

H I S T O R I S C H  O V E R Z I C H T

1877, 1 januari– Werkzaam als eerste president van de
1884, 26 juni St. Georgetempel (Utah).

1877, 29 augustus Hoort van het overlijden van president
Brigham Young en reist van St. George
naar Salt Lake City.

1880, 10 oktober Gesteund als president van het Quorum
der Twaalf Apostelen. Op dezelfde alge-
mene conferentie wordt John Taylor
gesteund als president van de kerk.

1882 Het Congres van de Verenigde Staten aan-
vaardt de Edmundsmotie, een wetsvoor-
stel waardoor het meervoudig huwelijk
een misdrijf wordt en dat polygamisten
verbiedt te stemmen, een openbaar ambt
uit te oefenen of in een jury plaats te
nemen.

1883–1889 Werkzaam als kerkhistoricus.

1887, 19 februari Het Congres van de Verenigde Staten
neemt de Edmunds-Tuckermotie aan,
ook gericht tegen het meervoudig huwe-
lijk, die de federale overheid toestaat om
het merendeel van het onroerend goed
van de kerk in beslag te nemen. De wet
gaat in op 3 maart 1887.

1887, 25 juli Wordt senior apostel en presiderend
leider van de kerk na de dood van
president John Taylor.

1888, 17 mei Wijdt de Mantitempel (Utah) in.

1889, 7 april Gesteund als president van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen.
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1890, 24 september Geeft na een openbaring van de Heer
een verklaring uit dat heiligen der laatste
dagen geen meervoudige huwelijken
meer aan mogen gaan.

1890, 6 oktober De kerkleden steunen op de algemene
conferentie unaniem de openbaring van
president Woodruff aangaande het
meervoudig huwelijk.

1893, 6 april Wijdt de Salt Laketempel in.

1894, 13 november Oprichting van de Genealogical Society
of Utah onder zijn supervisie.

1897, 1 maart Viering van zijn negentigste verjaardag.

1898, 2 september Overlijdt na een korte ziekte in
San Francisco (Californië).
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Het leven en de bediening
van Wilford Woodruff

God volgt voor ons verborgen paân bij al zijn heilig werk. Zijn
wil beheerst naast d’oceaan ook ’t stormen in het zwerk.’1 Zo
begint president Wilford Woodruffs lievelingslofzang, ‘God volgt
voor ons verborgen paân’.

‘Hij was weg van [die lofzang]’, heeft president Heber J. Grant
eens gezegd, die apostel was toen Wilford Woodruff president
van de kerk was. ‘We zongen die lofzang, daar ben ik van over-
tuigd, wel twee keer per maand bij onze wekelijkse vergaderin-
gen in de tempel, en er ging zelden een maand voorbij dat
broeder Woodruff niet om die lofzang vroeg. Hij geloofde met
hart en ziel in dit werk en zette zich uit alle macht die God hem
gaf in voor het voortstuwen ervan.’2

Matthias F. Cowley, die ook met president Woodruff heeft
samengewerkt, heeft gezegd: ‘In de hele kerk voelde misschien
wel niemand beter aan hoe waar de woorden “God volgt voor
ons verborgen paân bij al zijn heilig werk” zijn dan Wilford
Woodruff. Hij was zo ontzettend geestelijk ingesteld, zo volko-
men toegewijd aan zijn werk als dienstknecht van God, dat hij
zijn hele leven lang een overvloed aan wonderbaarlijke manifes-
taties van Gods heilig werk heeft gezien. Hij heeft zijn geloof
nooit op wonderen gebaseerd — wonderen waren voor hem
slechts een bevestiging van wat hij met heel zijn hart geloofde en
van zijn ideeën over de leringen uit de Heilige Schrift.’3

Zoals president Grant en broeder Cowley hebben opgemerkt,
was de lievelingslofzang van president Woodruff een passend
thema voor zijn leven. En het is ook een goede beschrijving van
de vooruitgang die hij zag in De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen. De tekst van de lofzang gaat als volgt
verder:
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Met ondoorgrondelijk besluit
en feilloos diep verstand
werkt [God] zijn grote plannen uit,
en leidt met vaste hand.

Vreest niet, gij kind’ren Gods, vat moed:
het leed dat u verschrikt
wordt door uw Vader, wijs en goed,
tot zegen u beschikt.

Treedt niet met uw beperkt verstand
in het gericht met God;.
Hij stuurt, ofschoon met strenge hand,
met liefde ’s mensen lot.4

Wilford Woodruff was betrokken bij veel beslissende momen-
ten in het begin van de kerkgeschiedenis, en hij raakte goed
bekend met de wolken van tegenspoed die voor de getrouwen
uiteindelijk tot zegeningen leidden. Hij proefde de bittere smaak
van vervolging en lijden, maar ervoer ook de zoete smaak van lei-
ding door de hand Gods. En toen hij de herstelling van het evan-
gelie zag plaatsvinden, kreeg hij duidelijk inzicht in Gods werk.

Jonge jaren van Wilford Woodruff:

een stevig fundament thuis

Wilford Woodruff werd op 1 maart 1807 geboren in Farmington
(Connecticut), in het gezin van Aphek en Beulah Thompson
Woodruff. Toen hij vijftien maanden oud was, stierf zijn moeder
aan vlektyfus. Ongeveer drie jaar later hertrouwde Aphek. Wilford
en zijn twee oudere broers werden opgevoed door hun vader en
hun stiefmoeder, Azubah Hart Woodruff. Aphek en Azubah kregen
samen nog zes kinderen, waarvan er echter vier jong overleden.

Uit de geschriften van Wilford Woodruff blijkt dat zijn jeugd er
grotendeels net zo uitzag als die van andere jongens in zijn tijd.
Hij ging naar school en werkte op de boerderij van zijn ouders.
Al op erg jonge leeftijd werkte hij ook in zijn vaders zagerij.
Daarbij deed hij ervaring op waar hij veel aan zou hebben toen
hij als volwassene zelf een zagerij dreef. Vissen was een van zijn
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liefste vormen van tijdverdrijf, en hij viste vaak met zijn broers
op forel in het stroompje dat langs zijn vaders zagerij liep.

Hij hield van zijn huisgenoten en had groot respect voor zijn
ouders. Vol bewondering en dankbaarheid beschreef hij zijn vader
als een sterke man die altijd ‘veel werk verzette’ en die ‘een bij-
zonder liefdadig, eerlijk, integer en waarheidslievend man’ was.5

En dat zijn stiefmoeder hem het evangelie leerde, heeft ertoe bij-
gedragen dat hij naar de ware kerk van de Heer op zoek ging.6

Zelfs toen hij ouder werd, hadden veel zaken die hem de
meeste vreugde bezorgden te maken met zijn ouders, broers en
zussen. Zijn broer Azmon en hij werden op dezelfde dag
gedoopt. Hij was verheugd toen hij de kans kreeg om zijn vader,
zijn stiefmoeder en hun kinderen te onderwijzen en te dopen.
Later zorgde hij ervoor dat er tempelwerk werd gedaan voor zijn
moeder. Daarvan zei hij dat het voldoende beloning was voor al
het werk dat hij zijn hele leven had gedaan.7

‘De bescherming en genade van God’

Toen Wilford Woodruff eens terugkeek op zijn jonge jaren, zag
hij de hand van de Heer in de vele keren dat zijn leven was
gered. In een artikel met de titel ‘Ongelukkenhoofdstuk’
beschreef hij enkele ongelukken die hij had meegemaakt, waar-
bij hij zijn verwondering uitsprak over het feit dat hij ze kon
navertellen. Hij vertelde bijvoorbeeld over een avontuur dat hij
op de boerderij van zijn ouders meemaakte: ‘Toen ik zes jaar
was, werd ik bijna gedood door een bokkige stier. Mijn vader en
ik waren het vee pompoenen aan het voeren [toen] een bokkige
stier mijn koe wegduwde van de pompoen die zij aan het eten
was. Ik pakte de pompoen die zij achterliet, waarop de stier naar
mij uitviel. Mijn vader zei dat ik de pompoen moest laten vallen
en wegrennen. Ik rende een steile heuvel af, maar nam de pom-
poen mee — vastbesloten om de koe te geven wat haar toe-
kwam. De stier achtervolgde me. Toen hij op het punt stond om
me in te halen, trapte ik in een gat waar een paal had gestaan,
waarop de stier over me heen sprong, op de pompoen af rende
en die met zijn horens aan flarden reet — wat hij ongetwijfeld
ook met mij had gedaan als ik niet was gevallen.’8
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Hij vertelde ook over een ongeluk dat hij kreeg toen hij zeven-
tien was: ‘Ik bereed een onstuimig paard dat ik niet goed kende.
Toen ik een erg steile heuvel met veel stenen afdaalde, sprong het
paard plotseling van het pad af naar een betere plek en begon op
volle snelheid tussen de stenen door van de helling af te rennen,
waarop hij met zijn achterpoten sloeg en mij over zijn kop op de
stenen probeerde te gooien. Ik ging echter tegen zijn hoofd aan
zitten — ik greep met de dood voor ogen zijn oren stevig vast,
daar ik verwachtte elk moment op de stenen aan gruzelementen
geslagen te worden. In die positie, met mijn benen om zijn nek
geklemd, en zonder hoofdtuig — met alleen zijn oren om hem te
sturen — stortte hij zich in volle galop de heuvel af tot hij tegen
een steen aanliep en viel. Ik vloog ongeveer vijf meter ver over zijn
kop en de stenen heen en kwam met beide voeten op de grond
terecht, wat de enige manier was waarop ik dit had kunnen over-
leven. Want als ik op enig ander deel van mijn lichaam was terecht-
gekomen, zou ik op slag dood zijn geweest. Nu werden mijn
botten bij het neerkomen toch al als rietstengels gekraakt. Mijn
linkerbeen brak op twee plekken en mijn enkelbotten staken eng
naar buiten. Bovendien rolde het paard over mij heen in zijn wor-
steling om weer op de been te komen. Mijn oom, Titus Woodruff,
zag me vallen, haalde hulp, en droeg me naar zijn huis. Van twee
uur ’s middags tot tien uur ’s avonds lag ik daar zonder medische
hulp. Toen kwam mijn vader met dokter Swift uit Farmington. De
dokter zette mijn botten recht, spalkte mijn armen en benen, en
reed me die avond dertig kilometer in zijn koets naar mijn vaders
huis. Mijn lijden was groot. Ik werd echter goed verzorgd en na
twee maanden liep ik alweer op krukken naar buiten.’9

Ondanks vele ongelukken, ook toen hij volwassen was, werd het
leven van Wilford Woodruff telkens gespaard. Toen hij 41 was, gaf
hij een samenvatting van de ongelukken die hem waren overko-
men en sprak hij zijn dank uit voor de reddende hand van de Heer:

‘Ik heb beide benen gebroken — waarvan een op twee plaatsen
— alsmede beide armen, mijn borstbeen en drie ribben, en mijn
beide enkelbotten ontwricht. Ik ben verdronken, bevroren, ver-
brand, gebeten door een dolle hond, in twee waterwielen hele-
maal onder water geweest, heb enkele ernstige ziekten gehad, ben
op de ergste manieren vergiftigd, bij een ernstig spoorwegongeluk



XX

H E T  L E V E N  E N  D E  B E D I E N I N G  V A N  W I L F O R D  W O O D R U F F

betrokken geweest, op een haar na gemist door kogels, en ben tal-
loze andere keren op het nippertje aan de dood ontsnapt.

‘Ik vind het wonderbaarlijk dat ik met al die verwondingen en
breuken nooit een verlamming heb opgelopen, maar in staat ben
geweest om het zwaarste werk, de grootste ontbering en de
zwaarste reizen te verduren — ik heb vaak zestig, tachtig en ook
wel eens bijna honderd kilometer op een dag gelopen. God heeft
mij bescherming en genade geschonken en tot nu toe is mijn
leven gespaard. Voor die zegeningen ben ik mijn hemelse Vader
uit het diepst van mijn hart dankbaar. En ik bid dat ik de rest van
mijn dagen in zijn dienst mag doorbrengen en zijn koninkrijk
verder mag opbouwen.’10

De ware kerk van de Heer zoeken en vinden

Wilford Woodruff wilde al in zijn jonge jaren de Heer dienen
en over Hem leren. Hij zei eens: ‘Ik concentreerde me al jong op
godsdienstige onderwerpen.’11 Maar hij sloot zich niet bij een
bepaalde kerk aan. Hij zocht liever naar de enig ware kerk van
Jezus Christus. Door de leringen van zijn ouders en andere vrien-
den, en de influisteringen van de Geest, raakte hij ervan over-
tuigd ‘dat de kerk van Christus in de wildernis was — dat er een
afval had plaatsgevonden van de zuivere, onbevlekte godsdienst
van God, en dat er een grote verandering ophanden was.’12 Hij
raakte vooral gemotiveerd door de leringen van ene Robert
Mason, die profeteerde dat Wilford in zijn leven nog de vruchten
zou proeven van het herstelde evangelie (zie pp. 1–3 in dit boek).

Jaren later vertelde president Wilford Woodruff, omdat hij
ervan overtuigd was dat andere heiligen der laatste dagen baat
konden hebben bij het vernemen van zijn persoonlijke ervarin-
gen,13 het verhaal van zijn zoeken naar de waarheid. Hij vertelde:

‘Ik kon geen enkele godsdienstige groepering vinden waarvan
de leringen, het geloof of de gebruiken overeenkwamen met het
evangelie van Jezus Christus, of met de verordeningen en gaven
waarin de apostelen onderwezen. Hoewel de predikanten in die
tijd stelden dat het geloof, de gaven, de genade, de wonderen en
de verordeningen die de eerste heiligen bezaten, hadden afge-
daan en niet meer nodig waren, geloofde ik dat niet. Ik was ervan
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overtuigd dat ze er niet meer waren vanwege het ongeloof van de
mensenkinderen. Ik geloofde dat dezelfde gaven, genade, wonde-
ren en kracht zich zowel in het ene als het andere tijdperk van de
wereld zouden manifesteren, en dat de kerk van God opnieuw op
de aarde zou worden gevestigd, en dat ik dat in mijn leven nog
zou meemaken. Die beginselen waren vast verankerd in mijn
gedachten door mijn studie van het Oude en het Nieuwe
Testament, met een vurig gebed dat de Heer me zou tonen wat
goed en wat verkeerd was, en dat Hij mij zou leiden op het pad
naar het heil, waarbij ik geen acht sloeg op de meningen van men-
sen. Drie jaar lang zeiden de influisteringen van de Geest van de
Heer mij dat Hij op het punt stond zijn kerk en koninkrijk in de
laatste dagen op aarde te stichten.’14

‘Mijn ziel hield zich hiermee bezig’, zei hij. ‘Toen ik nog een
jonge man was, bad ik dag en nacht dat ik ooit een profeet mocht
aanschouwen. Ik zou duizenden kilometers gereisd hebben om
een profeet te zien, of iemand die me de dingen kon leren waar-
over ik in de Bijbel las. Ik kon me bij geen enkele kerk voegen
omdat ik destijds geen enkele kerk kon vinden die deze beginse-
len verkondigde. Ik heb heel wat middernachtelijke uren door-
gebracht bij de rivier, in de bergen en in mijn werkplaats (...) met
het richten van smeekbeden tot God dat ik een profeet of iemand
mocht vinden die mij kon onderrichten in de zaken van het
koninkrijk waarover ik had gelezen.’15

Wilford Woodruffs zoeken kwam ten einde toen hij 26 was.
Op 29 december 1833 hoorde hij ouderling Zera Pulsipher, een
zendeling van de kerk, prediken. In zijn dagboek beschrijft hij
zijn reactie daarop:

‘Hij begon met een inleiding en sprak vervolgens een gebed uit.
Ik voelde dat de Geest Gods getuigde dat hij Gods dienstknecht
was. Vervolgens begon hij te prediken, en dat deed hij met gezag,
en toen hij klaar was met zijn leerrede, voelde ik duidelijk dat dit
de eerste echte evangelische rede was die ik ooit had gehoord. Ik
meende dat dit was waar ik al zo lang naar op zoek was. Ik kon
mezelf er niet toe brengen het huis te verlaten zonder eerst tot de
aanwezigen van de waarheid te getuigen. Ik deed mijn ogen open
om te zien, mijn oren om te horen, en mijn hart om te begrijpen,
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en mijn deuren om hem te ontvangen die in onze bediening had
voorzien.’16

Wilford Woodruff vroeg of ouderling Pulsipher en zijn metge-
zel, Elijah Cheney, bij hem wilden overnachten. Twee dagen later,
nadat hij enige tijd in het Boek van Mormon had gelezen en met
de zendelingen had gesproken, liet broeder Woodruff zich dopen
en werd hij bevestigd als lid van De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen. Op die dag veranderde zijn leven.
Nu hij de waarheid had gevonden, wijdde hij zich aan het door-
geven ervan aan anderen.

‘Een verlangen om het evangelie te verkondigen’

Wilford Woodruff was vastbesloten om zich te houden aan de
verbonden die hij bij zijn doop had gesloten, en daarmee was hij
een bereidwillig werktuig in handen van de Heer — altijd bereid
om zijn wil te doen. Laat in het jaar 1834 kreeg hij ‘een verlan-
gen om het evangelie te prediken’17 en hij werd geroepen om in
het zuidoosten van de Verenigde Staten op zending te gaan. Hij
wist dat hem beproevingen wachtten en dat zijn leven onderweg
in gevaar kon komen, maar hij putte kracht uit zijn getuigenis en
zijn geloof. Later vertelde hij daarover: ‘Ik wist dat het evangelie
dat de Heer aan Joseph Smith had geopenbaard, waar was, en
dat het zo waardevol was dat ik de mensen die er nog niet van
hadden gehoord, erover wilde vertellen. Het was zo goed en dui-
delijk, ik meende dat ik het de mensen kon laten geloven.’18

Toen Wilford Woodruff voor zijn eerste zending vertrok, was hij
pas tot het ambt van priester in het Aäronische priesterschap geor-
dend. Zijn collega, die tot ouderling was geordend, bleef bij hem
tijdens de eerste beproevingen van de zending, maar raakte al snel
ontmoedigd en keerde terug naar Kirtland (Ohio). Wilford was
toen alleen in een gebied dat hij niet kende, en hij bad om hulp.
Hij hield zijn zendingswerk vol, waarvoor hij door moerassen en
andere watergebieden moest waden. Uiteindelijk kwam hij ‘afge-
mat en hongerig’ aan in Memphis (Tennessee).19 Hij had zijn eer-
ste zendingservaring toen hij daar een groot publiek toesprak. Hij
vertelde later:
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‘Ik ging naar de beste herberg in de stad, van ene meneer Josiah
Jackson. Ik zei hem dat ik een vreemdeling was zonder geld. Ik
vroeg of ik er mocht overnachten. Hij vroeg me wat ik deed. Ik zei
hem dat ik het evangelie predikte. Hij lachte en zei dat ik er niet
erg als een predikant uitzag. Dat kon ik hem niet kwalijk nemen,
daar alle predikanten die hij ooit was tegengekomen een mooi
paard of een mooie koets hadden, goede kleding droegen en een
groot inkomen hadden, en dat ze deze hele wereld liever naar de
ondergang zagen gaan dan dat ze bijna driehonderd kilometer
door de modder moesten waden om de mensen te redden.

‘De herbergier wilde wel een pleziertje, dus zei hij dat ik er
mocht overnachten als ik zou prediken. Hij wilde zien of ik dat wel
kon. Ik moet bekennen dat ik inmiddels een beetje ondeugend
was en dat ik hem smeekte om me niet te dwingen te prediken.
Des te meer ik smeekte om daarvan verschoond te blijven, des te
vastbeslotener meneer Jackson was dat ik moest prediken. (...)

‘Ik gebruikte in een grote zaal het avondeten. Voordat ik klaar
was, vulde de ruimte zich met de rijken en de beau monde van
Memphis, gekleed in laken en zijde, terwijl u zich kunt voorstel-
len hoe ik er uitzag na mijn reis door de modder. Toen ik klaar
was met eten, werd de tafel over de hoofden van de mensen heen
gehesen en uit de kamer gedragen. Ik werd in de hoek van de
ruimte gezet, met een standaard die van een Bijbel, een gezan-
genboek en een kaars was voorzien — tussen een dozijn man-
nen, met de herbergier in het midden. Er waren zo’n vijfhonderd
mensen bijeengekomen — niet om het evangelie aan te horen,
maar om een pleziertje te hebben. (...) Hoe had ú dat gevonden?
Op uw eerste zending, zonder collega of vriend, en met de
opdracht om te prediken tot zo’n publiek? Ik vond het een van
de prettigste momenten van mijn leven, hoewel ik wel een mede-
stander had willen hebben.

‘Ik las een gezang voor en vroeg hen om mee te zingen.
Niemand zong een woord. Ik zei hen dat zingen niet tot mijn
talenten behoorde, maar dat ik met de hulp van de Heer zou bid-
den en prediken. Ik knielde om te bidden en de mannen om mij
heen gingen ook op de knieën. Ik bad de Heer om mij zijn Geest
te verlenen en mij het hart van de mensen te tonen. Ik beloofde
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de Heer in gebed dat ik de aanwezigen zou zeggen wat Hij mij ook
zou ingeven. Ik stond op en sprak anderhalf uur lang. Het was een
van de beste toespraken die ik ooit heb gehouden.

‘Ik zag in gedachten het leven van de aanwezigen en ik sprak
tot hen over hun wandaden en de beloning die zij daarvoor zou-
den oogsten. De mannen om mij heen lieten het hoofd zakken.
Drie minuten na het einde van mijn rede was ik de enig overge-
blevene in de ruimte.

‘Al gauw wees men mij een bed in een kamer die grensde aan
een ruimte waarin veel van de mannen zaten tot wie ik had gepre-
dikt. Ik kon hun gesprek volgen. Eén man zei dat hij wel wilde
weten hoe die mormoonse jongen zoveel van hun leven afwist.
Kort daarna raakten ze verwikkeld in een twistgesprek over een
leerstellig punt. Een van hen stelde voor mij te roepen om de
kwestie te beslissen. Maar de herbergier zei: “Nee, we hebben
voorlopig wel genoeg gehoord.”

‘’s Morgens kreeg ik een goed ontbijt. De herbergier zei dat ik,
als ik nog eens die kant opkwam, gerust langs mocht komen en
dat ik zo lang kon blijven als ik wilde.’20

In november 1836 rondde Wilford Woodruff zijn zending in het
zuidoosten van de Verenigde Staten af. In zijn dagboek schreef hij
dat hij in 1835 en 1836 16.394 kilometer had afgelegd, 323 bij-
eenkomsten gehouden, vier gemeenten van de kerk gesticht,
zeventig mensen gedoopt en 62 bevestigd, elf priesterschapsorde-
ningen verricht, en vier mensen genezen door handoplegging, en
dat hij bevrijd was uit handen van zes verschillende benden.21 Hij
werd in juni 1835 tot ouderling geordend, en in mei 1836 tot
zeventiger.

Toen ouderling Woodruff terugkeerde naar Kirtland, trof hij er
veel kerkleden aan die afvallig waren geworden en zich tegen de
profeet Joseph Smith hadden gekeerd. ‘In die tijd van afval in
Kirtland wist Joseph Smith nauwelijks — als de Geest Gods hem
dat niet openbaarde — of iemand die hij tegenkwam vriend of
vijand was’, zei hij later. ‘De meeste leiders bestreden hem.’22

Maar zelfs ‘in die duistere omstandigheden’23 bleef Wilford
Woodruff de profeet en zijn vaste voornemen om het evangelie te
verkondigen trouw. Hij werd tot het Eerste Quorum der Zeventig
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geroepen en in die roeping bleef hij van de waarheid getuigen en
naar conferenties in de omgeving reizen. Hij was nog geen jaar in
Kirtland toen hij gehoor gaf aan een ingeving om een voltijdzen-
ding te vervullen op de Foxeilanden, vlak voor de kust van de
staat Maine. Hij zei daarover later:

‘De Geest Gods zei tegen me: “Kies een metgezel en ga recht-
streeks naar de Foxeilanden.” Ik wist net zomin wat er op de
Foxeilanden was als op Kolob. Maar de Heer zei dat ik moest
gaan, en ik ging. Ik koos Jonathan H. Hale en hij ging mee. We
wierpen daar enkele duivels uit, predikten het evangelie en ver-
richtten enkele wonderen. (...) Ik ging naar de Foxeilanden en
deed daar een goed werk.’24 Toen ouderling Woodruff op de
Foxeilanden aankwam, vond hij daar ‘mensen die naar de oude
orde verlangden.’ Later zei hij daarover: ‘Zonder er verder bij stil
te staan wil ik wel vertellen dat ik daar meer dan honderd men-
sen heb gedoopt.’25

Zendingswerk als apostel van de Heer Jezus Christus

Tijdens ouderling Woodruffs zending in 1838 op de
Foxeilanden, kreeg hij een roeping waardoor zijn zendingswerk
tot de rest van zijn leven werd uitgebreid. Hij vertelde daarover:
‘Op 9 augustus kreeg ik een brief van Thomas B. Marsh, die toen
president van de twaalf apostelen was, waarin hij mij meedeelde
dat de profeet Joseph Smith een openbaring had ontvangen met
de namen van de personen die de plaats zouden innemen van
hen die waren afgevallen: John E. Page, John Taylor, Wilford
Woodruff en Willard Richards.

‘President Marsh voegde daar aan toe: “Weet dan, broeder
Woodruff, dat u bij deze bent aangewezen om de plaats in te
nemen van een van de twaalf apostelen, en dat u volgens het
recente woord van de Heer spoedig naar Far West moet komen,
waarna u op 26 april aanstaande afscheid neemt van de heiligen
hier en vertrekt naar oorden aan de andere kant van de grote
diepzee.”’

President Woodruff zei daarover later: ‘De strekking van die
brief was al enkele weken tevoren aan mij geopenbaard, maar ik
had dat tegen niemand gezegd.’26
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In 1839 gingen de ouderlingen Wilford Woodruff (voorgrond),

Brigham Young (achtergrond) en andere leden van het Quorum der

Twaalf Apostelen naar Engeland om daar het evangelie te verkondigen.
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De instructie om ‘naar oorden aan de andere kant van de grote
diepzee’ te vertrekken, verwees naar het gebod van de Heer dat
de twaalven een zending in Groot-Brittannië moesten vervullen.
Spoedig na zijn ordening als apostel op 26 april 1839 vertrok
ouderling Wilford Woodruff naar Groot-Brittannië als een van de
‘bijzondere getuigen van de naam van Christus in de gehele
wereld’ (LV 107:23).

Later zou ouderling Woodruff nog vaker op zending gaan,
zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië. Hij kreeg de
reputatie een van de beste zendelingen in de geschiedenis van de
kerk te zijn geweest. Dit boek bevat veel van zijn zendingserva-
ringen.

De heiligen helpen vergaderen

Tegenwoordig worden heiligen der laatste dagen aangemoe-
digd om Gods koninkrijk op te bouwen waar zij wonen,
waardoor de kerk over de hele wereld versterkt wordt. Maar in
de begintijd van de kerk moedigden zendelingen van de kerk
nieuwe leden aan om te emigreren naar de hoofdzetel van de
kerk, waar die zich ook bevond — of dat nu in Kirtland (Ohio)
was, in Jackson County (Missouri), in Nauvoo (Illinois) of in
Salt Lake City (Utah).

Ongeveer twee jaar na de martelaarsdood van Joseph en
Hyrum Smith werden de heiligen gedwongen om hun woning in
Nauvoo te verlaten en stichtten zij een tijdelijke nederzetting in
Winter Quarters (Nebraska). Ouderling Woodruff, die op zen-
ding was geweest in Engeland, keerde terug. Vervolgens leidde
hij heiligen vanuit Winter Quarters bij hun bekendste migratie:
hun tocht over de vlakten en de bergen naar hun beloofde land
in de Salt Lake Valley. Hij maakte deel uit van de eerste groep
pioniers en vervoerde president Brigham Young, die ziek was,
op het laatste deel van de route. Ouderling Woodruff was erbij
toen president Young van zijn ziekbed in de wagen verrees, naar
het land keek dat voor hen lag, en verklaarde: ‘Het is genoeg. Dit
is de juiste plaats. Rij maar verder.’27

Ouderling Woodruff bleef heiligen helpen om naar hun
beloofde land te gaan. Tijdens een van zijn zendingen bleef hij
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Ouderling Wilford Woodruff woonde

met zijn gezin in dit huis in Nauvoo (Illinois).

met zijn gezin twee en een half jaar lang in Canada en het noord-
oosten van de Verenigde Staten, waar hij kerkleden hielp om naar
de Salt Lake Valley te migreren. Hij bevond zich onder de laatste
groep van deze heiligen toen hij het volgende meemaakte, waar-
uit blijkt hoezeer hij openstond voor de ingevingen van de Geest:

‘Ik zag dat men een stoomboot klaarmaakte om af te varen. Ik
ging naar de kapitein en vroeg hem hoeveel passagiers hij had.
“Driehonderdvijftig.” “Kunt u er nog honderd bij hebben?” “Ja.” Ik
stond net op het punt om hem te zeggen dat wij aan boord wil-
den komen, toen de Geest tegen mij zei: “Ga niet aan boord van
die stoomboot, en uw reisgenoten ook niet.” Goed, zei ik. Ik had
geleerd om naar die stille, zachte stem te luisteren. Ik ging niet
aan boord van die stoomboot, maar wachtte tot de volgende och-
tend. Een half uur na de afvaart van die eerste stoomboot, brak er
brand uit. Omdat hij werd aangedreven met touwen in plaats van
kettingen, konden ze niet aan land gaan. Het was een donkere
nacht en er werd geen enkele opvarende gered. Als ik niet had
geluisterd naar de ingevingen van mijn inwendige raadgever, had
ik mij met mijn reisgenoten ook onder hen bevonden.’28
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Dienstbaarheid in de Salt Lake Valley

Toen de heiligen zich eenmaal in de Salt Lake Valley hadden
gevestigd, veranderden de taken van ouderling Woodruff. Hij
werd niet meer naar het buitenland op zending gestuurd. In
plaats daarvan hielp hij meer heiligen om naar de hoofdzetel van
de kerk te migreren, begeleidde hij mensen die het gebied
bezochten, was hij werkzaam in de wetgevende organen van het
territorium, en was hij werkzaam in de landbouw, onder meer in
het irrigeren en bewerken van grond, het bevorderen van oog-
sten en verbeteren van agrarische methodes. Hij bezocht regel-
matig nederzettingen van heiligen der laatste dagen in Utah,
Arizona en Idaho, verkondigde daar het evangelie en moedigde
de heiligen aan om hun taken uit te voeren.

Wilford Woodruff was van 1856 tot en met 1883 assistent-kerk-
historicus en van 1883 tot en met 1889 kerkhistoricus. Die peri-
ode besloeg bovendien het grootste deel van zijn tijd als lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen. Hoewel hij veel tijd in die taak
moest steken, beschouwde hij het als een voorrecht, omdat hij
geloofde dat ‘de geschiedenis van deze kerk in tijd en eeuwigheid
zal blijven bestaan’.29 Zijn werk als historicus was een voortzetting
van het werk dat hij al sinds 1835 deed, toen hij een dagboek was
gaan bijhouden — een persoonlijk verslag van zijn leven en een
geschiedenis van de kerk (zie de pagina’s 125–127).

In al zijn werk om de kerk te sterken, de gemeenschap te die-
nen en te voorzien in het onderhoud van zijn gezin, volgde
Wilford Woodruff beginselen die hij van zijn hardwerkende vader
had geleerd. Ouderling Franklin D. Richards van het Quorum der
Twaalf Apostelen zei eens dat ouderling Woodruff ‘bekend [stond]
om zijn activiteit, ijver en lichamelijke uithoudingsvermogen.
Hoewel hij niet groot van gestalte was, kon hij veel werk verzetten
dat mannen met een gewoon gestel niet aan hadden gekund.’30

Het dagboek van ouderling Woodruff staat vol vermeldingen
van lange dagen hard werken. Hij vertelde eens over een keer dat
hij op zevenenzestigjarige leeftijd met zijn zoon Asahel op een lad-
der van vier meter klom om perziken te plukken. Asahel raakte
zijn evenwicht kwijt. Ouderling Woodruff probeerde Asahel te
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redden en viel daarbij zelf. Hij schrijft: ‘Ik maakte een val van
ongeveer drie meter en kwam onder de ladder terecht, waarbij ik
op mijn rechterschouder en –heup terechtkwam, wat erg zeer
deed. Asahel had niet veel pijn. Maar ik was de hele avond kreu-
pel en had veel pijn.’31 De volgende dag schreef hij: ‘Ik was van-
daag erg kreupel en had veel pijn, maar ik ging naar de akker en
kwam ’s avonds weer thuis.’32 Over dit voorval zei Matthias Cowley
eens: ‘Men vraagt zich uiteraard af wat een man van deze leeftijd
in een boom te zoeken had. Maar als ouderling Woodruff iets zag
dat gedaan moest worden, beschouwde hij het nooit als een
kwestie van leeftijd, zolang het tenminste iets was dat hij kon
doen. Hij was overal. (...) Hij stond altijd klaar in noodgevallen.
Als hij aan een appelboom een tak zag die afgezaagd moest wor-
den, zat hij al bovenin de boom voor hij er goed en wel over nage-
dacht had, en hij vond het altijd moeilijk om iemand anders te
vragen iets te doen wat hij zelf kon.’33

Tempelbouw en tempelwerk

Waar de heiligen langere tijd een centrale verzamelplaats had-
den, bouwden ze een tempel. Ze deden dat in Kirtland, Nauvoo
en uiteindelijk in Salt Lake City. Daarmee hielden ze zich aan een
openbaring van de Heer aan de profeet Joseph Smith — een
openbaring die ouderling Woodruff in zijn dagboek opschreef:

‘Wat was het doel van de vergadering van de Joden, of van het
volk van God in welk tijdperk dan ook? Het belangrijkste doel was
om een huis des Heren te bouwen, zodat Hij zijn volk de veror-
deningen van zijn huis en de heerlijkheden van zijn koninkrijk
kon openbaren, en de mensen de weg naar het eeuwig heil kon
leren. Want er zijn bepaalde verordeningen en beginselen die
onderwezen en verricht moeten worden op een plek of in een
huis dat speciaal voor dat doel gebouwd is. Dat wilde God al zo
voordat de wereld bestond en was de reden dat God de Joden zo
vaak wilde vergaderen, maar zij wilden dat niet. Met datzelfde
doel vergadert God zijn volk ook in de laatste dagen, om een huis
des Heren te bouwen waarin zij verordeningen en begiftigingen,
wassingen en zalvingen enzovoorts kunnen ontvangen.’34
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De Mantitempel (Utah), 

door president Wilford Woodruff in 1888 ingewijd.

Ouderling Woodruff spoorde zijn medeheiligen aan om de
zegeningen in ontvangst te nemen die hen in de tempel ter
beschikking staan: ‘Ik zie de bouw van tempels als een van de
belangrijkste eisen die de Heer in de bedeling van de volheid der
tijden aan de heiligen der laatste dagen stelt, opdat wij naar die
tempels kunnen gaan en niet alleen de levenden verlossen, maar
ook onze doden.’35 Met kenmerkende ijver gaf hij het goede
voorbeeld in tempelwerk en zorgde ervoor dat er voor duizen-
den van zijn eigen voorouders werk gedaan werd.

Net als veel andere profeten uit zijn tijd profeteerde ouderling
Woodruff dat de tijd zou komen waarin er over de hele wereld
tempels zouden zijn.36 Hij verheugde zich dat hij in de gelegen-
heid was om het begin van het uitkomen van die profetie te zien,
met de bouw van vier tempels in Utah (in St. George, Logan,
Manti en Salt Lake City) in de 46 jaar na de aankomst van de hei-
ligen in Salt Lake Valley.

President Woodruff sprak de inwijdingsgebeden voor de tem-
pels in Manti en Salt Lake City uit. In een boodschap aan alle
leden van de kerk getuigden zijn raadgevers in het Eerste
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Presidium met hem van de zegeningen die men krijgt door in een
geest van oprechte aanbidding naar een tempelinwijding te gaan:
‘De zoete influisteringen van de Heilige Geest worden aan hen
gegeven, en van tijd tot tijd worden de schatten van de hemel en
de bediening van engelen daaraan toegevoegd, want de belofte
[van de Heer] is gegeven en kan alleen maar worden vervuld!’37

Hij schreef over een van die ervaringen bij de inwijding van de
Logantempel:

‘Bij de inwijding van deze tempel peinsde ik over de vele uren
die ik als jonge man had doorgebracht in gebed, God smekend
om mij toe te staan te leven tot de kerk van Christus zou worden
gevestigd en er een volk zou komen dat het oude evangelie zou
ontvangen en zou vechten voor het geloof dat de heiligen eens
kregen. De Heer beloofde me dat ik lang genoeg zou leven om
dat volk Gods te vinden en een naam en een plek te krijgen (...)
in zijn huis, een naam die beter is dan van zonen of dochters,
een naam die niet afgesneden zou worden. En nu verheug ik mij
dat ik een naam heb onder dit volk en assisteer bij de inwijding
van weer een tempel die gebouwd is ter ere van zijn heilige
naam. Lof zij God en het Lam voor eeuwig.’38

Wilford Woodruff als president van de kerk

Toen president John Taylor overleed op 25 juli 1887 werd het
Quorum der Twaalf Apostelen het besturende lichaam van de
kerk, met president Woodruff als presiderende functionaris.
President Woodruff schreef het volgende in zijn dagboek over de
last die op zijn schouders drukte omdat hij de hele kerk moest
leiden: ‘Dit plaatst mij in een uitzonderlijke positie, een positie
die ik nooit heb geambieerd. Maar door de voorzienigheid van
God heb ik die positie gekregen, en ik bid God, mijn hemelse
Vader, dat Hij mij genade schenkt om tot het einde van mijn
leven vol te houden. Het is een hoge, verantwoordelijke positie
om te bekleden — een die grote wijsheid vereist. Ik had nooit
verwacht president Taylor te overleven. (...) Maar het is toch
gebeurd. (...) Ik kan alleen maar zeggen: wonderbaarlijk zijn uw
wegen, o almachtige Here God, want Gij hebt zeker de zwakke
dingen van deze wereld gekozen om uw werk op aarde te doen.
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Moge uw dienstknecht Wilford voorbereid zijn op wat het ook is
dat hem op aarde wacht, en moge hij de kracht hebben om te
doen wat de God des hemels van hem verwacht. Die zegening
vraag ik mijn hemelse Vader in de naam van Jezus Christus, de
Zoon van de levende God.’39 President Woodruff werd op 7 april
1889 gesteund als president van De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen. Hij was de vierde president van
de kerk in deze bedeling.

Getuigen van het werk van de Heer in de laatste dagen

In zijn boodschappen aan de leden van de kerk getuigde presi-
dent Woodruff herhaaldelijk van de herstelling van het evangelie,
zoals hij al sinds het begin van zijn werk in de kerk had gedaan.
Maar de laatste negen jaar van zijn leven legde hij nog meer
nadruk op zijn getuigenissen. Hij was de laatste nog in leven
zijnde apostel die met Joseph Smith had samengewerkt en hij
voelde een sterke aandrang om een duidelijk en blijvend getuige-
nis van de profeet van de herstelling na te laten. Ongeveer een jaar
voordat hij stierf, zei hij:

President Wilford Woodruff (midden) en zijn raadgevers in het

Eerste Presidium: George Q. Cannon (links) en Joseph F. Smith (rechts).
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‘Er is veel wat ik niet begrijp — onder andere waarom ik hier
op mijn leeftijd nog ben. Ik begrijp niet waarom ik zo lang
bewaard ben, terwijl zoveel apostelen en profeten naar huis
geroepen zijn. (...) Ik ben de enige die nog in leven is die zijn
begiftiging rechtstreeks via de profeet Joseph Smith heeft ont-
vangen. Ik ben de enige die nog in leven is die bij de twaalf
apostelen was toen hij het koninkrijk Gods aan ze overdroeg en
ze het gebod gaf om het koninkrijk te dragen. Hij stond onge-
veer drie uur lang in een kamer toen hij voor ons zijn laatste
rede hield. De zaal was van de geest vervuld als met een verte-
rend vuur. Zijn gezicht was zo helder als amber; zijn woorden
waren voor ons zo fel als de bliksem. Ze doordrongen ons
lichaam van kop tot teen. Hij zei: “Broeders, de almachtige Heer
heeft op mijn hoofd elk priesterschap, elke sleutel, elke macht
en elk beginsel verzegeld dat tot de laatste bedeling van de vol-
heid der tijden behoort en tot de opbouw van Gods koninkrijk.
Ik heb al die beginselen, priesterschap, apostelschap en sleutels
van Gods koninkrijk op uw hoofd verzegeld; en nu moet u de
schouders eronder zetten en dit koninkrijk dragen, anders
wordt u verdoemd.” Ik vergeet die woorden nooit — zolang ik
leef. Dat was de laatste rede die hij in het vlees hield. Al gauw
daarna stierf hij als martelaar en werd hij in heerlijkheid naar
huis geroepen.’40

Als president van de kerk spoorde president Woodruff de hei-
ligen aan om ernaar te streven leiding van de Heilige Geest te
ontvangen en zich daar aan te houden, het evangelie in eigen
land en daarbuiten te verkondigen, eerlijk te zijn in hun mate-
riële aangelegenheden, en ijverig te zijn in hun familiehistorisch
en tempelwerk. Zijn raad was een herhaling van de uitspraak die
hij had gedaan toen hij lid van het Quorum der Twaalf was: ‘Hoe
goed we ook zijn, we moeten er voortdurend naar streven om
nog beter te worden. Wij hebben een andere wet en een ander
evangelie gehoorzaamd dan andere mensen en wij hebben een
ander koninkrijk voor ogen. Ons doel zou overeenkomstig
hoger voor de Heer, onze God, moeten zijn en wij zouden ons-
zelf overeenkomstig moeten besturen en beheersen; en ik bid
God, mijn hemelse Vader, dat zijn Geest op ons mag rusten en
ons daartoe in staat mag stellen.’41
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Het Manifest

Gesterkt door de hand van de Heer leidde president Woodruff
de heiligen der laatste dagen in een van roerigste tijden van deze
bedeling. Tegen het einde van de jaren tachtig in de negentiende
eeuw was de kerk nog het gebod van de Heer aan de profeet
Joseph Smith inzake het meervoudig huwelijk gehoorzaam. Maar
de overheid van de Verenigde Staten had net wetten tegen het
meervoudig huwelijk aangenomen met zware boetes op overtre-
dingen, inclusief het beslag leggen op eigendommen van de kerk
en het ontzeggen van burgerrechten aan kerkleden, zoals het
stemrecht. Door deze ontwikkelingen konden de heiligen der
laatste dagen met een meervoudig huwelijk wettelijk worden
vervolgd. De kerk vocht de wetten aan, maar zonder resultaat.

Deze omstandigheden drukten zwaar op president Woodruff.
Hij vroeg de Heer naar zijn wil in deze kwestie en ontving uit-
eindelijk een openbaring dat heiligen der laatste dagen geen
meervoudig huwelijk meer aan mochten gaan. Op gebod van de
Heer gaf hij een verklaring uit die het Manifest genoemd werd —
een geïnspireerde verklaring die nog steeds de basis vormt voor
het standpunt van de kerk inzake het meervoudig huwelijk. In
de openbare verklaring, gedateerd 2 september 1890, geeft hij
aan zich aan de wetten van het land te zullen onderwerpen. Hij
verklaart ook dat de kerk geen meervoudige huwelijken meer
sloot.42 Op 6 oktober 1890 gaven de heiligen der laatste dagen
tijdens een bijeenkomst van de algemene conferentie hun steun
aan de verklaring van de profeet, waarbij ze hun unanieme steun
verleenden aan een verklaring dat hij ‘volledig bevoegd [was] uit
hoofde van zijn functie om het Manifest uit te geven’.43

Bevestiging van de eeuwige aard van het gezin

Ongeveer drie maanden vóór de martelaarsdood van de pro-
feet Joseph Smith hield hij een leerrede voor een groot aantal
heiligen. Ouderling Wilford Woodruff, die een samenvatting van
de leerrede maakte, zei dat de profeet over ‘een van de belang-
rijkste en interessantste onderwerpen sprak die ooit aan de hei-
ligen waren voorgelegd’.44 Tijdens zijn rede getuigde de profeet
van de eeuwige aard van het gezin. Hij sprak van de noodzaak
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om ons aan onze ouders te laten verzegelen en dat in de vol-
gende generaties voort te zetten:

‘Dit is de geest van Elia, dat wij onze doden verlossen en ons
verbinden aan onze vaders die in de hemel zijn, en onze doden
verzegelen om op te staan bij de eerste opstanding. En hier wil-
len wij de macht van Elia hebben om hen die op aarde zijn te
verzegelen aan hen die in de hemel zijn. (...) Ga heen en laat uw
zonen en dochters op aarde aan uzelf verzegelen en laat uzelf
aan uw vaders in de eeuwige heerlijkheid verzegelen.’45

De decennia daarop wisten de heiligen der laatste dagen dat
er de ‘een of andere verbindende schakel’ moest komen ‘tussen
de vaderen en de kinderen’ (LV 128:18). Maar hun procedures
waren niet volledig. Zoals president Woodruff opmerkte, had de
profeet Joseph niet lang genoeg geleefd om ‘hier dieper op in te
gaan’.46 Afgaand op ‘alle licht en kennis die [zij toen] hadden’47,
lieten ze zich vaak verzegelen aan, of ‘adopteren’ door, Joseph
Smith, Brigham Young of andere kerkleiders uit hun tijd, in
plaats van aan hun eigen vader en moeder. Als president van de
kerk zei president Woodruff daar het volgende over: ‘Wij hebben
die beginselen ter vervulling van Gods openbaringen aan ons
niet volledig uitgevoerd, namelijk om het hart van de vaderen
aan de kinderen en dat van de kinderen aan de vaderen te ver-
zegelen. Ik was er niet tevreden mee en president [John] Taylor
ook niet, noch enig ander sinds de profeet Joseph die in de tem-
pels van onze God adoptieverordeningen heeft bijgewoond. Wij
hadden het gevoel dat er meer over dit onderwerp geopenbaard
zou worden dan we hadden ontvangen.’48

Die aanvullende openbaring ontving president Woodruff op
5 april 1894.49 Drie dagen later vertelde hij in een toespraak tij-
dens de algemene conferentie over die openbaring: ‘Toen ik de
Heer vroeg door wie ik mij moest laten adopteren, (...) zei de
Geest Gods tegen mij: “Hebt u geen vader, die u verwekt heeft?”
“Ja, die heb ik.” “Waarom eert u hem dan niet? Waarom laat u zich
niet door hem adopteren?” “Ja,” zei ik, “dat is juist.” Ik heb me
laten adopteren door mijn vader, en ik zou ook mijn vader aan
zijn vader moeten laten verzegelen, enzovoorts; en de taak die ik
iedere man die een tempel presideert van nu af aan wil geven, is:
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laat iedere man door zijn vader geadopteerd worden. (...) Dat is
de wil van God voor zijn volk. Ik wil dat alle mannen die deze
tempels in deze bergen Israëls presideren dit in gedachten hou-
den. Wie ben ik dat ik de rechten van de afstamming van enig
mens kan wegnemen? Welk recht heeft wie dan ook daartoe? Nee;
ik zeg u, laat iedere man zich door zijn vader adopteren, en dan
doet u precies wat God zei toen Hij verklaarde dat Hij de profeet
Elia in de laatste dagen zou sturen [zie Maleachi 4:5–6]. (...)

‘Wij willen dat de heiligen vanaf dit moment hun genealogie
zover mogelijk natrekken en aan hun ouders verzegeld worden.
Laat kinderen aan hun ouders verzegeld worden en laat die
keten zover mogelijk doorlopen. (...)

‘Broeders en zusters, neem deze dingen ter harte. Laten we
verder gaan met onze documentatie, vul de verslagen recht-
vaardig voor de Heer in en voer dit beginsel uit. Dan zullen
Gods zegeningen de onze zijn en zullen de verlosten ons in de
toekomst zegenen. Ik bid God dat ons, als volk, de ogen mogen
opengaan zodat wij het grote en machtige werk dat op onze
schouders rust en dat de God des hemels van ons vereist,
mogen zien, dat onze oren het mogen horen, en ons hart het
mag begrijpen.’50

‘Wij bidden steeds voor u’

Op 1 maart 1897 stroomde de Tabernakel in Salt Lake City vol
met heiligen der laatste dagen die de negentigste verjaardag van
president Wilford Woodruff kwamen vieren. Er werd toen een
nieuwe lofzang ten gehore gebracht: ‘Wij bidden altijd voor u’.
Evan Stephens had de muziek van een bestaande lofzang aange-
past en er een nieuwe tekst bij geschreven als eerbetoon aan de
geliefde profeet van de kerk:

Wij bidden steeds voor u, dierb’re profeet, 
dat u Gods milde zorg rondom u weet.
Als leeftijd en rimpels groeft in uw gezicht,
moog’ het dan stralen van innerlijk licht,
moog’ het dan stralen van innerlijk licht.
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Wij bidden steeds voor u, met heel ons hart, 
dat u in ’s Heren werk immer volhardt,
dat w’in uw voetspoor gaan van dag tot dag,
dat ons een heilig licht voortleiden mag,
dat ons een heilig licht voortleiden mag.

Wij bidden steeds voor u, met warm gevoel, 
in d’eenvoud van een kind en met dit doel
dat Gods voorzienigheid met u zal gaan,
dat Hij met alle goeds vult uw bestaan,
dat Hij met alle goeds vult uw bestaan.51

Anderhalf jaar later, op 2 september 1898, overleed president
Wilford Woodruff. Eindelijk voegde hij zich bij zijn medeheiligen
die hem waren voorgegaan in de dood. Bij zijn uitvaartdienst in
de Tabernakel heerste er ‘tijdens het hele verloop (...) een geest
van vrede die de aanwezigen vervulde en een troostende uitwer-
king op allen had.’ Het interieur van de Tabernakel was ‘kunstig
van witte draperieën voorzien’, aangevuld met ‘uitgebreide, mag-
nifieke’ bloemstukken, alsmede haver- en korenschoven. ‘Aan
weerszijden van het orgel stond het jaartal 1847 en grote alsem-
struiken, zonnebloemen [en] toppen van pijnbomen’ ter herin-
nering aan de aankomst van de pioniers in de Salt Lake Valley in
1847. Boven een groot portret van president Woodruff hing de
verlichte tekst ‘Overleden doch spreekt’, als eerbetoon aan een
profeet van God van wie het voorbeeld en de leringen de heili-
gen der laatste dagen zouden blijven inspireren in hun streven
om Gods koninkrijk op te bouwen.52
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Vanaf het eerste visioen van Joseph Smith ‘is het evangelie in

onze tijd voortgegaan in zijn ware heerlijkheid, macht, orde en licht.’
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De herstelling
van het evangelie

Door middel van de profeet Joseph Smith
heeft de Heer zijn evangelie hersteld in zijn

ware heerlijkheid, macht, orde en licht.

Uit het leven van Wilford Woodruff

Toen Wilford Woodruff nog een kind was, waren zijn ouders en
hij goede vrienden met Robert Mason, een man die bekend stond
om zijn kenmerkende godsdienstige overtuiging. President
Woodruff heeft daar later over gezegd:

‘Hij geloofde dat het nodig was om profeten, apostelen, dro-
men, visioenen en openbaringen te hebben in de kerk van
Christus, net zoals de mensen in tijden vanouds hadden; en hij
geloofde dat de Heer in de laatste dagen een volk en een kerk
zou voortbrengen met profeten, apostelen en alle gaven, mach-
ten en zegeningen die de kerk ooit in enig ander tijdperk van de
wereld had gehad. (...) Hij bezocht mijn vaders huis vaak toen ik
nog jong was, en hij leerde mijn broers en mij die beginselen; en
ik geloofde hem.

‘Hij bad veel, en hij had dromen en visioenen, en de Heer
toonde hem in visioenen veel dingen die in de laatste dagen zou-
den gebeuren.

‘Ik zal een visioen aanhalen waar hij mij over vertelde. De laat-
ste keer dat ik hem zag, zei hij: “Ik was midden op de dag op de
akker aan het werk, toen ik een visioen kreeg. Ik kwam middenin
een groot woud van fruitbomen te staan: ik had honger en liep
heel lang door de boomgaard, op zoek naar vruchten om te eten;
maar ik zag nergens vruchten in de hele boomgaard en ik weende
omdat ik niets kon vinden. Terwijl ik naar de boomgaard stond te
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kijken en ik me afvroeg waarom er geen vruchten waren, begon-
nen de bomen overal om mij heen te vallen totdat er in de hele
boomgaard geen enkele boom meer overeind stond. Terwijl ik
me over dat tafereel verwonderde, zag ik uit de wortels van de
gevallen bomen jonge loten opkomen die voor mijn ogen tot
bloeiende bomen uitgroeiden. Ze kwamen in knop, bloeiden en
droegen vrucht totdat de bomen helemaal afgeladen waren met
de beste vruchten die ik ooit had gezien en ik verheugde me om
zoveel goede vruchten te zien. Ik liep naar een boom en plukte
handenvol vruchten, verwonderde me over hun schoonheid, en
toen ik op het punt stond ze te proeven, kwam het visioen ten
einde en bevond ik me op dezelfde plek op de akker waar het
visioen begonnen was.

‘“Vervolgens knielde ik neer en bad tot de Heer. Ik vroeg Hem
in de naam van Jezus Christus om mij de betekenis van het visi-
oen te tonen. De Heer zei tegen mij: ‘Dit is de uitleg van het visi-
oen: de grote bomen van het woud stellen de generatie mensen
voor waartoe u behoort. Er is in uw generatie geen kerk van
Christus of koninkrijk van God op aarde. Er zijn geen vruchten
van de kerk van Christus op aarde. Niemand is in deze tijd en
generatie op aarde van Godswege geordend om verordeningen
van het evangelie van heil te bedienen. Maar in de volgende gene-
ratie zal Ik, de Heer, mijn koninkrijk en mijn kerk op aarde stich-
ten, en de vruchten van het koninkrijk en de kerk van Christus,
zoals de profeten, apostelen en heiligen in elke bedeling hebben
gevolgd, zal weer in al haar volheid op aarde te vinden zijn. U zult
die tijd meemaken en zult de vruchten in handen krijgen, maar u
zult er in het vlees nooit van nemen.’”’

President Woodruff vervolgde: ‘Toen [hij] mij over het visioen
en de uitleg had verteld, zei hij tegen me: (...) “Ik zal nooit in het
vlees van die vruchten nemen; maar jij wel, en je zult een voor-
aanstaand acteur in dat koninkrijk worden.” Vervolgens keerde
hij zich om en ging weg. Dat waren de laatste woorden die hij
op aarde tegen mij sprak. (...)

‘Hij had dat visioen rond het jaar 1800 en hij vertelde het in
1830 aan mij — in de lente van het jaar waarin deze kerk werd
gesticht.
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‘Dat visioen, en zijn andere leringen aan mij, maakten grote
indruk op mij, en ik bad veel tot de Heer om mij door zijn Geest
te leiden en mij voor te bereiden op zijn kerk, wanneer die kwam.’

Toen Wilford Woodruff tot de kerk toetrad, schreef hij zijn
vriend Robert Mason een brief. ‘Ik (...) vertelde hem dat ik de
kerk van Christus waarover hij mij had verteld, had gevonden’,
vertelde hij later. ‘Ik vertelde hem over de stichting van de kerk
en het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon; dat de
kerk profeten, apostelen en alle gaven en zegeningen had, en dat
de ware vruchten van het koninkrijk en de kerk van Christus te
vinden waren onder de heiligen, zoals de Heer het hem in zijn
visioen had laten zien. Hij ontving mijn brief, las hem vele malen,
en behandelde de brief zoals hij de vruchten in zijn visioen had
behandeld; maar hij was al erg oud en overleed kort daarna. Hij
leefde niet lang genoeg om een ouderling hem de verordeningen
van het evangelie te laten bedienen.

‘Toen de leer van de doop voor de doden was geopenbaard, heb
ik me bij de eerste de beste gelegenheid voor hem laten dopen.’1

Leringen van Wilford Woodruff

Het evangelie van Jezus Christus

is eeuwig en onveranderlijk.

De Heer heeft in verschillende bedelingen zijn kerk gesticht op
aarde. Hij heeft edele mensen voortgebracht — edele geesten —
die in verschillende perioden en tijden een vleselijke tabernakel
hebben ontvangen. Hij heeft hen geïnspireerd, hen openbaring
gegeven, hen met inspiratie vervuld, met licht, met waarheid, met
de aangelegenheden van het koninkrijk Gods.2

Als u vader Adam, Set, Mozes, Aäron, Christus of de apostelen
zou ontmoeten, zouden ze allemaal dezelfde beginselen onderwij-
zen die ons zijn onderwezen; ze zouden er geen haar van afwijken.
Dit evangelie is eeuwig van aard en onveranderlijk van karakter.3

Er is altijd maar één evangelie geweest, en de mensenkinderen
zullen er ooit maar één ontvangen, en dat evangelie is nooit ver-
anderd en zal in tijd of eeuwigheid ook nooit veranderen. Het is
hetzelfde in elk tijdperk van de wereld; zijn verordeningen zijn
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hetzelfde. Gelovers in het evangelie hadden al geloof in Jezus
voordat Hij in het vlees kwam, en bekering van zonde werd al
gepredikt voordat Hij kwam, en is sindsdien gepredikt. Men
doopte toen ook voor de vergeving van zonden en deed aan
handoplegging voor de gave van de Heilige Geest. En men had de
organisatie van de kerk met geïnspireerde mannen. (...) Deze
zaken zijn in elk tijdperk van de wereld nodig.4

Wanneer de Heer een kerk op aarde heeft, en die kerk het
evangelie van Christus ontvangt, en zij de Heilige Geest hebben,
heeft die kerk elke gave en genade die de kerk van God ooit heeft
gehad.5

Jezus Christus vestigde tijdens zijn bediening

in het sterfelijk leven zijn kerk, maar de mensen

werden al gauw na zijn dood en opstanding afvallig.

Jezus Christus (...) bracht de Joden het evangelie en vestigde
zijn koninkrijk onder hen, en het had alle gaven, genades en
machten: de zieken werden genezen, duivels werden uitgewor-
pen; de gaven waren onder hen. Maar de Joden verwierpen Hem
en brachten Hem uiteindelijk ter dood. (...) Hij werd niet door
hen ontvangen; en toen ging zijn evangelie op ’s Heren gebod
naar de niet-Joden.6

Toen het koninkrijk aan de niet-Joden werd aangeboden,
werd het aangeboden met apostelen en profeten, met gene-
zende krachten, met openbaringen rechtstreeks van God, en
met iedere gave en genade waar de Joden in geloofden en die zij
genoten zolang zij getrouw waren. Toen het naar de niet-Joden
ging, was het volmaakt in organisatie, maar in de loop van de tijd
veranderden zij de verordeningen van het koninkrijk Gods en
vervielen tot hetzelfde ongeloof, en eeuwenlang hadden zij niet
de orde des hemels onder hen. (...) In de loop van de tijd wer-
den de gaven, genades en machten van het koninkrijk Gods weg-
genomen, en de mensen die officieerden in de oorspronkelijke
kerk van God werden bijna alle ter dood gebracht; zij werden
gedood omdat zij poogden de kerk in haar zuiverheid te behou-
den en uit alle macht probeerden de door God geopenbaarde
beginselen te vestigen.7
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‘Jezus Christus (...) bracht de Joden het

evangelie en stichtte zijn koninkrijk onder hen.’

Er gingen eeuwen voorbij. Miljoenen mensen werden gebo-
ren op aarde, stierven en gingen naar de geestenwereld zonder
dat ook maar één van hen, voor zover wij weten, de macht had
om onder de mensen te bedienen in de verordeningen van het
evangelie van leven en heil. Er waren ongetwijfeld miljoenen
goede mensen die handelden naar het beste licht dat ze hadden,
(...) die in hun tijd het evangelie verkondigden volgens het licht
dat zij bezaten. Maar ze hadden niet de macht om ook maar één
verordening te bedienen die van kracht is na de dood. Zij droe-
gen het heilig priesterschap niet.8

De wereld was vrijwel geheel verstoken van de kennis van de
waarheid, en van de Heilige Geest, die wordt uitgestort om de
mensheid te leiden op de weg van waarheid. (...) Alleen al het
feit dat de ene generatie na de andere voortkwam en systemen
en organisaties vestigde die alle beweerden het heilsplan te vol-
gen, maar elkaar tegenspraken, totdat zij talloze kerken hadden
opgericht die allemaal verschillen op leerstellige punten, bewijst
dat er iets mis was.9
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De Heer heeft na eeuwen van afvalligheid

de profeet Joseph Smith de volheid van

zijn evangelie laten herstellen.

Het evangelie is in onze tijd in zijn ware heerlijkheid, macht,
orde en licht voortgegaan, zoals het altijd heeft gedaan wanneer
God een volk onder de mensen erkende. Dezelfde organisatie en
hetzelfde evangelie waarvoor Christus is gestorven, en wat de
apostelen met hun bloed hebben gerechtvaardigd, is in deze
generatie opnieuw gevestigd. Hoe? Door de bediening van een
heilige engel Gods uit de hemel, die met de mens [sprak] en hem
de duisternis onthulde die de aarde omgaf en hem de dichte
duisternis onthulde die de volken omgaf, de taferelen die in deze
generatie moesten plaatsvinden, en die elkaar snel zouden opvol-
gen tot de komst van de Messias [zie Geschiedenis van Joseph
Smith 1:30–49]. De engel leerde Joseph Smith de beginselen die
nodig zijn voor het heil van de wereld. En de Heer gaf hem gebo-
den en bezegelde het priesterschap op hem en gaf hem de macht
om de verordeningen van het huis des Heren te bedienen. Hij
vertelde hem dat het evangelie niet onder de mensen was, en dat
er geen ware organisatie van zijn koninkrijk in de wereld was,
maar dat de mensen zich van zijn ware orde hadden afgekeerd,
de verordeningen veranderd en het eeuwig verbond verbroken,
en dat zij leugens en onnutte tradities overleverden. Hij zei dat
de tijd was gekomen om het fundament te leggen voor de laatste
vestiging van het koninkrijk Gods onder de mensen, ter voorbe-
reiding op de slotscène.10

Wat deed Joseph Smith toen hij [het] priesterschap en de bij-
behorende verordeningen had ontvangen? Ik zal u vertellen wat
hij deed. Hij deed wat zeventien eeuwen en vijftig generaties
lang alle christelijke predikanten en godsdiensten en de hele
wereld bij elkaar niet hadden gekund. Hoewel hij een ongelet-
terde jongeman was, bracht hij de wereld het evangelie van
Jezus Christus in zijn volheid, duidelijkheid en eenvoud, zoals
de Maker ervan en zijn apostelen erin hadden onderwezen. Hij
bracht de kerk van Jezus Christus en het koninkrijk Gods in hun
volmaakte organisatie, zoals Paulus die beschrijft — met hoofd
en voeten, armen en handen, elk lichaamsdeel volmaakt voor
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De profeet Joseph Smith ‘ontving van Petrus, Jakobus

en Johannes het apostelschap en alles wat daar bijhoort.’

hemel en aarde [zie 1 Korintiërs 12:12–28]. Hoe kon hij, een
[ongeletterde] jongen, dat doen wat alle kennis van de christe-
lijke wereld zeventien eeuwen lang niet had gekund? Omdat hij
geïnspireerd werd door de macht van God, kreeg hij instructie
van de mannen die zelf in het vlees hetzelfde evangelie hadden
verkondigd, en daarmee vervulde hij profetieën van vader Adam,
Henoch, Mozes, Elia, Jesaja, Jeremia, Jezus en zijn apostelen.

Paulus zou terecht zeggen: ‘Ik schaam mij het evangelie niet;
want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die
gelooft.’ [Zie Romeinen 1:16.] Zo ook kunnen de heiligen der
laatste dagen zeggen: ‘Wij schamen ons het evangelie van
Christus niet.’ Ik schaam mij niet om te zeggen dat Joseph Smith
een profeet van God was; ik schaam mij niet om te getuigen dat
hij van God geroepen werd en het fundament van deze kerk en
dit koninkrijk op aarde legde, want het is waar, en elke man of
vrouw die door de Heilige Geest geïnspireerd wordt, kan dat
inzien en begrijpen.

(...) Hij leefde totdat hij elke sleutel, verordening en wet had
ontvangen die ooit aan enig mens op aarde was gegeven vanaf
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vader Adam, tot aan deze bedeling. Hij ontving van Mozes
bevoegdheden en sleutels voor de vergadering van het huis
Israëls in de laatste dagen; hij ontving van [Elia] de sleutels tot
het verzegelen van het hart der vaderen aan de kinderen, en het
hart der kinderen aan de vaderen; hij ontving van Petrus,
Jakobus en Johannes het apostelschap, en alles wat daarbij
hoort; hij ontving van Moroni alle sleutels en bevoegdheden die
van het hout van Jozef in de handen van Efraïm vereist worden;
hij ontving van Johannes de Doper het Aäronisch priesterschap,
met al zijn sleutels en bevoegdheden; en elke andere sleutel en
bevoegdheid van deze bedeling, en ik schaam mij niet om te zeg-
gen dat hij een profeet van God was.11

Joseph werd niet bijna duizend jaar zoals Adam, maar slechts
ongeveer achtendertig. Hij bracht de kroniek van het hout van
Jozef in de handen van Efraïm aan het licht — de geschiedenis
van de vroegere inwoners van het [westelijk halfrond]. Hij ver-
taalde het door de macht Gods en het is in veel talen uitgegeven.
Daarnaast vestigde hij De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen op het fundament van apostelen en profeten,
met Christus Jezus als de voornaamste hoeksteen [zie Efeziërs
2:20]. Er werden mannen uit alle beroepen tot het priesterschap
geordend en uitgezonden om de wereld het evangelie te verkon-
digen. God deelde Joseph Smith mee dat hij geroepen was om de
wijngaard nog één keer voor het laatst te snoeien voordat de
wederkomst van de Zoon des Mensen zou plaatsvinden.
Sindsdien zijn duizenden ouderlingen Israëls de wereld inge-
stuurd om het evangelie te verkondigen. (...) Laat ieder in het
boek van de Leer en Verbonden de openbaringen lezen die door
middel van hem in zijn korte leven hier in het vlees zijn gegeven.
Het is een van de meest fantastische kronieken die iemand de
mensheid ooit heeft gegeven. En dat niet alleen, maar hij organi-
seerde de begiftiging en deed veel ander werk. Wie had van hem
kunnen verwachten dat hij in zijn korte leven in het vlees meer
had gedaan? Ik heb mijn begiftiging van hem ontvangen. Hij
bracht al deze verordeningen die aan de heiligen der laatste
dagen zijn gegeven. Het is in feite een wonder dat hij zoveel heeft
gedaan.12
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Wij hebben nu het voorrecht om te wandelen

in het licht van het herstelde evangelie.

Ik beschouw elk volk als gezegend door de Heer als het evan-
gelie van Jezus Christus aan dat volk is geopenbaard, als dat volk
het heilig priesterschap en gezag heeft ontvangen om de veror-
deningen van zijn huis te bedienen. (...) Ik beschouw dat als
onze huidige positie; wij hebben het voorrecht om te wandelen
in het licht, wij hebben het voorrecht om de waarheid te kennen
en begrijpen, om te weten hoe wij behouden en verhoogd kun-
nen worden in de tegenwoordigheid van onze Vader en God. Wij
zijn in een positie om zijn wil te leren kennen door zijn dienst-
knechten, de profeten. De Heer heeft ons leraren en geïnspi-
reerde mannen gegeven, mannen die geïnspireerd worden door
de Geest en de macht Gods. En Hij heeft ze bekleed met waar-
heid en ze begiftigd met wijsheid om ons te allen tijde te leren
welk pad wij moeten bewandelen. Dat is een grote zegen.13

Overpeins ik (...) de toestand van de mensheid, en bedenk ik
hoe onze situatie verschilt van die van de massa, dan vind ik dat
we onze grote Weldoener dankbaar moeten zijn. Er zijn miljoe-
nen mensen die bijeenkomen in verschillende gebouwen —
kathedralen, kerken en kapellen — om God te aanbidden, maar
is er ook maar één van die talrijke gemeenten die bijeenkomen
met een begrip van de waarheid waar geen ouderling van de hei-
ligen der laatste dagen is om tot de inwoners der aarde te pre-
diken? Komen zij bijeen met een begrip van de beginselen van
hetzelfde evangelie, hetzelfde heilsplan, het evangelie van Jezus
Christus, op een wijze die hen eensgezind maakt?

God zou geen enkel volk eensgezind kunnen maken als het
zoveel verschillende soorten geloof en zo’n verscheidenheid aan
leerstellingen had als er in de wereld zijn, maar wij zijn een geze-
gend volk; wij hebben de beginselen van eenheid onder ons, en
als we ze uitvoeren, geven ze ons verbondenheid en eensge-
zindheid.

Op grond van dat beginsel worden de heiligen der laatste
dagen gezegend en vrijgemaakt. Wij worden grotendeels verlost
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van die moeilijkheden en verwarringen, de valse leerstellingen,
de duisternis, de dwaling en het bijgeloof waardoor ons ver-
stand werd overschaduwd totdat het licht aan de mensenkinde-
ren was geopenbaard dat zij in duisternis verkeerden, want dat
gold voor ons allen; totdat het licht kwam, verkeerden wij gro-
tendeels in het donker. Ook al waren we eerlijk, en al werden we
gedreven door de beste en heiligste gevoelens, toch waren de
mensen in de wereld voordat het evangelie werd geopenbaard
als blinden die op de tast de muur zochten [zie Jesaja 59:9–11].
We hadden geen apostelen, geen profeten, we hadden geen
geïnspireerde mannen om op te staan en ons te zeggen wat we
moesten doen om behouden te worden, en we moesten al die
narigheid, ellende en duisternis doorstaan waaraan de mensen-
kinderen onderworpen zijn als ze leven te midden van valse leer-
stellingen, valse tradities en valse leraren. (...)

Wij zijn van die dingen bevrijd, de duistere wolk is van ons
weggenomen, en het licht van de eeuwige waarheid schijnt nu
op ons verstand. (...)

Dit beschouw ik als een van de grootste zegeningen die God
de mensenkinderen heeft gegeven, dat hen de waarheid is gewe-
zen. (...)

Waar is de man of vrouw die ook maar iets begreep van God
of eeuwigheid totdat Joseph Smith de volheid van het evangelie
ontving? Ik kon die dingen in de Bijbel lezen, waarin wij nu gelo-
ven en die wij accepteren, maar ik was omringd door de tradi-
ties van de wereld en kon ze niet begrijpen.

Wij worden nu van tijd tot tijd onderwezen in de duidelijke
beginselen van het evangelie van Jezus Christus, het heilsplan —
de manier waarop we moeten leven om de goedkeuring van onze
Vader in de hemel weg te dragen. Is dat niet een allesovertref-
fende zegening? Als dit volk zijn zegeningen kon begrijpen, zou
het nooit een ongelukkig moment hebben. Als dit volk zijn posi-
tie kon begrijpen en zijn ware relatie tot God, dan zouden ze vol-
maakt tevreden zijn en zouden ze beseffen dat onze hemelse
Vader ons genadig is en dat Hij grote, heerlijke zegeningen op
ons heeft uitgestort.14
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Ik dank God dat ik in deze tijd in de wereld leef en dat mijn
oren het geluid van de volheid van het evangelie van Christus
hebben gehoord.15

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Neem het verhaal op de pagina’s 1–3 door. Wat ontbrak er aan
Robert Masons leven? Wat leren we uit dat verhaal over de
grote afval en de herstelling van het evangelie?

• Bestudeer de pagina’s 3–5 en let op kenmerken van de ware
kerk van de Heer. Waarom is het belangrijk dat de kerk altijd
volgens hetzelfde patroon wordt gevestigd?

• Wat leidde volgens president Woodruff tot de grote afval? Wat
waren enkele resultaten van de grote afval? (Zie pp. 4–5.) Hoe
zijn die resultaten tegenwoordig zichtbaar?

• Neem de pagina’s 6–8 door en kijk wat de profeet Joseph Smith
onder meer heeft gepresteerd bij de herstelling van het evan-
gelie. Welk effect hebben die prestaties op uw leven gehad?

• Lees de uitspraak halfweg pagina 7. Hoe kunnen wij laten zien
dat we ons het herstelde evangelie van Jezus Christus niet
schamen?

• Let op de woorden duisternis en licht op de pagina’s 9–10.
Wat leert u van de manier waarop president Woodruff die
woorden gebruikt? Wat zou er aan uw leven ontbreken als u
het herstelde evangelie niet had aanvaard?

Relevante teksten: Jesaja 29:10–14; Amos 8:11–12; Mormon
1:13–14; Leer en Verbonden 128:19–21
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Joseph Smith:
profeet, ziener en openbaarder

Joseph Smith, de profeet van deze bedeling, bleef
de openbaringen die hij van omhoog ontving altijd trouw,

vervulde de roeping waartoe hij was voorgeordend,
en bezegelde zijn getuigenis met zijn bloed.

Uit het leven van Wilford Woodruff

Vanaf het moment dat Wilford Woodruff lid was geworden van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, had
hij een getuigenis van de profeet Joseph Smith. Hij zei: ‘Ik was er
nog voordat ik Joseph zag volledig van overtuigd dat hij een pro-
feet was. Ik had geen enkele vooroordeel tegenover hem.’1 In april
1834, ongeveer vier maanden na zijn doop, reisde broeder
Woodruff naar Kirtland (Ohio), waar hij kennismaakte met de pro-
feet Joseph. Later zei hij daarover:

‘Mijn eerste kennismaking met hem was nogal uniek. Ik zag
hem met zijn broer Hyrum in het veld. Hij had een erg oude hoed
op en was bezig met doelschieten. Ik werd aan hem voorgesteld
en hij nodigde me uit om met hem mee naar huis te gaan.

‘Ik nam de uitnodiging aan en observeerde hem goed, om te
zien of ik wat van hem kon opsteken. Op weg naar zijn huis
merkte hij op dat dit voor het eerst in lange tijd was dat hij even
tijd had gehad voor wat ontspanning.

‘Kort daarna kwamen we bij zijn huis aan, waar hij in een aan-
grenzende kamer een wolfshuid pakte en zei: “Broeder
Woodruff, ik wil graag dat u me helpt om deze te looien”, dus
deed ik mijn jas uit en ging aan de slag om hem te helpen, wat
ik een eer vond. (...) Hij wilde de wolfshuid op de zitting van zijn
wagen bevestigen. (...)
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President Woodruff heeft over de profeet Joseph gezegd: ‘Hij had zowel in

zijn publieke als zijn privéleven altijd de Geest van de Almachtige bij zich,

en hij gaf blijk van een grootsere ziel dan ik in enig ander mens heb gezien.’
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‘Dit was mijn eerste kennismaking met de profeet Joseph
Smith, de grote ziener van deze laatste bedeling.’2

Toen president Woodruff later herinneringen ophaalde aan dat
voorval, zei hij dat sommige mensen het misschien verkeerd zou-
den hebben opgevat als ze een kerkleider zoiets hadden zien
doen. Maar zijn eigen observaties van Joseph Smith, zowel in het
openbaar als privé, sterkten zijn getuigenis van de zending van de
profeet alleen maar. Vanaf die begintijd in Kirtland, tot de marte-
laarsdood van de profeet tien jaar later, diende Wilford Woodruff
getrouw samen met Joseph Smith, zelfs toen vrienden en kennis-
sen in de kerk afvallig werden. Hij zei: ‘Ondanks alle afvalligen
die we hebben gehad, en alle moeilijkheden en beproevingen die
we hebben doorgemaakt, (...) ben ik nooit in de verleiding
geweest om te twijfelen aan dit werk of aan het feit dat Joseph
Smith een profeet van God was.’3

Op 19 maart 1897 maakte de negentigjarige president Woodruff
een geluidsopname van zijn getuigenis. Hij was de eerste presi-
dent van de kerk die dat deed. Het merendeel van die korte bood-
schap wijdde hij aan zijn getuigenis van de zending van de profeet
Joseph, waarbij hij terugkijkt op zijn levenslange toewijding aan
zijn vriend en leider:

‘Ik geef mijn getuigenis dat Joseph Smith een waar profeet van
God was, door God geordend om het fundament te leggen van
zijn kerk en koninkrijk in de laatste bedeling en volheid der tijden.
(...) De profeet Joseph heeft zijn leven neergelegd voor Gods
woord en zijn getuigenis van Jezus Christus, en hij zal als marte-
laar worden gekroond in de tegenwoordigheid van God en het
Lam. In al zijn getuigenissen aan ons was Gods macht duidelijk te
herkennen in de profeet Joseph.’4

Leringen van Wilford Woodruff

Zowel in het openbaar als privé was de profeet

Joseph Smith menslievend, barmhartig en trouw.

Ik heb duizenden kilometers met Joseph Smith meegereisd.
Ik kende zijn geest.5
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Ik verheugde mij zeer in wat ik van broeder Joseph zag, want
zowel in zijn publieke als in zijn privéleven had hij altijd de
Geest van de Almachtige bij zich, en hij gaf blijk van een groot-
sere ziel dan ik in enig ander mens heb gezien.6

Zijn ziel zwol tot eeuwige proporties voor het welzijn van de
mensheid.7

Broeder Joseph zou de hele mensheid hebben omarmd met
de beginselen van het heil als hij daartoe in staat was geweest.8

De bedeling die hij geroepen was om in te luiden is de groot-
ste bedeling die de mens ooit is gegeven. En er was precies zo’n
man voor nodig om die bedeling aan te voeren — een man die
God en zijn broeders trouw was, die een ziener en openbaarder
was, en wiens geloof in God zo groot was dat hij nooit aarzelde
of twijfelde. Hij zette zelf door en moedigde anderen aan om
voort te gaan in het grote werk dat voor hen lag.9

Joseph Smith was voorsterfelijk geordend om

Gods werk in de laatste dagen te vestigen

Joseph Smith werd duizenden jaren in de geestenwereld
gehouden om op het juiste moment in het vlees geboren te wor-
den, door God geïnspireerd te worden en door Hem bezocht te
worden, en in aanmerking te komen en voorbereid te worden
voor de zending die hem in handen is gegeven.10

Joseph Smith werd net als Jeremia al voor zijn geboorte hier-
voor aangesteld. De Heer zei tegen Jeremia: ‘Eer Ik u vormde in
de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de
baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren
heb Ik u gesteld.’ [Jeremia 1:5.] Hij kreeg het gebod om de inwo-
ners van Jeruzalem te waarschuwen wegens hun goddeloosheid.
Hij vond dat een zware opdracht, maar uiteindelijk deed hij wat
hem was geboden. En dus zeg ik over Joseph Smith dat hij zijn
aanstelling al voor de grondlegging van de wereld had gekregen
en dat hij opstond in de tijd die de Heer had vastgesteld om zijn
werk op aarde te vestigen.11
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De profeet Joseph Smith werd onderricht

door God de Vader, Jezus Christus, de

Heilige Geest en engelen uit de hemel.

Joseph Smith is vaak ongeschoold en ongeleerd genoemd. Hij
was een boerenzoon met weinig kans op een opleiding. Wat
voor voorbereiding had hij om de volheid van het evangelie aan
de wereld te onthullen? Helemaal geen, behalve het onderricht
dat hij door de bediening van engelen uit de hemel ontving,
door de stem Gods en door de inspiratie en kracht van de
Heilige Geest. De beginselen die door hem aan de wereld zijn
geopenbaard, zijn zo waar als de troon Gods. Hun uitwerking is
al te merken op aarde en die uitwerking zal alleen maar toene-
men tot aan de wederkomst van de Zoon des mensen.12

Joseph Smith werd geïnspireerd door de Heilige Geest en hij
werd in antwoord op zijn gebeden bediend door de Vader en de
Zoon. En de Vader zei tot hem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. hoor
Hem!’ [Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.] Hij luisterde
goed naar de woorden van Jezus Christus en bleef dat doen tot-
dat hij, net als de Heiland, ter dood gebracht werd.13

Ik heb nooit ergens gelezen, voor zover ik me kan herinneren,
dat diezelfde kracht die zich bij de organisatie van deze kerk in de
profeet van God kenbaar maakte — toen de Vader en de Zoon in
antwoord op zijn gebed aan de profeet Joseph verschenen —
ooit in enige andere bedeling aan de mensenkinderen is
getoond. (...) Dat was een belangrijke openbaring van God aan-
gaande zijn werk, een openbaring die zich nooit in enige bede-
ling van de wereld heeft voorgedaan. De profeet van God werd
bij de organisatie bediend door engelen uit de hemel. Zij waren
zijn leerkrachten, zijn instructeurs, en al wat hij deed vanaf het
begin, vanaf die dag tot aan de dag van zijn martelaarsdood,
kwam door openbaring van Jezus Christus.14

Ik ben van mening dat er nooit een mens is geweest (...) die
meer één was en een nauwere band had met God de Vader, God
de Zoon en God de Heilige Geest dan de profeet Joseph Smith.
Hij had de gave van openbaring vanaf de dag dat hij geroepen
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Joseph Smith kreeg antwoord op zijn gebed

middels een bezoek ‘van de Vader en de Zoon’.

werd om het priesterschap te ontvangen tot de dag dat hij de
martelaarsdood stierf. Hij had dag in dag uit de gave van inspi-
ratie. Dat blijkt duidelijk uit de openbaringen in de Leer en
Verbonden. Wanneer de Heer het nodig vond om hem te verma-
nen, moest Joseph Smith dat bij monde van zichzelf doen. En hij
aarzelde niet om het woord van de Heer te geven, zelfs als dat
tegen hemzelf was gericht. Hij was één met de Heer; hij was één
met de Heilige Geest; hij was één met de engelen uit de hemel.15

Profetieën, openbaringen en decreten van de Almachtige
omringden die man als het ware. En hij moest onderricht worden,
niet door de mens of de wil van de mens, maar door engelen van
God; hij moest door de openbaringen Gods onderricht worden,
en hij werd jarenlang onderricht door middel van visioenen en
openbaringen, en door heilige engelen, door God uit de hemel
gezonden om hem te instrueren en onderrichten en hem voor te
bereiden op het leggen van het fundament voor deze kerk.

(...) Joseph kon het belang van het werk waarvan hij het fun-
dament had gelegd zelf niet begrijpen zonder omgeven te zijn
door de visioenen van de eeuwigheid. Toen zijn verstand ervoor
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was opengesteld, kon hij in veel opzichten de bedoelingen van
God begrijpen. En die openbaringen omgaven hem en leidden
hem op zijn pad.16

Ondanks beproeving en vervolging bleef de

profeet Joseph Smith zijn getuigenis trouw.

Toen Joseph de christelijke wereld de beginselen voorlegde
die God aan hem had meegedeeld, riep hij meteen hun voor-
oordeel op. Hij moest het opnemen tegen tradities, overgele-
verd door hun vaderen die God en zijn wegen niet kenden —
tradities die door de eeuwen heen waren doorgegeven, en die
strijdig waren met de verlossende waarheden van de hemel.17

De hele wereld stond tegen hem op — priesters en volk. Wat
was er aan de hand? Alleen maar dat Joseph Smith net als andere
profeten en apostelen was. Hij luidde een bedeling van het evan-
gelie van Jezus Christus in die botste met de tradities van de men-
sen — tradities die van generatie op generatie zijn overgeleverd.18

Zijn leven was één grote worsteling. Hij ondervond overal
tegenstand, vooral van de priesters uit die tijd, maar hij over-
leefde dat en verheugde zich zeer in zijn werk, totdat hij zijn
getuigenis in het vlees voltooide, nadat hij zich er zo’n veertien
jaar voor had ingezet. Hij moest door diepe wateren waden, maar
hij was nooit ontmoedigd of terneergeslagen, niettegenstaande
de strijd die hij moest leveren met externe en interne vijanden.
Hij verloor nooit de majesteit van zijn roeping uit het oog, noch
de goddelijke aard van dit werk — integendeel, hij sprak en han-
delde onder alle omstandigheden als de man die hij was: de pro-
feet van God, de ziener en openbaarder van de laatste bedeling.19

Ieder gevoel, iedere gedachte en iedere handeling in zijn leven
bewees dat hij vastbesloten was om het beginsel van de waarheid
vol te houden, zelfs al hield dat in dat hij zijn leven moest geven.20

De Heer zei tegen Joseph dat Hij hem zou beproeven om te zien
of hij zich aan zijn verbond zou houden, zelfs al hield dat de
dood in. En Hij beproefde hem. En hoewel hij de hele wereld te
bestrijden had, en met het verraad van valse vrienden te maken
kreeg, hoewel zijn hele leven een opeenvolging van moeilijkheden
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en zorgen was, bleef hij ondanks zijn tegenspoed, gevangenschap,
geweld door benden en andere mishandeling altijd trouw aan zijn
God en zijn vrienden.21

Met een visie op de bestemming van de kerk

bereidde de profeet Joseph Smith de twaalf apostelen

voor op het voortzetten van het werk van de Heer

en gaf hij ze de bevoegdheid daartoe.

De kerk werd op 6 april 1830 met zes leden gesticht, maar
Joseph had het geloof dat het koninkrijk dat op die manier
begon, net als een mosterdzaadje, een grote kerk en koninkrijk
op aarde zou worden.22

Joseph Smith was wat hij beweerde te zijn: een profeet van
God, een ziener en openbaarder. Hij legde het fundament voor
deze kerk en dit koninkrijk, en leefde lang genoeg om de sleu-
tels van het koninkrijk aan de ouderlingen Israëls te geven, aan
de twaalf apostelen. Hij besteedde de laatste winter van zijn
leven, zo’n drie of vier maanden, aan het onderrichten van het
Quorum der Twaalf. Het was niet zomaar een paar uur de veror-
deningen van het evangelie bedienen — hij leerde hen en enkele
anderen dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit
de zaken van het koninkrijk.23

Al enige tijd voor zijn dood werd de profeet Joseph door de
Heer geïnspireerd om zijn eigen vertrek uit het aardse te ver-
wachten. Hij gaf daar op verschillende manieren blijk van, maar
vooral in de grote aandrang die hij tentoonspreidde om de
twaalf apostelen alle sleutels en gezag van het heilig priester-
schap te geven die hij had ontvangen. Hij verklaarde zowel in
besloten kring als in het openbaar dat zij volledig uitgerust en
bevoegd waren en dat hij het koninkrijk Gods had afgewikkeld
op de schouders van de twaalf apostelen.

Ik, Wilford Woodruff, als de laatste levende persoon in het
vlees die daarbij aanwezig was, zie het als mijn plicht tegenover
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,
het huis van Israël en de hele wereld, dat ik mijn laatste getui-
genis geef aan alle volken dat Joseph Smith, de profeet van God,
in de winter van 1843–1844 de twaalf apostelen bijeenriep in de
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Ouderling Wilford Woodruff was erbij toen de profeet Joseph Smith

de sleutels van het koninkrijk aan het Quorum der Twaalf Apostelen gaf.

stad Nauvoo en dat hij vele dagen met ons doorbracht om ons
onze begiftiging te geven en ons de heerlijke beginselen te leren
die God hem had geopenbaard. En hij stond een keer zelfs bijna
drie uur in ons midden, ons de grote en laatste bedeling uitleg-
gend die God in deze laatste dagen op aarde is begonnen. De
kamer leek gevuld met een verterend vuur; de profeet was
bekleed met de macht Gods en zijn gezicht glom en was als
amber, en hij besloot zijn rede op een wijze die ik in tijd en
eeuwigheid niet zal vergeten, met de volgende woorden:



22

H O O F D S T U K  2

‘Broeders, ik heb groot verdriet gehad wegens de vrees dat ik
van de aarde weggenomen zou kunnen worden terwijl de sleutels
van Gods koninkrijk nog bij mij berusten, zonder dat ik ze op het
hoofd van andere mannen bezegeld had. God heeft op mijn hoofd
alle sleutels van zijn koninkrijk bezegeld die nodig zijn voor de
organisatie en opbouw van de kerk, Zion en Gods koninkrijk op
aarde, en om de heiligen voor te bereiden op de komst van de
Zoon des mensen. Welnu, broeders, ik dank God dat ik in staat ben
om u uw begiftiging te verlenen en ik heb nu op uw hoofd alle
machten van het Aäronisch en Melchizedeks priesterschap en het
apostelschap bezegeld, met alle bijbehorende sleutels en machten
die God mij heeft gegeven. En nu leg ik alle werkzaamheden,
lasten en zorgen van deze kerk en dit koninkrijk van God op uw
schouders, en ik gebied u in de naam van de Heer Jezus Christus
om uw schouders onder dit werk te zetten en deze kerk en dit
koninkrijk van God voor hemel en aarde, en voor God, engelen en
mensen te dragen, en als u dat niet doet, wordt u verdoemd.’

En dezelfde Geest die de kamer toen vulde, brandt in mijn
boezem nu ik dit getuigenis opneem.24

De profeet Joseph Smith bezegelde

zijn getuigenis met zijn bloed.

Joseph Smith leefde totdat hij zijn testament aan de wereld had
gegeven en al die sleutels, bevoegdheden en zegeningen op het
hoofd van Brigham Young en zijn broeders had bezegeld; toen hij
die sleutels dusdanig op aarde had gezet dat ze nooit meer zou-
den worden verwijderd; toen hij dat had gedaan, en die kroniek
tevoorschijn had gebracht, dat boek van openbaring waarvan de
verkondiging zijn uitwerking heeft op deze hele generatie —
jood en niet-jood, Zion en Babylon, alle volken der aarde —
bezegelde hij dat getuigenis in de gevangenis te Carthage met zijn
bloed, waar een bende slechte, goddeloze mensen hem en zijn
broer Hyrum het leven benam.25

Ik moet zeggen dat ik het destijds vreemd vond en me afvroeg
waarom de profeet en zijn broer Hyrum uit ons midden mochten
worden weggenomen. Maar Joseph Smith werd door Gods gebod
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en door de gaven en openbaringen van de hemel geordend en
legde het fundament voor deze geweldige bedeling en de volheid
der tijden. Hij werd in de wereld gebracht en geordend om deze
Kerk van Christus voor de laatste keer op deze aarde te stichten,
en om de wereld voor te bereiden op de komst van de Zoon des
mensen. Bij nader inzien kwam ik na zijn dood tot de conclusie
dat hij geordend was om te sterven — om zijn bloed te laten ver-
gieten als getuigenis voor de mensen in deze bedeling.26

Joseph (...) was tot de dag van zijn dood trouw en kloekmoe-
dig in het getuigenis van Jezus.27

Hij liet zijn geschreven getuigenis na en bezegelde het met zijn
bloed toen hij er zijn leven voor gaf. En dat getuigenis is in de hele
wereld van kracht, en dat zal het blijven tot het einde der tijden.28

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer infor-
matie.

• Wat was er ongebruikelijk aan de eerste ontmoeting tussen
Wilford Woodruff en Joseph Smith? (Zie pp. 13–15.) Wat leren
we uit dat verhaal over de profeet Joseph Smith?

• Neem op pp. 13–15 nog eens het stuk over het karakter van
Joseph Smith door. Waarom is het nuttig om te weten hoe hij
zowel privé als in het openbaar was? Hoe beïnvloedt ons pri-
végedrag ons vermogen om anderen te onderwijzen en te lei-
den?

• Wat vind je van de manier waarop Joseph Smith de volheid
van het evangelie leerde? (Zie pp. 15–18.)

• Hoe reageerde de profeet Joseph op tegenspoed? (Zie p. 19.)
Wat kunnen wij aan zijn voorbeeld hebben?

• Waarom gaf de profeet Joseph Smith de sleutels van het
koninkrijk aan de twaalf apostelen? (Zie pp. 20–22.) Waarom
is het belangrijk om te weten dat hij dit heeft gedaan?



24

H O O F D S T U K  2

• Kijk president Woodruffs opmerkingen over de dood van
Joseph Smith na (pp. 22–23). Wat vindt u van het offer dat
Joseph en Hyrum Smith hebben gebracht?

• Welke uitspraak van president Woodruff over de profeet Joseph
Smith heeft de meeste indruk op u gemaakt?

• Waarom is het belangrijk om een getuigenis van de profeet
Joseph Smith te krijgen? Wat kunnen wij doen om ons getui-
genis van de profeet te versterken?

Relevante teksten: 2 Nephi 3:6–15; LV 5:10; 135; Geschiedenis van
Joseph Smith
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De bedeling van de
volheid der tijden

Als heiligen der laatste dagen hebben wij een
heilige plicht om bij te dragen aan de opbouw van

Gods koninkrijk in deze laatste bedeling.

Uit het leven van Wilford Woodruff

De Heer heeft in verschillende perioden van de wereldgeschie-
denis evangeliebedelingen ingesteld. In elke bedeling heeft Hij
zijn evangelie geopenbaard door middel van een of meer
bevoegde dienstknechten. De profeet Joseph Smith was het werk-
tuig dat de Heer gebruikte om de huidige bedeling in te stellen,
die in de Schriften de bedeling van ‘de volheid der tijden’ (Efeziërs
1:10; LV 128:20) wordt genoemd.

In de lente van 1834 woonde Wilford Woodruff een priester-
schapsvergadering in Kirtland (Ohio) bij. Tijdens die vergade-
ring begon hij te begrijpen wat de bestemming van de kerk in
deze bedeling zou zijn. Later zei hij daarover:

‘De profeet riep allen die het priesterschap droegen bijeen in
het houten schooltje bij zijn huis. Het was een klein gebouwtje,
misschien maar vijf bij vijf meter. Maar het bevatte de hele toen-
malige priesterschap van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen uit Kirtland. (...) Dat was de eerste keer
dat ik Oliver Cowdery zag, of hem hoorde spreken; de eerste keer
dat ik Brigham Young en Heber C. Kimball zag, en de twee Pratts
[Orson en Parley], en Orson Hyde en vele anderen. Er waren toen
buiten Joseph Smith en Oliver Cowdery geen apostelen in de kerk.
Toen we bijeengekomen waren, riep de profeet de aanwezige
ouderlingen Israëls op om te getuigen van dit werk. De mensen die
ik noemde, spraken. En velen die ik niet heb genoemd gaven hun
getuigenis. Toen ze dat gedaan hadden, zei de profeet: “Broeders,
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Ouderling Wilford Woodruff werkte als lid van het

Quorum der Twaalf Apostelen hard aan de vestiging van de

Kerk van Jezus Christus in de bedeling van de volheid der tijden.
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ik ben vanavond zeer opgebouwd en heb veel geleerd van uw
getuigenissen, maar ik wil voor de Heer tot u zeggen dat u niet
meer van de bestemming van deze kerk en koninkrijk weet dan
een baby die op zijn moeders schoot ligt. U begrijpt het niet.” Ik
was nogal verbaasd. Hij zei: “We zien hier vanavond maar een
handjevol priesterschapsdragers, maar deze kerk zal Noord- en
Zuid-Amerika vullen — ze zal de wereld vullen.”’1

Wilford Woodruff wijdde zijn leven aan de opbouw van Gods
koninkrijk en hij bleef zelfs na de dood van Joseph Smith instruc-
ties van hem ontvangen. Hij vertelde over een visioen dat hij had
waarin hij Joseph Smith sprak: ‘Ik zag hem bij de deur van de tem-
pel in de hemel. Hij kwam naar me toe en sprak me aan. Hij zei
dat hij niet kon blijven praten omdat hij haast had. De volgende
persoon die ik tegenkwam, was vader Smith [Joseph Smith sr.]; hij
kon ook niet met me praten omdat hij haast had. Ik kwam wel zes
broeders tegen die op aarde hoge posities hadden bekleed en
geen van hen kon met me blijven praten omdat ze haast hadden.
Ik stond versteld. Maar op een gegeven moment zag ik de profeet
weer en mocht ik hem een vraag stellen.

‘“Ik wil graag weten waarom u haast hebt”, zei ik. “Ik heb al mijn
hele leven haast, maar ik verwachtte dat ik in het koninkrijk des
hemels, als ik daar zou komen, geen haast meer zou hebben.”

‘Joseph zei: “Ik zal het u vertellen, broeder Woodruff. Elke
bedeling die het priesterschap op aarde heeft gehad en naar het
celestiale koninkrijk is gegaan, heeft een bepaalde hoeveelheid
werk te doen gehad om zich voor te bereiden op het vergezellen
van de Heiland als Hij naar de aarde gaat om daar te regeren.
Elke bedeling heeft ruim de tijd gehad om zijn werk te doen.
Maar wij niet. Wij zijn de laatste bedeling en er is zoveel werk te
doen en we moeten ons haasten om het te doen.”’2

Leringen van Wilford Woodruff

De Heer en zijn profeten hebben al van vóór de

schepping van de wereld naar deze bedeling uitgezien.

Alle geïnspireerde mensen vanaf de tijd van vader Adam tot aan
de tijd van Jezus hadden in mindere of meerdere mate zicht op

H O O F D S T U K  3
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de grote en laatste bedeling van de volheid der tijden — de tijd
waarin de Heer de aarde en een volk zou voorbereiden op de
komst van de Zoon des mensen en een rechtschapen regering.

Ik denk dat het werk (...) dat al gaande is vanaf het moment
dat deze kerk werd gesticht, de uitvoering van het grote plan van
onze Vader in de hemel is — het plan dat al vóór de grondleg-
ging van de wereld was vastgelegd. In feite is er geen enkele
bedeling waar met zoveel belang naar uit is gekeken door alle
profeten van God en andere geïnspireerde mensen (...).

Jesaja zag in een profetisch visioen deze tijd en gebruikt
krachtige bewoordingen in zijn pogingen om zijn gevoelens daar-
over te uiten. Hij zegt op een gegeven moment: ‘Jubelt, gij heme-
len, en juicht, gij aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen, want de
Here heeft zijn volk getroost en Zich over zijn ellendigen ont-
fermd.’ Zion zegt: ‘De Here heeft mij verlaten en de Here heeft
mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij
zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot?’ ‘Ja,’ zegt
de Heer, ‘een vrouw misschien wel’, maar Hij zal Zion niet ver-
geten. Hij zegt: ‘Ik heb [Zion] in mijn handpalmen gegrift, uw
muren zijn bestendig vóór Mij.’ [Zie Jesaja 49:13–16.]

En dit Zion van God is al van vóór de grondlegging van de
wereld voor zijn aangezicht geweest.4

De Heer heeft deze wereld niet zomaar geschapen; Hij heeft
nooit zomaar iets gedaan. De aarde is geschapen met bepaalde
doelen. En één van die doelen was de uiteindelijke verlossing en
de vestiging van zijn regering en koninkrijk op de aarde in de
laatste dagen, ter voorbereiding op de regering van de Heer Jezus
Christus, die het recht heeft om te regeren. Die vastgestelde tijd
is aangebroken, die bedeling is er, en wij leven er middenin.5

Niets kan de kerk ervan weerhouden

om haar doel te bereiken.

Deze kerk is voortdurend vooruitgegaan. Het is de enige ware
kerk op de hele aarde. Haar geschiedenis is de wereld bekend. Zij
is blijven groeien sinds de dag dat zij gesticht is tot aan de huidige
tijd. (...) Zij is door de allerhoogste God in het leven geroepen om
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op aarde in macht en heerlijkheid en heerschappij te bestaan
zoals de profeten van God haar in hun tijd en generatie zagen. Dit
is het koninkrijk dat Daniël zag en het zal voort blijven rollen tot
het de hele aarde vult [zie Daniël 2:34–35, 44–45; LV 65:2].6

Wij geloven dat deze kerk de weg zal bereiden voor de komst
van Christus, die hier als koning komt regeren, en dat deze kerk
dan het koninkrijk Gods wordt waar alle christenen om bidden;
dat de wil van God op aarde gedaan mag worden zoals in de
hemel [zie Matteüs 6:10].7

Geen enkele kracht op deze aarde kan deze kerk breken.
Waarom niet? Omdat God haar in zijn handen houdt. Hij heeft
haar gesticht en Hij heeft bij monde van talrijke profeten beloofd
dat zij stand zal houden.8

Toen men Joseph en Hyrum ter dood bracht, doodde men het
‘mormonisme’ niet, men doodde niet ons geloof in God, noch
doodde men hoop en naastenliefde of schafte men de verorde-
ningen van het huis van God af, of de bevoegdheid van het hei-
lig priesterschap. De God des hemels had die zaken ingesteld.9

‘Deze kerk is opgang blijven maken. (...) Dit is het koninkrijk dat 

Daniël zag en het zal blijven voortrollen tot het de hele aarde vervult.’



30

H O O F D S T U K  3

Het koninkrijk Gods gaat vooruit, niet achteruit.10

Waar is de heilige der laatste dagen of iemand anders die deze
kerk of dit koninkrijk ooit achteruit heeft zien gaan? (...)
Ongeacht onze omstandigheden is dit koninkrijk continu voor-
waarts en opwaarts gegaan. Zal het ooit achteruitgaan? Nee. Dit
Zion van de Heer is in al zijn schoonheid, kracht en heerlijkheid
gegraveerd in de handpalmen van de almachtige God, en is
voortdurend voor zijn aangezicht. Zijn besluiten zijn genomen en
geen mens kan ze opzijschuiven.11

Ook al trekken de duistere machten tegen ons ten strijde, de
Heer is onze Vriend en Hij zal ons steunen en ons de kracht
geven om Zion op te bouwen en ons werk te doen tot aan de
komst van de Zoon des mensen. Laat daarom uw hart vertroost
zijn. (...) Wij zouden ons allen vereend moeten inzetten voor dit
werk. Doen wij dat, dan zullen wij triomferen.12

We hebben het niet echt gemakkelijk gehad. We hebben van
het begin tot heden strijd en tegenwerking meegemaakt, maar
wij en de wereld kunnen gerust zijn, want het ‘mormonisme’ zal
niet ophouden te bestaan totdat de Heer Jezus Christus op de
wolken des hemels komt.13

Goud en zilver vergaan, huizen en landerijen vergaan, alle stof-
felijke zaken vergaan, maar het priesterschap niet, het heil niet,
het koninkrijk Gods niet, en profetie zal nooit onvervuld blijven.14

Wij zijn in de geestenwereld gehouden tot deze bedeling

zodat wij Gods koninkrijk op konden bouwen.

Wij zijn duizenden jaren in de geestenwereld gehouden om in
de laatste dagen in het vlees geboren te worden en Gods konink-
rijk op te bouwen. Als we dat begrijpen, waar denken we als hei-
ligen der laatste dagen dan aan? We hebben grote oorlog te
voeren. Lucifer, de zoon van de morgen, en al zijn strijdkrachten
zijn tegen ons verenigd. Wij zijn slechts met een handvol, vergele-
ken met de inwoners der aarde. Er zijn in de wereld in elk tijdperk
altijd slechts enkele mensen geweest die onafhankelijk genoeg
waren om het kwaad te verwerpen en de Heer te dienen. Maar wij
zijn waardig geacht om onder zijn volk geteld te worden. Daarom
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is het tijd dat we opstonden, wakker werden en — bekleed met
de macht Gods en het heilige priesterschap — dit priesterschap
grootmaakten en zijn zegeningen verkregen.15

Er is nooit een volk geweest als dit. Er is sinds God de wereld
schiep nooit een werk geweest als dit. Toegegeven, er zijn men-
sen geweest die het evangelie verkondigden, maar in de volheid
der tijden heeft de Heer dit koninkrijk gevestigd. Dit is de laatste
bedeling. Hij heeft mensen voortgebracht om dit werk te doen.
En, zoals ik al vaak heb gezegd, velen van ons zijn vanaf de schep-
ping van deze wereld in de geestenwereld gehouden tot de gene-
ratie waarin wij leven.16

De openbaringen van God in de Bijbel, het Boek van Mormon
en de Leer en Verbonden worden vervuld. Wij vervullen die open-
baringen. En laten we, nu we hier zijn, trouw zijn aan God, de
grote Elohim, de God van joden en niet-joden. Hij vertrouwt op
ons en op niemand anders. Hij vertrouwt op de heiligen der laat-
ste dagen. Waarom? Omdat niemand anders de volheid van het
eeuwige evangelie heeft gekregen; niemand anders heeft het werk
van de opbouw van dit koninkrijk op zich genomen. Ik geloof dat
wij hiertoe zijn aangewezen vóór het begin van de wereld, net als
de apostelen vanouds, om in het vlees geboren te worden en dit
koninkrijk op ons te nemen, en dat wij het moeten doen of wor-
den verdoemd. Dat is onze huidige positie. De ogen van de
hemelse heirscharen zijn op ons gericht. De ogen van God en zijn
Zoon Jezus Christus en van al die apostelen en profeten die hun
getuigenis met hun bloed hebben bezegeld zijn op dit volk
gericht. Zij bezoeken u, zij zien uw werken, want zij weten heel
goed dat het uw bestemming is om dit koninkrijk op te bouwen,
Zion op te bouwen en het te heiligen, de aarde te heiligen en de
wereld voor te bereiden op de komst van de Zoon des mensen.17

Wij, heiligen der laatste dagen,

hebben een groot werk te doen.

Joseph Smith (...) kwam ter vervulling van profetie, bereikte
wat er van hem vereist werd, legde het fundament voor dit werk,
ontving de sleutels van het priesterschap en het apostelschap, en
elke gave en genade die nodig was om met de organisatie van de
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kerk voort te gaan. Wij zijn geroepen om verder te bouwen op
het fundament dat hij heeft gelegd.18

Als wij in de toekomst konden kijken en dit koninkrijk zien en
wat er ongetwijfeld nog bereikt wordt, en wat wij moeten doen,
en de strijd die wij moeten doormaken, dan zouden we beslist
zien dat er een groot werk voor ons ligt.19

Onze bijzondere roeping is om Zion op te bouwen en de
mensen voor te bereiden om op heilige plaatsen te staan terwijl
de Heer zijn oordelen uitstort over de goddelozen.20

Het is de wil van God dat de heiligen der laatste dagen goed
begrijpen dat zij midden in de grote en laatste bedeling van God
aan de mens staan, en dat zij ook goed begrijpen welke plichten
zij hebben als acteurs in die bedeling. En zij mogen nooit uit het
oog verliezen dat alle machten der duisternis samen nooit in staat
zullen zijn om de doeleinden van God met zijn werk in deze tijd
en generatie te verhinderen. Als heiligen der laatste dagen zou-
den wij zo voor de Heer moeten leven dat wij inzien welke posi-
tie wij innemen en wat er van ons vereist wordt; want de Heer
eist bepaalde dingen van ons in onze tijd en generatie zoals Hij
ook eisen heeft gesteld aan de volken in andere tijdperken die Hij
de volheid van het eeuwige evangelie en de macht en het gezag
van het priesterschap heeft gegeven (...).

Het is ook de wil van God dat wij onze tiende en andere gaven
betalen. Het is zijn wil dat wij het woord van wijsheid gehoorza-
men. Het is zijn wil dat wij de geboden onderhouden en ande-
ren erin onderwijzen. Wij zullen verantwoordelijk worden
gehouden voor alles wat van ons vereist wordt wat wij niet doen,
maar ook voor wat wij wél doen. Wij zouden één van hart en
geest moeten zijn en niet toestaan dat er iets stoffelijks of onstof-
felijks tussen ons en de liefde voor God en de mens komt (...).

Wij zouden eensgezind moeten zijn er ernaar streven voor
elkaars welzijn te zorgen. Wij zouden onze zoons en dochters,
maar ook de wereld, de beginselen van het evangelie van Christus
moeten leren en ons voorbereiden op de komende gebeurtenis-
sen waarvan sprake is in de openbaringen die de Heer ons heeft
gegeven. Hij heeft zijn werk onder de inwoners der aarde reeds
aangevangen, zijn wonderbare werk en een wonder, zoals Jesaja
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heeft geschreven. [Zie Jesaja 29:14.] Hij zal zijn hand pas terug-
trekken als zijn doeleinden zijn bereikt.21

Wij hebben een groot werk voor ons, en het zal al onze
inspanning en al onze talenten en vermogens vragen om het te
verrichten. Wij moeten de Geest Gods vragen om ons te helpen,
want zonder die Geest kunnen we slechts weinig bereiken.22

Ik zeg u, als u rondkijkt en aan de ene kant ziet in welke toe-
stand de wereld zich bevindt, en aan de andere kant ziet wat wij
moeten doen, en wat Gods koninkrijk moet bereiken om haar
bestemming te bereiken en de openbaringen van Jezus Christus
te vervullen, dan zou ons voornaamste doel moeten zijn om
Gods koninkrijk op te bouwen en het voort te stuwen (...).

Wij zouden ons moeten bezighouden met de opbouw van het
koninkrijk en niet alleen zegeningen voor onszelf verkrijgen,
maar ernaar streven om verlossers op de berg Zion te worden en
zoveel mogelijk goed te doen, en de zaak en het belang van Zion
te bevorderen in elke taak waarvoor wij geroepen worden.

Als we deze koers volgen, zullen we er wel bij varen en zullen
we voortdurend gemoedsrust hebben. En, zoals de Heer heeft

‘Onze bijzondere roeping is Zion op te bouwen en de

mensen voor te bereiden om op heilige plaatsen te staan.’
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gezegd, niets zal weerhouden worden van degene die streeft naar
gerechtigheid en de zegeningen van het koninkrijk Gods. (...)

Er staat veel te gebeuren. Er zullen veel grote veranderingen
op aarde plaatsvinden, en het koninkrijk groeit. Ik wil alle heili-
gen der laatste dagen die mij nu horen, aansporen om aan gron-
dig zelfonderzoek te doen en te zien of zij in de gunst staan bij
de Heer, onze God. Laten wij daarna voortdurend toenemen in
geloof, hoop en rechtschapenheid, en in elk deugdzaam begin-
sel dat wij nodig hebben om ons te schragen in elke beproeving
die wij moeten doormaken om te bewijzen dat wij vrienden van
God zijn, dat wij in het verbond volharden, of niet. Wij zullen
van nu af aan beproefd worden tot aan de komst van de Messias,
of zolang wij leven op aarde.23

We hoeven niet te vrezen als heiligen der laatste dagen zolang
wij trouw zijn aan de verbonden die wij met onze God hebben
gesloten en strikt de beginselen uitvoeren die Hij ons heeft gege-
ven als leidraad bij de opbouw van Zion.

Als we echter onze verbonden vergeten en afwijken van de lerin-
gen die Hij ons heeft gegeven, of ze negeren, dan kunnen wij, hei-
ligen der laatste dagen, er zeker van zijn dat wij ons in een
gevaarlijke positie bevinden. God laat zijn doeleinden niet verhin-
deren. Dan zullen wij gegeseld worden en zij die volharden in deze
handelwijze zullen verworpen worden en zullen hun aandeel ver-
liezen in de zegeningen die Zion beloofd zijn.24

De Heer staat achter zijn volk. Maar ik denk dat wij, als heili-
gen der laatste dagen, onze voorrechten niet altijd op waarde
schatten. Wij zijn geroepen om een werk te verrichten. De Heer
heeft ons dit werk te doen gegeven, en wij zijn verantwoordelijk
tegenover de hemel en de aarde om de talenten, het licht en de
waarheid, die ons zijn gegeven te gebruiken.25

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert
of u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.
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• Neem de pagina’s 25–27 door. Hoe wordt de profetie van
Joseph Smith vervuld? Wat kunnen we van het visioen van pre-
sident Woodruff leren?

• Waarom hebben profeten uitgezien naar deze bedeling?
Waarom is het belangrijk voor ons om te begrijpen dat we ‘in
het midden van’ de laatste bedeling leven? (Zie pp. 27–28.)

• Wat bedoelen we als we getuigen dat we tot de ‘enige ware
kerk op de hele aarde’ behoren? (Pagina 28; zie ook LV 1:30.)
Hoe kunnen we dat ootmoedig aan andere mensen vertellen?

• Wat valt u op als u president Woodruffs leringen aangaande de
bestemming van de kerk bestudeert? (Zie pp. 28–30.)

• Neem de pagina’s 29–30 door en let op dingen die zullen ver-
gaan en dingen die altijd zullen blijven bestaan. Wat zijn de
verschillen tussen de dingen die vergaan en de dingen blijven
bestaan?

• Lees president Woodruffs leringen over het feit dat wij in de
geestenwereld zijn gehouden om geboren te worden in deze
bedeling (zie pp. 30–31). Wat vindt u van die uitspraken?

• Kijk naar de foto op pagina 33. Wat heeft die te maken met de
opbouw van het koninkrijk van God? Wat zijn volgens presi-
dent Woodruff enkele van onze plichten in de opbouw van
Gods koninkrijk? (Zie pp. 31–34.)

• Lees de laatste alinea op p. 34. Welke voorrechten hebben
wij in deze bedeling? Wat betekent het volgens u om ‘onze
voorrechten op waarde te schatten’?

Relevante teksten: LV 6:32–34; 64:33–34; 121:26–32; 138:53–56
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De macht en het gezag
van het heilig priesterschap

God geeft zijn volk het priesterschap om hen tot
zegen te zijn en hun verhoging mogelijk te maken.

Uit het leven van Wilford Woodruff

In zijn jeugd verlangde Wilford Woodruff er sterk naar een kerk
te vinden met waar priesterschapsgezag — met ‘macht voor de
hemelen en op aarde’.1 In 1889 zei hij tijdens een toespraak:

‘Ik ging als jongen naar de sabbatschool. (...) Daar las ik in het
Nieuwe Testament. Ik las het ene vers na het andere, en het ene
hoofdstuk na het andere. Wat leerde ik van het Testament? Ik
leerde over het evangelie van leven en heil. Ik leerde over een
evangelie van macht voor de hemelen en op aarde. Ik leerde dat
de organisatie van de kerk bestond uit profeten, apostelen, her-
ders en leraars, met assistenten en bestuurders. Waarom? ‘Tot de
volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbou-
wing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen
tot de enigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot
een volkomen [mens], tot de maat van de grootte der volheid
van Christus.’ [Zie SV, 1 Korinthe 12:28; Éfeze 4:11–13.]

‘Dit is wat ik heb geleerd, en wat indruk op mij heeft gemaakt.
Ik geloofde erin, maar ik hoorde het nooit verkondigen door
een predikant of theoloog op aarde. Toen ik een jonge man was,
woonde ik de diensten bij van zo’n beetje elk kerkgenootschap
dat ik kon vinden. Op een keer woonde ik een van die grote bij-
eenkomsten bij die men soms in Connecticut hield, waarop
veertig of vijftig predikanten van verschillende kerkgenoot-
schappen bijeen waren. Ze baden om een uitstorting van de
Geest en nog veel andere goede zaken. Op die bijeenkomst
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mocht iedereen die dat wilde iets zeggen. Ik was nog erg jong.
Ik stond op, ging naar het spreekgestoelte, en zei tegen de aan-
wezige predikanten: ‘Vrienden, wilt u mij eens zeggen waarom
u niet opkomt voor het geloof dat de heiligen eens kregen? Wilt
u mij zeggen waarom u niet opkomt voor het evangelie waar
Jezus Christus in onderrichtte, en dat Hij zijn apostelen leerde?
Waarom komt u niet op voor de godsdienst die u macht voor
God geeft, macht om zieken te genezen, om blinden te laten
zien en lammen te laten lopen, en die u de Heilige Geest geeft,
en die gaven en genades die er vanaf de schepping van de
wereld zijn geweest? Waarom leert u de mensen niet die begin-
selen waarin de oude patriarchen en profeten onderrichtten als
zij bekleed waren met de openbaringen van God? Zij hadden de
bediening van engelen, dromen en visioenen, en voortdurende
openbaring om hen te leiden op het pad dat zij moesten gaan.’

‘De presiderende ouderling zei: “Beste jonge man, het zou erg
verstandig en nuttig zijn als je niet al die dwaasheden geloofde.

H O O F D S T U K  4

Petrus en Johannes genezen een verlamde man (zie Handelingen 3).

De jonge Wilford Woodruff zocht ‘het geloof dat de heiligen eens 

kregen’ — een godsdienst met dezelfde ‘macht voor God’ als

de kerk van de Heiland in het midden des tijds.
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Die dingen waren aan de mensenkinderen in de duistere eeuwen
gegeven om hen in die tijden te verlichten, opdat zij in Jezus
Christus mochten geloven. Maar nu leven we in het felle schijn-
sel van het heerlijke evangelielicht en hebben we die dingen niet
nodig.” Ik zei: “Geef me dan de duistere eeuwen maar, geef me
de eeuwen waarin de mensen die beginselen ontvingen.”’2

Op 29 december 1833 hoorde
Wilford Woodruff eindelijk van gezag-
hebbende dienstknechten van God over
het evangelie. Hij vertelt: ‘Voor de eerste
keer in mijn leven zag ik een ouderling
van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen. Het was
Zera Pulsipher. Hij zei mij dat hij door
de Heer was geïnspireerd. Hij was graan
aan het dorsen in zijn schuur toen hij de
stem van de Heer hoorde die hem zei
naar het noorden te gaan, want de Heer

had iets te doen voor hem. Hij vroeg broeder [Elijah] Cheney, zijn
buurman en lid van de kerk, om met hem mee te gaan. Ze liepen
meer dan honderd kilometer (...) door diepe sneeuw, en toen ze
voor het eerst de ingeving kregen om ergens aan te kloppen, was
dat het huis waar mijn broer en ik woonden. Ze gingen naar
binnen en spraken met mijn schoonzuster. Ze zeiden haar wie zij
waren en waar zij voor kwamen. Ze zeiden haar dat ze geïnspi-
reerd waren om naar het noorden te gaan en dat ze pas een inge-
ving hadden gekregen om stil te houden toen ze bij haar huis
kwamen. Toen ze haar de beginselen vertelden, zei ze dat haar
man en haar zwager beiden in die beginselen geloofden en dat ze
er al jaren om baden. Ze maakten een afspraak in het schoolge-
bouw bij de boerderij.

‘Ik kwam ’s avonds thuis en mijn schoonzuster vertelde mij
over de afspraak. Ik had boomstammen versleept vanaf de oever
van het Ontariomeer (ik was werkzaam in de houthandel) en ik
spande de paarden in, bleef niet voor de maaltijd, maar ging naar
de afspraak. Ik kwam bij het gebouw aan en zag dat de voortuin
vol mensen stond. Ik luisterde voor het eerst in mijn leven naar

Zera Pulsipher
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een evangelietoespraak van ouderlingen van deze kerk. Dat was
wat ik al sinds mijn jeugd had gezocht. Ik nodigde de mannen uit
om met mij mee naar huis te komen. Ik leende het Boek van
Mormon en bleef de hele nacht op om het te lezen. ’s Morgens zei
ik tegen broeder Pulsipher dat ik me wilde laten dopen. Ik had
een getuigenis dat de beginselen waar waren. Mijn broer en ik (...)
werden gedoopt — we waren de eerste twee in die county.’3

Ouderling Pulsipher doopte Wilford Woodruff op 31 decem-
ber 1833 in een kreek en bevestigde hem diezelfde dag. Drie
dagen later kreeg Wilford Woodruff het Aäronisch priesterschap
en werd hij geordend tot leraar. Dat was het begin van een leven
vol inzet in dienst van de Heer. Toen hij een keer terugkeek op
die dag, zei hij: ‘Mijn zending ving onmiddellijk aan.’4

Leringen van Wilford Woodruff

God verricht al zijn werken door

de macht van het priesterschap.

Ik weet niet of er een onderwerp in de kerk van groter belang
voor de inwoners der aarde en voor onszelf is dan het heilig
priesterschap.5

Door de macht van [het] priesterschap heeft God, onze eeu-
wige Vader, alle werelden georganiseerd en alle werelden verlost
die ooit verlost zijn. Door datzelfde priesterschap hebben men-
sen op aarde bediend in de verordeningen van het evangelie van
Christus.6

Het heilig priesterschap is het kanaal waardoor God met de
mens op aarde communiceert en omgaat. En de hemelse bood-
schappers die de aarde hebben bezocht om te communiceren
met de mens zijn mannen die het priesterschap in het vlees
geëerd hebben. En alles wat God heeft en zal laten doen voor
het heil van de mens, van de komst van de mens op aarde tot de
verlossing van de wereld, is geschied, en zal geschieden, door
het eeuwig priesterschap.7

Iedere keer dat de Heer een kerk op aarde had, vanaf de eer-
ste keer tot heden, was die kerk georganiseerd door openbaring,
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met profeten, apostelen, herders, leraars, assistenten en bestuur-
ders die begiftigd waren met het heilig priesterschap — de macht
van God gedelegeerd aan de mens, die hem in staat stelt om
namens God op te treden. En zonder dit priesterschap heeft geen
mens, vanaf de dag dat de wereld werd geschapen, enig recht om
te bedienen in de verordeningen van Gods heilig huis, noch heeft
enig mens recht op dat priesterschap als hij niet van God geroe-
pen is zoals Aäron, die, zo is ons gezegd, door openbaring geroe-
pen is. [Zie Hebreeën 5:4.] Waar dient dit priesterschap toe? Het
dient tot de bediening van de verordeningen van het evangelie —
het evangelie van onze Vader in de hemel, de eeuwige God, de
Elohim van de Joden en de God van de niet-Joden.8

Geen mens heeft gezag van God om de mensenkinderen de
verordeningen van leven en heil te bedienen, [tenzij] door het
gezag van het heilig priesterschap. Het gezag van dat priesterschap
berust bij de heiligen der laatste dagen.9

President Wilford Woodruff zei dat het priesterschap de ‘macht is

die God aan de mens heeft gedelegeerd om namens God op te treden.’
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Priesterschapsdragers zouden het priesterschap

moeten gebruiken om dienstbaar te zijn en Gods

koninkrijk op te bouwen, en niet zichzelf.

Wat een verantwoordelijkheid, om dit hemelse, eeuwige
priesterschap te dragen! En we moeten er rekenschap voor afleg-
gen. Apostelen, zeventigers, hogepriesters, ouderlingen en alle
mensen die enig deel dragen van dit priesterschap, dat ons is
gegeven, worden er verantwoordelijk voor gehouden.10

Wij hebben een werk op onze schouders gekregen. Joseph
Smith had het, Brigham Young had het, de twaalf apostelen heb-
ben het, wij allen hebben het, en wij zullen verdoemd worden
als wij ons werk niet uitvoeren. We komen daar achter wanneer
we aan de andere kant van de sluier komen. (...) Ik heb bij mijn
overpeinzingen vaak gewenst dat ik mijn verantwoordelijkheid
tegenover God beter kon begrijpen, en de verantwoordelijkheid
die iedere priesterschapsdrager in deze generatie heeft. Maar ik
zeg u, broeders, dat ik denk dat ons hart te zeer op wereldse
zaken is gericht. Wij, als dragers van het heilig priesterschap in
deze generatie, waarderen de grote verantwoordelijkheid niet
die we tegenover God en de hoge hemel hebben, maar ook
tegenover de aarde. Ik denk dat we te ver van de Heer af staan.11

Als wij (...) die het heilig priesterschap dragen, dat priester-
schap gebruiken voor enig ander doel onder de hemel dan de
opbouw van Gods koninkrijk, dan zal onze macht ons ontvallen.
(...) Veel mannen hebben dit geprobeerd — mannen van de hoge
priesterschap, zelfs het apostelschap — om zichzelf te verhogen
met het gezag van het priesterschap. En waar zijn ze gebleven? U
kunt dan amen zeggen tegen hun macht en gezag. (...) Laten wij
daar aan denken. Ik zeg dat ook tegen mijzelf. Ik zeg het tegen de
apostelen, zeventigers en hogepriesters. U kunt het priesterschap
voor geen enkel ander doel onder de hemel gebruiken dan de
opbouw van het koninkrijk en uitvoeren van Gods wil. En als u
probeert iets anders te doen, wordt uw macht u afgenomen.12

Ik heb altijd met grote interesse de openbaring gelezen die
Joseph Smith in de gevangenis te Liberty kreeg als antwoord op
zijn gebed [zie LV 121:34–46]. Gezien uit hoe weinig zinnen die
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openbaring van God aan die man bestaat, heb ik altijd gevonden
dat hij minstens net zoveel aan beginselen bevat als enige andere
openbaring die God de mens ooit heeft gegeven. Hij maakte
Joseph duidelijk dat hij het priesterschap droeg, welk priester-
schap naar de orde van God was, en naar de orde van Melchizedek,
hetzelfde priesterschap waardoor God al zijn werken in de heme-
len en op aarde verricht, en ieder die dat priesterschap droeg, had
dezelfde macht. Dat priesterschap omvatte communicatie met de
hemelen, de macht om de hemelen te bewegen en de macht om
het werk van de hemelen te verrichten. En waar een man die roe-
ping ook grootmaakte, gaf God zijn engelen opdracht aangaande
hem, en was zijn bediening machtig, en bleef die van kracht in deze
wereld en in de toekomende wereld. Maar als die man dat priester-
schap voor enig ander doel gebruikte dan de opbouw van Gods
koninkrijk, voor welk doel het was gegeven, dan zouden de heme-
len zich terugtrekken, de macht van zijn priesterschap zou
verdwijnen en hij zou in het duister en niet in het licht achter-
blijven. En dat is de sleutel tot de afval van alle mannen, zowel in
deze generatie als in elke andere.13

Wij hebben het priesterschap gekregen, en als we het niet goed
gebruiken, komen we onder veroordeling. Laten we daarom
onze schouders onder het koninkrijk zetten. Laten we ons inzet-
ten om de Heilige Geest te verkrijgen — en de macht van het
evangelie van Jezus Christus dat ons in handen is gegeven. En
voor zover wij dat doen zal Gods zegen op onze inzet rusten.14

De Heer steunt elke man die een deel van het priesterschap
draagt, of hij nu priester, ouderling, zeventiger of apostel is —
als hij zijn roeping maar grootmaakt en zijn plicht doet.15

Ik was erg blij toen ik een keer zag hoe enkele diakenen hun
roeping grootmaakten. (...) Zij gingen [hun] hele woonplaats
door en hakten ieder stuk hout dat iedere weduwe had.
Broeder [George] Teasdale, de ringpresident, had drie of vier
vamen cederhout op zijn erf, en toen hij op een avond thuis-
kwam, zag hij dat het allemaal weg was. Hij vroeg zich af wat er
aan de hand was, maar toen hij rondkeek, zag hij dat het alle-
maal in stukken gehakt in zijn houtschuurtje stond. Zij hadden
hun roeping prima grootgemaakt.
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Tegenwoordig bevinden we ons in sommige opzichten in
vreemde omstandigheden. We moeten op de Heer vertrouwen
en het goede doen. Ik weet dat het priesterschap is gegeven voor
het heil van de mens en het bedienen van de verordeningen voor
levenden en doden. Tienduizenden mensen in de geestenwereld
zijn verlost door hun nakomelingen in het vlees, want zij hebben
de sleutels tot de verlossing van hun doden. Heilanden bestijgen
de berg Zion en het koningschap is aan de Here, zoals de profeet
Obadja heeft gezegd [zie Obadja 1:21]. Dit volk doet dit werk nu.
De Heer is aan uw zij, en uw voorouders in de geestenwereld ver-
heugen zich. Laten wij daarom getrouw zijn, terwijl wij hier zijn.
God heeft ons aangewezen om dit priesterschap te dragen. Uit de
(...) miljoenen mensen op aarde heeft de Heer deze handvol
mannen gekozen om het te dragen, het te organiseren, de wereld
te waarschuwen, hun het evangelie te prediken. Ik hoop dat mijn
broeders die dit priesterschap dragen, zullen onthouden welke
waarde het heeft. (...)

Laten wij getrouw zijn. Laten wij onze greep op het priester-
schap en het koninkrijk Gods niet kwijtraken. Laten wij in stil

‘Wat een verantwoordelijkheid, om dit hemelse,

eeuwige priesterschap te dragen!’
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gebed tot de Heer komen en zijn heilige naam aanroepen. Daarin
ligt onze kracht!16

Als wij onze verbonden en taken trouw zijn,

ontvangen we de zegeningen van het priesterschap

in dit leven en in het leven hierna.

Als de Heer de mensenkinderen gaven geeft die met het
priesterschap verbonden zijn, zijn zij die de gaven ontvangen
verantwoordelijk voor de manier waarop zij ze gebruiken.17

Als een apostel of president, bisschop of andere priesterschaps-
drager officieert, doet hij dat door het gezag van de Heer Jezus
Christus. Dan heeft dat priesterschap zijn uitwerking, en hebben
alle zegeningen die een dienstknecht van God de mensenkinderen
geeft hun uitwerking, zowel in dit leven als het toekomende leven.
Als ik een zegen krijg van de heilige priesterschap, of van een patri-
arch, strekken die gaven en zegeningen tot in de volgende wereld.
En als ik mijn verbonden dit hele leven trouw ben, kan ik op elke
zegen die op mij is bevestigd aanspraak maken, want het gezag
waarmee ze zijn bevestigd, is door God verordend, en is het gezag
waarmee de zonen van de Allerhoogste de verordeningen van het
leven en het heil aan de mensenkinderen bedienen. En die officiële
handelingen hebben niet alleen hun uitwerking op personen in dit
leven, maar ook op personen in het hiernamaals. Dat zijn de ware
schatten die de hele eeuwigheid zullen blijven bestaan, en wij heb-
ben door die zegeningen die wij door het evangelie krijgen de
macht om ons lichaam terug te krijgen en onze identiteit in de
eeuwigheid te behouden. Ja, en daar kunnen wij door het heilig
priesterschap aanspraak op maken.18

Ik denk vaak aan de beloften aangaande het priesterschap. In
een openbaring over dit onderwerp heeft de Heer gezegd: ‘Want
wie ook getrouw zijn zodat zij deze twee priesterschappen,
waarvan Ik heb gesproken, verkrijgen en hun roeping grootma-
ken, worden door de Geest geheiligd ter vernieuwing van hun
lichaam. (...) alles wat mijn Vader heeft, [zal] hem gegeven wor-
den. Daarom, allen die het priesterschap ontvangen, ontvangen
deze eed en dit verbond van mijn Vader, die Hij niet kan verbre-
ken, noch kunnen die weggenomen worden.’ [Zie LV 84:33–40.]
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Nu vraag ik me wel eens af: begrijpen we deze dingen? Begrijpen
we dat we erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Jezus
Christus worden als we ons houden aan de wetten van het
priesterschap? Ik besef dat onze ogen de heerlijkheid die in het
verschiet ligt voor de getrouwen nog niet hebben gezien, en dat
onze oren die niet hebben gehoord, en dat die in geen mensen-
hart is opgekomen [zie 1 Korintiërs 2:9].19

Wat voor mensen behoren wij te zijn, wij die zijn geroepen om
deel te nemen aan het grote werk in de laatste dagen? Wij beho-
ren mannen en vrouwen van geloof te zijn, die kloekmoedig voor
de waarheid staan, zoals die ons door openbaring is toever-
trouwd. Wij zouden mannen en vrouwen met integriteit voor
God en zijn heilig priesterschap moeten zijn, trouw aan Hem en
elkaar. Wij zouden niet moeten toestaan dat huizen en grond,
goud en zilver, noch andere wereldse goederen ons ervan weer-
houden om het grote doel na te streven waarvoor God ons hier-
heen heeft gestuurd. Ons doel is groot, onze bestemming is
groot, en wij zouden onze Vader of de hemelse heirscharen die
over ons waken nooit teleur mogen stellen. Wij zouden de mil-
joenen in de geestenwereld niet mogen teleurstellen die ons met
zoveel belangstelling en vol verwachting observeren dat wij het
ons nauwelijks kunnen voorstellen. God verwacht grote en
machtige werken van ons. Wij zouden ons heil niet waardig zijn,
het eeuwig leven in Gods koninkrijk niet waardig zijn, als iets ons
kon afhouden van de waarheid of van onze liefde daarvoor.20

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Welke indrukken leidden ertoe dat de jonge Wilford Woodruff
op zoek ging naar de ware kerk? (Zie pp. 37–39.) Wat hadden
die indrukken met het priesterschap te maken?

• Lees pp. 40–41 en kijk welke dingen de Heer door de macht
van het priesterschap tot stand brengt. In hoeverre nemen
priesterschapsdragers deel aan het werk van de Heer?
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• Waarom is het belangrijk dat man én vrouw over het priester-
schap leren?

• In hoeverre is het priesterschap u tot zegen geweest?

• Welke beginselen staan er volgens u in de raad van president
Woodruff over de taken van priesterschapsdragers? (Zie pp.
42–45.)

• Welke houding en gedrag zijn er volgens president Woodruff
oorzaak van dat de hemelen zich terugtrekken van een
priesterschapsdrager? Waarom is het onmogelijk dat iemand
het priesterschap voor persoonlijk gewin gebruikt? (Zie pp.
42–45; zie ook LV 121:34–40.) Hoe moet een priesterschaps-
drager leven om ‘de macht [te hebben] om het werk van de
hemelen te verrichten’? (Zie pp. 43–45; zie ook LV 121:41–46.)

• Wat houdt het in om een roeping in het priesterschap groot te
maken? (Zie pp. 44–45.) Welke voorbeelden hebt u gezien van
broeders die hun roeping in het priesterschap grootmaken?

• Lees het laatste deel van het hoofdstuk (pp. 45–46). Op welke
manieren is het priesterschap ons zowel in dit leven als het
leven hierna tot zegen?

Relevante teksten: Johannes 15:16; Hebreeën 5:4–6; Alma
13:1–20; LV 84:17–48; 107:18–20; Geloofsartikelen 1:5
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De Heilige Geest en
persoonlijke openbaring

Wij kunnen door getrouwheid de nabijheid
van de Heilige Geest verdienen om ons te verlichten

en ons te leiden naar het eeuwige leven.

Uit het leven van Wilford Woodruff

In oktober 1880 zei president Wilford Woodruff de heiligen dat
hij kort daarvoor bezocht was door president Brigham Young, die
in 1877 overleden was, en door president Heber C. Kimball, die
in 1868 overleden was. ‘Toen we op onze bestemming waren aan-
gekomen, vroeg ik president Young of hij tot ons wilde prediken’,
aldus president Woodruff. ‘Hij zei: “Nee, ik heb mijn getuigenis in
het vlees voleindigd. Ik spreek dit volk niet meer toe.” Hij zei:
“Maar ik ben gekomen om jou te spreken. Ik ben gekomen om
over je te waken en te kijken wat de mensen aan het doen zijn.”
En toen zei hij: “Ik wil dat je de mensen leert — en ik wil dat je
die raad zelf ook opvolgt — dat je zo moet werken en leven dat je
de Heilige Geest verkrijgt, want zonder Hem kun je het koninkrijk
niet opbouwen. Zonder de Geest Gods loop je het risico in het
duister te blijven en je roeping als apostel en ouderling in de kerk
en het koninkrijk Gods niet te vervullen.”’1

Die raad was niet nieuw voor president Woodruff. Zijn broe-
ders kenden hem als ‘een man die open stond voor de ingevin-
gen van de Geest van de Heer, een man die zich in de uitvoering
van zijn taak veel meer liet leiden door inspiratie dan door enige
gave van wijsheid of verstand die hij zelf bezat.’2 Hij vertelde vaak
over een ervaring die hij met ingevingen van de Geest had
gehad. Bijvoorbeeld over dit voorval, dat plaatsvond toen hij met
zijn gezin naar het oosten van de Verenigde Staten reisde, waar
hij op zending geroepen was.



49

H O O F D S T U K  5

‘Ik reed op een avond mijn wagen het erf van broeder Williams
[een plaatselijk lid van de kerk] op. Broeder Orson Hyde [van het
Quorum der Twaalf] zette een wagen naast de mijne. Ik had mijn
vrouw en kinderen in de wagen. Toen ik mijn paarden had uit-
gespannen en mijn avondeten op had, ging ik in de wagen naar
bed. Ik lag daar nog maar een paar minuten, toen de Geest tegen
me zei: “Sta op en verplaats de wagen.” Ik zei tegen mijn vrouw
dat ik moest opstaan om de wagen te verplaatsen. Zij zei:
“Waarom?” Ik zei: “Dat weet ik niet.” Meer vroeg ze me bij derge-
lijke gelegenheden niet. Als ik zei dat ik het niet wist, dan vol-
stond dat. Ik stond op en verplaatste mijn wagen. (...) Toen keek
ik om me heen en ging naar bed. Dezelfde Geest zei: “Haal je
paarden bij die eikenboom weg.” (...) Ik haalde mijn paarden
daar weg en zette ze tussen enkele notenbomen. Ik ging weer
naar bed.

‘Een half uur later stak er een wervelstorm op die de eiken-
boom zestig centimeter boven de grond afbrak. De boom werd
over drie of vier hekken geblazen en viel pardoes op de plek naast
de wagen van broeder Orson Hyde precies waar de mijne had
gestaan. Wat zouden de consequenties zijn geweest als ik niet naar
die Geest had geluisterd? Mijn vrouw, kinderen en ik zouden
ongetwijfeld de dood hebben gevonden. Dat was de stille, zachte
stem voor mij — geen aardbeving, geen donderslag, geen blik-
sem; maar de stille, zachte stem van de Geest Gods. Hij redde mijn
leven. Voor mij was het de stem van openbaring.’3

President Woodruff beklemtoonde de noodzaak voor alle
kerkleden om leiding van de Heilige Geest te ontvangen, om
naar persoonlijke openbaring te streven. Hij stelde: ‘De kerk van
God zou geen vierentwintig uur zonder openbaring kunnen.’4

Leringen van Wilford Woodruff

De Heilige Geest is een geestpersoon die getuigt van God

de Vader, Jezus Christus en de waarheid van het evangelie.

De Heilige Geest is een van de Personen in de Godheid. God
de Vader en God de Zoon bezitten tabernakels [lichamen van
vlees en beenderen], en God heeft de mens naar zijn eigen beeld
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geschapen. Maar de Heilige Geest is een geestpersoon en getuigt
tot de mensenkinderen van de Vader en de Zoon [zie LV 130:22].5

Wat is het grootste getuigenis dat een man of vrouw kan heb-
ben dat dit het werk van God is? Ik zal u zeggen wat het grootste
getuigenis is dat ik ooit heb gekregen, het zekerste getuigenis.
Dat is het getuigenis van de Heilige Geest, het getuigenis van de
Vader en de Zoon.6

Onze ogen en oren zijn door menselijke list en bedrog te mis-
leiden, maar de Heilige Geest misleidt niemand.7

In de Schriften staat dat er een geest in de mens is en dat de
inspiratie van de Almachtige hem begrip geeft [zie Job 32:8]. Op
grond van dit beginsel raken wij bekend met de waarheid en met
de kracht van het evangelie dat wij hebben ontvangen. De begin-
selen van het eeuwig leven worden aan ons kenbaar gemaakt
door de inspiratie van de Heilige Geest, want die Geest rust op
ons, beïnvloedt onze gedachten, en als we die leringen met het
juiste gevoel bekijken, begrijpen we alles zo duidelijk als het is.8

Iedere getrouwe heilige der laatste dagen kan de gave

van de Heilige Geest ontvangen, wat de grootste gave

is die iemand in het sterfelijk leven kan krijgen.

Ieder die zich ooit van zijn zonden heeft bekeerd en die voor
de vergeving daarvan is gedoopt — naar de orde Gods en naar het
voorbeeld van Jezus Christus die in water is begraven om zijn
dood voor te stellen — en is voortgekomen om zijn opstanding
voor te stellen, heeft recht op de Heilige Geest. Die is hem beloofd
en komt hem toe. Het is het recht van alle mensen. En als ze de
Heilige Geest en [zijn] gaven ontvangen, hebben zij inspiratie,
licht en waarheid. Dan hebben ze ogen om te zien, oren om te
horen, en een hart om te begrijpen.9

Als u de Heilige Geest bij u hebt — en iedereen zou dat moe-
ten hebben — dan kan ik tot u zeggen dat er geen grotere gave
is, geen grotere zegen, geen groter getuigenis aan de mens op
aarde. U kunt de bediening van engelen krijgen; u kunt vele won-
deren zien; u kunt vele wonderen op de aarde zien. Maar ik stel
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De gave van de Heilige Geest kan verleend worden aan

‘elke getrouwe man en vrouw[...] en aan ieder kind dat oud

genoeg is om het evangelie van Christus te ontvangen.’

dat de gave van de Heilige Geest de grootste gave is die de mens
kan ontvangen. Door die macht hebben wij ons werk gedaan. Het
ondersteunt ons in alle vervolging, beproeving en kwelling die
over ons komen.10

Iedere man of vrouw die tot de kerk van God is toegetreden en
is gedoopt voor de vergeving van zonden, heeft recht op open-
baring, recht op de Geest Gods, om hem te assisteren in zijn
werk, in de opvoeding van zijn kinderen, in de raadgevingen aan
zijn kinderen en aan hen die hij geroepen is te presideren. De
Heilige Geest is niet alleen voorbehouden aan mannen, noch aan
apostelen of profeten, maar behoort elke getrouwe man en
vrouw toe, en aan ieder kind dat oud genoeg is om het evangelie
van Christus te ontvangen.11
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We zouden bekend moeten raken met de stille, zachte

stem van de Heilige Geest — de stem van openbaring.

Er is een aangewezen manier (...) waarop openbaring van de
Heer ontvangen wordt voor het bestuur van zijn kerk. Er is altijd
maar één man op de aarde die deze macht bezit. Maar ieder indi-
vidueel lid heeft het voorrecht om openbaring van de Heer te
ontvangen om hem te leiden in zijn aangelegenheden en om te
getuigen van de juistheid van wat in het openbaar geleerd en
gedaan wordt.12

Wat is openbaring? Het is de inspiratie van de Heilige Geest aan
de mens. Joseph Smith heeft in zijn tijd nog tegen broeder John
Taylor gezegd: ‘Broeder Taylor, let op de ingevingen van de Geest
Gods. Let op de influisteringen van de Geest. Voer ze uit, dan
wordt het een beginsel van openbaring in u, en dan zult u deze
Geest en kracht kennen en begrijpen.’ Dat is de sleutel, de basis
van alle openbaring. (...) Ik heb geprobeerd zelf bekend te raken
met die Geest en te leren hoe Hij werkt.13

Hoevelen van u hebben openbaring ontvangen? Hoevelen van
u hebben weleens influisteringen van de Geest Gods gehad — de
stille, zachte stem? (...) Ik heb veel getuigenissen gekregen sinds
ik bij deze kerk en dit koninkrijk ben gekomen. Ik ben af en toe
gezegend met bepaalde gaven en gunsten, bepaalde openbarin-
gen en bedieningen; maar ondanks dat alles heb ik nooit iets
gevonden waarop ik meer kon vertrouwen dan de stille, zachte
stem van de Heilige Geest.14

De mens is geneigd om te grootse dingen te verwachten, zodat
hij vaak de Geest Gods en de inspiratie van de Almachtige niet her-
kent. We moeten de Geest Gods niet in de aardbeving of de sterke
wind zoeken, maar in het suizen van een zachte koelte [oftewel
een stille, zachte stem] [zie 1 Koningen 19:11–12].15

Door de gave van de Heilige Geest

ontvangen wij zegeningen om ons nu te leiden

en ons voor te bereiden op het eeuwige leven.

U kunt elke willekeurige man of vrouw omringen met alle rijk-
dom en heerlijkheid die de fantasie van de mens kan bevatten,
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maar is hij of zij dan tevreden? Nee. Er blijft een knagend gevoel
van leegte over. Toon mij echter een bedelaar op straat die de
Heilige Geest heeft, die vol van de Heilige Geest en kracht is, en
ik toon u iemand die gemoedsrust heeft, die ware rijkdom bezit
en vreugde die niemand uit enige andere bron kan verkrijgen.16

Als wij de Heilige Geest voelen, als we proberen hier op aarde
onze godsdienst na te leven, zijn wij de gelukkigste mensen op
aarde, wat onze omstandigheden ook zijn. Het maakt me niet uit
of we rijk of arm zijn, of we in gelukkige of gekwelde omstandig-
heden leven — als iemand zijn godsdienst naleeft en de gunst en
Geest Gods geniet, maakt het hem niet uit wat er op aarde
gebeurt. Er kan een aardbeving, oorlog, brand of strijd in het land
zijn, maar hij heeft het gevoel dat alles in orde is. Zo zie ik het.17

Ieder die deze Geest ontvangt, heeft een innerlijke Trooster —
een Leidsman die hem influistert en gidst. De Geest openbaart
dagelijks aan elk gelovig mens zaken die hem tot nut zijn. (...)
Het is de inspiratie die God zijn kinderen in elk tijdperk van de
wereld geeft die een van de gaven is die de mens nodig heeft als
ondersteuning en om hem in staat te stellen in geloof te leven
en alle bevelen, geboden en openbaringen te gehoorzamen die
God zijn kinderen heeft gegeven tot leiding in dit leven.18

Ieder zou de Geest Gods moeten krijgen en zijn bevelen
opvolgen. Dat is openbaring. Het maakt niet uit wat de Geest u
zegt te doen. Hij zal u nooit iets laten doen wat verkeerd is.19

Wij zijn omringd door (...) kwade geesten die strijden tegen
God en tegen ieder die Gods koninkrijk wil opbouwen. En wij
hebben zijn Heilige Geest nodig om deze invloeden te kunnen
overwinnen. (...)

Dat is de Geest die wij moeten hebben om de doeleinden van
God op aarde uit te voeren. Wij hebben die gave harder nodig
dan welke andere dan ook. (...) Wij zijn omringd door vijanden,
bevinden ons te midden van duisternis en verleiding, en wij
moeten geleid worden door de Geest Gods. Wij zouden tot de
Heer moeten bidden tot we de Trooster ontvangen. Die wordt
ons beloofd bij onze doop. Hij is de Geest van licht, waarheid en
openbaring, en Hij kan tegelijkertijd bij ons allen zijn.20
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U zult merken dat we, als we iets anders doen dan de bevelen
van de Heilige Geest opvolgen, in de mist en duisternis en moei-
lijkheden terechtkomen en dat we dan niet weten waar we mee
bezig zijn. Iedere dag dat we leven, hebben we de macht van de
Heer nodig — de macht van zijn Heilige Geest en de kracht van
het priesterschap, zodat wij mogen weten wat wij moeten doen.
En als wij zo leven voor de Heer, zal de Geest ons dagelijks open-
baren wat onze plichten zijn. Het maakt mij niet uit waar wij mee
bezig zijn — wij zouden eerst moeten uitzoeken wat de wil van
de Heer is, en die uitvoeren, dan zullen wij ons werk goed doen
en zal het aanvaardbaar zijn voor de Heer.21

Mijn hele leven, en in al mijn werk, heb ik het altijd goed gevon-
den om te doen wat de Geest van de Heer mij ook ingaf. Ik ben
behouden door die macht. (...) Zorg dat u de geest van openba-
ring hebt. En als u die hebt, dan bent u veilig, en doet u precies
wat de Heer wil dat u doet.22

De gedachte dat wij het evangelie kunnen gehoorzamen en
erdoor geheiligd worden, en het ons er zo op voorbereidt om het

Een heilige der laatste dagen die naar het evangelie leeft,

kan de Heilige Geest ontvangen ‘om hem te assisteren in zijn werk,

in de opvoeding van zijn kinderen, in de raadgevingen aan zijn

kinderen en aan hen die hij geroepen is te presideren.’
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eeuwige leven te beërven, is een van de heerlijkste beginselen die
ooit aan de mens zijn geopenbaard. (...) Wij hebben een hoop die
de wereld niet kent, een die ze zich niet kan voorstellen. Als zij
niet uit Gods Geest worden geboren, kunnen zij Gods koninkrijk
niet zien. Zij kunnen het niet binnengaan tenzij ze uit water en de
Geest worden geboren [zie Johannes 3:5]. Daarom kunnen zij
niet delen in onze vreugdevolle verwachtingen en hoop. Hun
ogen, oren en hart zijn nog niet opengesteld voor het zien, horen
en voelen van de kracht van het evangelie van Christus.23

Het is ons voorrecht om de bevelen van de Geest des Heren
op te volgen en die als onze Gids en Metgezel te hebben. Op die
manier krijgen wij zo snel de zegeningen van de hemel als we ze
maar kunnen ontvangen.24

Het voortdurende gezelschap van de Geest

vereist onze constante inzet en getrouwheid.

Ik wil graag (...) dat wij als volk onze plicht doen, onze gods-
dienst naleven, het geloof behouden, en zo voor de Heer leven
dat de Heilige Geest onze voortdurende Metgezel is die ons leidt
in de dagen die voor ons liggen. Dat is mijn gebed en verlangen.25

Ik weet dat het een voortdurende strijd, inzet en getrouwheid
voor de Heer vereist om in overeenstemming met de Heilige Geest
te blijven en zo te leven dat we die zegeningen mogen verkrijgen.26

Er is niets waar we ons in het vlees meer voor moeten inzet-
ten dan het verkrijgen van de Geest Gods, de Heilige Geest, de
Trooster, waarop wij recht hebben als wij hebben voldaan aan de
vereisten van het evangelie.27

De grote belofte die met de verkondiging van het evangelie
gepaard gaat, zoals dat in onze tijd vanuit de hemel is geopen-
baard, is dat de Heilige Geest zal worden verleend aan de oprecht
bekeerlijke die de heilige verordeningen ervan gehoorzaamt. Door
de Heilige Geest wordt kennis van zaken uit verleden, heden en
toekomst gecommuniceerd en worden de bedoelingen en wil van
de Vader bekendgemaakt. Op die manier onthult de Almachtige
zijn doeleinden aan hen die zijn geboden gehoorzamen en die een
leven leiden dat voor Hem rein en aanvaardbaar is, zodat zij
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voorbereid kunnen zijn op alle gebeurtenissen en beproevingen
die nog op hun pad liggen.

Als er leden van de kerk zijn die niet uit eigen ervaring weten
dat dit waar is, dan kan ik hen verzekeren dat zij geen gebruik
maken van hun voorrechten. Alle heiligen zouden in nauw con-
tact met de Heilige Geest moeten staan, en door Hem ook met
de Vader, want anders bestaat het risico dat zij overweldigd wor-
den door het kwaad en afvallen.

Daarom zeggen wij tot de heiligen der laatste dagen: de Heilige
Geest verblijft niet in een onheilige tabernakel. Als u optimaal
gebruik wilt maken van de krachten en gaven van uw godsdienst,
dan moet u rein zijn. Als u zich schuldig hebt gemaakt aan zwak-
heden, dwaasheden en zonden, dan moet u zich daarvan bekeren,
dat wil zeggen u moet ze grondig verzaken. Wij kunnen op geen
enkele andere manier God behagen. ‘Mens der Heiligheid’ is zijn
naam [zie Mozes 6:57] en Hij verheugt zich in de pogingen van
zijn kinderen om rein te zijn.28

Als wij geen openbaring hebben, dan is dat omdat wij niet
leven zoals we zouden moeten leven, omdat we onze [roepingen
in het] priesterschap niet grootmaken. Want als we dat deden,
zouden we niet zonder openbaring zijn, dan zou geen van ons
onvruchtbaar zijn.29

Laten wij alle kwade praktijken opzijzetten, al die gewoonten
die verhinderen dat wij nauw contact onderhouden met God. (...)
Als die kleine dingen de neiging hebben om onze vreugde te ver-
hinderen en ons te verlagen in de ogen van de Heer, dan moeten
we ze opzijzetten en vastberadenheid tonen om de wil van onze
Vader in de hemel te doen en het werk te volbrengen dat ons
opgedragen is. (...) Als ik iets doe dat mij verhindert om de Geest
van de Heer te hebben, dan zet ik het opzij zodra ik dat vaststel.30

Wij proberen ons aan de celestiale wet van God te houden. Wij
verkondigen het evangelie van Jezus Christus en proberen de
beginselen ervan uit te voeren. Nu is de vraag: heeft het nut als
wij dat doen? Heeft het nut als wij getrouw zijn? Heeft het nut
voor ons om allerlei beproevingen, kwellingen of vervolgingen te
doorstaan, of zelfs de dood, ten behoeve van Gods koninkrijk,
het eeuwig heil en eeuwig leven, de grootste van alle gaven die
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God de mensenkinderen kan geven? Ik zeg van wel, en ik hoop
dat de heiligen der laatste dagen — dat alle mensen met enig
gezag — de Heer getrouw zullen zijn, dat we onze gebeden zul-
len gedenken, dat we zullen trachten om de Heilige Geest bij ons
te hebben, trachten om de bedoelingen en wil van God te leren
kennen, opdat wij mogen weten welk pad wij moeten bewande-
len, zodat wij de Geest van de Heer en de Heilige Geest mogen
verkrijgen, en dat wij de wereld mogen overwinnen en onze
roeping grootmaken tot wij deze proeftijd hebben doorstaan.31

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Wat hebt u uit de verhalen op pp. 48–49 gehaald?

• Wat hebt u bij het bestuderen van dit hoofdstuk over de Heilige
Geest en zijn rollen geleerd?

• Lees de laatste alinea op p. 50. Waarom zouden we de gave van
de Heilige Geest beschouwen als ‘de grootste gave’ die we in
het sterfelijk leven kunnen krijgen? Lees het laatste deel van het
hoofdstuk (pp. 55–57). Hoe bereidt de gave van de Heilige
Geest ons voor op het eeuwige leven, ‘de grootste van alle
gaven’?

• Hoe kunnen wij door de leringen van president Woodruff de
ingevingen van de Heilige Geest beter leren herkennen? (Zie
pp. 49–50, 52; zie ook LV 6:15, 22–23; 11:12–14.) Waarom is
het belangrijk om eraan te denken dat de Heilige Geest
meestal communiceert met een ‘stille, zachte stem’?

• Lees de alinea die onderaan pagina 52 begint. Wat zijn enkele
‘ware rijkdommen’ die wij ontvangen als we de Heilige Geest
bij ons hebben? (Zie pp. 52–55.)

• Denk aan een ervaring waarbij u geleid werd door de Heilige
Geest. In welke opzichten bent u door de invloed van de
Heilige Geest gezegend?



58

H O O F D S T U K  5

• Lees het laatste deel van het hoofdstuk (pp. 55–57).Waarom
moeten we ons constant inzetten om voortdurend het gezel-
schap van de Heilige Geest te hebben? Wat kan ons ervan weer-
houden om de invloed van de Heilige Geest te voelen? Wat kan
ons helpen om de invloed van de Heilige Geest te voelen?

Relevante teksten: Johannes 14:26; 15:26; 16:13; 1 Korintiërs
2:9–14; 1 Nephi 10:17–19; 2 Nephi 32:1–5; Moroni 10:5; LV 8:2–3;
14:7
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Door de Geest
onderwijzen en leren

Wij hebben de leiding van de Heilige Geest nodig als
wij het evangelie leren of anderen erin onderwijzen.

Uit het leven van Wilford Woodruff

Toen ouderling Wilford Woodruff zich in oktober 1855 voor-
bereidde op een conferentie, bad hij om leiding en vroeg wat
zijn broeders en hij de mensen moesten leren. In antwoord op
zijn gebed kreeg hij de volgende openbaring: ‘Laat mijn dienst-
knechten de Heilige Geest verkrijgen en mijn Geest bij zich
houden, want Hij zal hen altijd zeggen wat zij de mensen moe-
ten leren. En leer de mensen dat zij mijn Geest bij zich moeten
houden, dan zullen zij in staat zijn om het woord van de Heer te
begrijpen als zij daarin onderwezen worden.’1

President Woodruff, die een vast getuigenis van dit beginsel
had, begon zijn conferentietoespraken vaak met het uitspreken
van een verlangen dat hij met de kracht van de Heilige Geest
mocht onderrichten. Bovendien herinnerde hij de heiligen vaak
aan hun plicht om door diezelfde kracht te luisteren en te leren.
Hij zei eens: ‘Wij zijn allemaal afhankelijk van de Geest des
Heren, openbaring, inspiratie, de Heilige Geest, om de mensen
te kunnen onderrichten tot wie wij geroepen zijn te spreken. En
als de Heer mij vanmiddag niet de Heilige Geest geeft, beloof ik
u allen [dat] u niet veel van broeder Woodruff zult horen.’2
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Als leerkrachten in het evangelie moeten wij ernaar streven de Geest bij ons te

hebben zodat we het voorbeeld van Jezus kunnen volgen. Als wij bijeenkomen om het

evangelie te leren, behoren we aandachtig en getrouw te zijn zoals Maria toen zij

‘aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde’ (Lucas 10:38–42).



61

Leringen van Wilford Woodruff

Wij moeten alleen onderwijzen in het evangelie

naar onze inspiratie door de Heilige Geest.

Ik noch enig ander mens kan de mensenkinderen het evange-
lie van Jezus Christus leren zonder de Heilige Geest, zonder open-
baring, zonder de inspiratie van de almachtige God. Daarom heb
ik het geloof en de gebeden van de heiligen der laatste dagen
nodig. Ik heb de Geest Gods nodig om mij bij te staan, net als
ieder die probeert de mensen de aangelegenheden van het
koninkrijk der hemelen te leren.3

Ik geloof dat geen mens in deze of enige andere generatie in
staat is om de inwoners der aarde te onderrichten en op te bou-
wen zonder de inspiratie van Gods Geest. Wij hebben een functie
gekregen (...) en uit hoofde daarvan hebben wij in al onze bedie-
ningen en in al ons werk onderwezen in de noodzaak om de hand
van God in alles te erkennen. Wij zien daar ook nu de noodzaak
toe. Ik weet dat ik zonder de Geest Gods niet in aanmerking kom
om de heiligen der laatste dagen of de wereld te onderwijzen. Ik
verlang (...), en vraag daarom ook om uw geloof en gebeden, dat
mijn gedachten zo geleid mogen worden dat u er baat bij zult heb-
ben. In mijn publiek onderricht laat ik mijn gedachten altijd en
uitsluitend gaan in richtingen die de Geest mij wijst. En dat is het
standpunt dat wij allen innemen als we bijeenkomen met de hei-
ligen of als we erop uittrekken om het evangelie te verkondigen.4

De Heer heeft bij monde van Joseph Smith gezegd: ‘En wat zij
ook spreken wanneer gedreven door de Heilige Geest, zal
Schriftuur zijn, zal de wil des Heren zijn, zal de zin des Heren
zijn, zal het woord des Heren zijn, zal de stem des Heren zijn, en
de kracht Gods tot behoudenis.’ [LV 68:4.] Waarom? Als iemand
onder invloed van de Heilige Geest spreekt, is dat het woord van
de Heer, want de Heilige Geest is lid van de Godheid. Wij zouden
ernaar moeten streven om deze Geest te verkrijgen, voortdurend
bij ons te houden en een beginsel van openbaring voor ons te
laten worden.5

H O O F D S T U K  6
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De geest van onze leden moet voortdurend gevoed worden, en
wij moeten allen vertrouwen op de Heilige Geest en de Heer om
ons te voeden vanuit die onuitputtelijke bron van intelligentie die
van God komt, want wij kunnen uit geen enkele andere bron voed-
sel verkrijgen om de onsterfelijke geest van de mens te voeden.6

De mens heeft een geest die voor eeuwig moet bestaan, een
geest die van God komt, en voor zover hij niet gevoed wordt door
diezelfde bron of kracht die hem geschapen heeft, wordt hij niet
tevreden gesteld, en dat kan ook niet.7

Als wij de Heilige Geest niet hebben, dan zouden wij niet moe-
ten onderrichten.8

We moeten er bij ons evangelieonderricht aan

denken dat de duidelijkste en eenvoudigste

waarheden het meest opbouwen.

Uit de openbaringen van Jezus Christus leren wij dat de Heiland
in het vlees geboren is, en de Vader heeft gezegd dat Hij Hem niet
meteen een volheid gaf, maar dat Hij van genade op genade voort-
ging tot Hij een volheid had ontvangen en de Zoon van God werd
genoemd, want Hij ontving niet meteen een volheid [zie LV
93:12–14]. Zo dienen wij er allen met hart en ziel naar te streven
om toe te nemen in genade, licht en waarheid, opdat wij na ver-
loop van tijd een volheid mogen ontvangen [zie LV 93:20].

De Heer heeft veel beginselen voor ons in petto; en de belang-
rijkste daarvan zijn het duidelijkst en eenvoudigst. De funda-
mentele beginselen van het evangelie die ons de weg naar het
eeuwige leven wijzen, zijn het eenvoudigst, en er bestaan geen
beginselen die heerlijker of belangrijker voor ons zijn. De mens
mag zich dan inzetten om talent, wetenschap en kennis uitge-
breid tentoon te spreiden, in druk of in prediking; hij mag dan
trachten om de verborgenheden te verkondigen en iets vreemds,
groots en geweldigs te presenteren; en hij kan zich daar met al
zijn kracht voor inzetten in de geest en kracht van de mens, maar
zonder de hulp van Gods Heilige Geest worden de mensen niet
opgebouwd en zal hun prediking niet erg bevredigen. Het zijn de
duidelijkste en eenvoudigste dingen die ons het meest opbou-
wen als er door de Geest Gods in onderricht wordt, en er is niets
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belangrijkers of nuttigers voor ons. Als wij die Geest bij ons heb-
ben, als Hij voortdurend bij ons is, en ons verstand dag en nacht
verlicht, dan varen wij een veilige koers.9

Ik wil zeggen dat ik in de kerk van tijd tot tijd mannen heb
gezien die hebben geprobeerd een dienstknecht van God te zijn.
Zij proberen dingen uit te leggen waar zij niets vanaf weten
zodat men zal denken dat ze veel weten. Dat komt momenteel
veel voor. Een van de leidinggevende ouderlingen van de kerk
ging eens voor de mensen staan om bepaalde beginselen te ver-
kondigen. Joseph hoorde ervan en verlangde dat hij de leer op
schrift bij hem indiende. Hij schreef het op, en toen hij dat had
gedaan, las hij het voor aan de profeet. Hij vroeg Joseph wat hij
ervan vond. ‘Nou, dat is een mooi systeem’, zei Joseph. ‘Ik zie er
alleen één fout in...’ ‘Wat dan, broeder Joseph?’ Joseph zei: ‘Het
is niet waar.’ Dus zeg ik: af en toe probeert telkens iemand iets
te onderwijzen dat niet in de Leer en Verbonden en de stan-
daardwerken staat en dat niet waar is. (...)

Verkondig de waarheid, zoals u die begrijpt. Speculeer niet
over zaken waar u niets vanaf weet, want daar heeft niemand wat
aan. Als u naar valse leer luistert, wordt u weggeleid door valse
geesten. Onthoud dit en houd u eraan, en dan zal het u goed
gaan. Blijf op de paden der waarheid en u zult veilig zijn.10

Als we bijeenkomen om het evangelie te leren, hebben

we de Geest net zo hard nodig als de leerkracht.

Ik vertrouw erop dat de Geest Gods niet alleen bij hen zal zijn
die spreken en onderrichten (...) maar ook bij hen die hier zit-
ten en toehoren.11

Wij hebben allen de inspiratie van de Almachtige nodig (...),
of we nu prediken of luisteren.12

Ik zeg tot mijn broeders en zusters: laten wij proberen om ons
hart en verstand door gebed voor te bereiden voor de Heer, opdat
wij voldoende licht van de Geest mogen ontvangen, en voldoende
invloed van de Heilige Geest, om het pad des levens te zien en
daarop behouden te worden. En als wij de leringen en raad van
de dienstknechten van God ontvangen, laten wij dan bereid zijn
om ze te koesteren in ons hart en ze in praktijk te brengen.13
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Als wij dat deel van de Geest Gods bij ons hebben dat ons wordt
toegemeten en wij onze roeping grootmaken, dan hebben wij het
getuigenis dat wij in ons behoren te hebben wanneer er nieuwe
leer naar voren wordt gebracht of oude leer nader wordt uitgelegd.
Op die manier hebben wij baat bij de prediking van onze broeders
en kunnen wij de beginselen van het eeuwige leven koesteren.14

Ik hoop en bid dat wij, terwijl wij hier bijeen zijn, de Geest Gods
mogen hebben en dat onze harten eensgezind mogen zijn als het
hart van één mens, dat onze gebeden tot de Heer uit mogen gaan,
dat zijn zegeningen de onze mogen zijn en dat zij die tot ons spre-
ken dat door de inspiratie van de Heilige Geest en de kracht Gods
mogen doen.15

Wij zouden [de leerkracht] onze aandacht, gebeden en geloof
moeten geven. Als we dat doen, krijgen we uit de gulheid van
zijn hart dat waar wij baat bij zullen hebben.16

Als een lid van het Presidium van deze kerk of van het Quorum
der Twaalf of een van de ouderlingen opstaat (...) om te spreken,
zien de leden op naar hen en verwachten zij dat zij voldoende de
Geest bij zich hebben om iets opbouwends te zeggen. De mensen

‘Wij hebben allen de inspiratie van de

Almachtige nodig (...), of we nu prediken of luisteren.’
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zien hier vrijwel unaniem naar uit. Aan de andere kant moet ik zeg-
gen dat het Presidium, de Twaalf en de ouderlingen (...) verwach-
ten dat de mensen [ook] de Geest van de Heer hebben om tot
begrip te komen. Dat is net zo hard nodig, zodat zij mogen begrij-
pen wat er tot hen gezegd wordt, net zo goed als het van de broe-
ders vereist wordt die spreken en in de leerstellingen, beginselen,
waarheid en de openbaringen van Jezus Christus onderrichten.

Als het verstand van de mensen gestimuleerd wordt en het
door de kracht van God en de gave van de Heilige Geest wordt
verlicht, opdat zij de beginselen van de eeuwige waarheid en de
openbaringen die God heeft gegeven, kunnen waarderen en op
waarde schatten (...) dan zijn zij voorbereid om baat te hebben
bij die zegeningen die op hen worden uitgestort. Diegenen
onder u die deze zegening hebben gehad, en ik neem aan dat
iedereen dat wel eens heeft gehad, hebben zich in bepaalde peri-
oden in hun leven verbaasd dat dit zo’n verschil heeft uitge-
maakt voor hun gedachten. Ik weet dat dit voor mij geldt, en ik
neem aan dat het ook voor andere geldt.

Er [zijn] tijden geweest dat mijn geestesoog geopend was om
het woord van God en de leringen van zijn dienstknechten te
begrijpen. Mijn geestesoog is geopend en dusdanig gestimuleerd
door de kracht van God en de gave van de Heilige Geest dat ik,
terwijl ik hier zat en luisterde naar het presidium en de dienst-
knechten van God die het beginsel van rechtschapenheid en het
woord van God aan ons verkondigden, de kracht, de macht en
het belang voelde van deze eeuwige waarheden die zij aan ons
hebben voorgelegd. Anderzijds heb ik bij andere gelegenheden
dezelfde waarheden horen verkondigen maar zijn ze aan mij
voorbijgegaan zonder diezelfde indruk op mijn geest te maken.

(...) Ik vind het belangrijk dat wij ons best doen om die Geest
te verkrijgen, om die sterker te voelen en bij ons te hebben,
zodat onze geest is voorbereid om lering te ontvangen. (...)

Daar velen van ons het evangelie hebben ontvangen en zijn ver-
gaderd met de heiligen Gods, zeg ik dat het belangrijk is dat wij
nu werken, dat wij leven onder invloed van die Geest, opdat wij
Hem sterker mogen gaan voelen en Hij ons moge sturen in onze
daden onder de mensenkinderen. Als nu iemand de Heilige Geest
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bij zich heeft en de eenvoudige, duidelijke waarheden van de
behoudenis hoort, dan schijnen zij hem waardevoller toe dan al
het andere, en is hij bereid om al het materiële op te offeren om
zijn behoudenis te verkrijgen. Maar als het verstand van de men-
sen verduisterd wordt, verliezen zij de Heilige Geest en de
waardering van dat evangelie, en zien zij niet in wat een voorrecht
en eer het is om met de heiligen Gods om te gaan. (...) Noch blij-
ven zij hun hemelse Vader trouw of eren zij zijn naam op aarde of
waarderen zij hun omgang met hen die het heilig priesterschap
dragen, waardoor zij in duisternis leven. (...) Wij verwonderen ons
als wij verlicht worden door Gods Geest en de openbaringen die
Hij ons heeft gegeven. En als wij duidelijker gaan aanvoelen hoe
belangrijk deze dingen zijn, dan zien we de uitwerking die zij op
ons hebben, niet alleen dat onze geest geschikt wordt gemaakt om
de wereld der geesten in te gaan, maar ook om ons voor te berei-
den om onze Vader in de hemel te ontmoeten.17

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Lees de uitspraken van president Woodruff in de eerste twee
alinea’s van dit hoofdstuk (p. 59). Welke inzichten in zijn per-
soonlijkheid krijgen we door die uitspraken? En welke inzich-
ten krijgen we in leren en onderwijzen door die uitspraken?

• Wat kunt u leren van de woorden van president Woodruff over
onderwijzen met de macht van de Geest? (Zie pp. 59, 61; zie
ook 2 Nephi 33:1–2.) Hoe kunnen we ons voorbereiden om bij
ons onderwijs de leiding van de Heilige Geest te ontvangen?

• Welke ervaringen hebt u gehad met onderwijzen en leren door
de Geest?

• Neem de paragraaf door die op p. 63 begint. Waarom is het
gevaarlijk om te speculeren over zaken die we niet begrijpen?
Waarom worden wij opgebouwd door duidelijke, eenvoudige
waarheden?
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• Wat zijn enkele plichten van hen die leren? (Zie pp. 63–66.)
Hoe kunnen we het meeste baat hebben bij een evangelieles of
toespraak? Overdenk of bespreek manieren om door middel
van de Geest te leren.

• Lees de voorlaatste alinea op p. 64. Hoe hebt u zelf ooit door
evangelieonderwijs baat gehad bij de ‘aandacht, gebeden en
[het] geloof ’ van hen die u onderwees?

• Hoe kunnen de beginselen in dit hoofdstuk ons helpen bij
onze studie van dit boek? (Zie ook pp. V–X.) In hoeverre zijn
die beginselen ook van toepassing bij het onderwijzen en
leren van het evangelie thuis?

Relevante teksten: Hebreeën 4:2; 2 Petrus 1:21; 2 Nephi 31:3;
Alma 17:2–3; LV 11:18–21; 42:14; 50:13–22; 52:9; 100:5–8
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‘Het Lam Gods heeft (...) gedaan voor de

mens wat [de mens] niet voor zichzelf kon doen.’
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De verzoening van
Jezus Christus

De verzoening van Jezus Christus is het fundamentele
heilsbeginsel en de bron van hoop voor alle mensen.

Uit het leven van Wilford Woodruff

Toen ouderling Wilford Woodruff aan zijn bediening als apostel
begon, waren zijn collega’s en hij in de Verenigde Staten en
Engeland aan het werk onder mensen die Jezus Christus eerden
als de Zoon van God en de Verlosser van de mensheid. Wetend dat
hun toehoorders al een basisgeloof in de verzoening van Jezus
Christus hadden, concentreerden zij zich in hun prediking op
onderwerpen zoals de roeping van de profeet Joseph Smith, het
tevoorschijn komen van het Boek van Mormon en de herstelling
van het priesterschap.1 Maar als mensen de leer van de verzoening
in twijfel trokken, weerlegde ouderling Woodruff hun beweringen
met een krachtig en duidelijk weerwoord. Hij getuigde dat ‘het
doel van de zending van Christus op aarde was om Zichzelf als
offerande op te offeren om de mensheid van de eeuwige dood te
verlossen.’2

In 1845 gaf een kerklid in Groot-Brittannië een pamflet uit
waarin gesteld werd dat Jezus Christus niet voor de verlossing van
de mensheid hoefde te lijden en sterven. Ouderling Woodruff, die
destijds de presiderende autoriteit van de kerk in Groot-Brittannië
was, weerlegde deze bewering publiekelijk met een artikel dat hij
‘De redelijkheid van de verzoening’ noemde. Met het publiceren
van dat artikel hoopte hij ervoor te zorgen ‘dat allen de opvattin-
gen van [de kerk] over dit onderwerp mogen begrijpen, en dat de
heiligen Gods voorbereid mogen worden om de aanslagen van de
grote vijand van het heil van de mens te weerstaan, en tevens om
hen die geloven in Gods openbaringen gerust te stellen wat deze
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kwestie betreft.’3 Zijn woorden, die zowel de valse leer verwierpen
als de Heiland loofden, onthulden zijn blijvende liefde voor de
Heer en zijn enorme dankbaarheid voor het verlossingsplan.

Hij zei het te betreuren dat de geest van de man die het pam-
flet had geschreven ‘zozeer was overweldigd door de duistere
krachten dat hij zo ver van de orde en raad van Gods koninkrijk
was afgeweken’. Hij zei: ‘Het zou veel beter voor iemand zijn als
hij helemaal geen talenten had dan ze te gebruiken om aan te
tonen dat de verzoening van Christus niet werkzaam zou zijn en
het fundamentele beginsel van de verlossing aan te vallen, zoals
hij heeft gedaan.’4

Ouderling Woodruff vulde zijn artikel grotendeels met aanha-
lingen uit de Schriften, waarmee hij ‘een stroom aan getuigenis-
sen’ van profeten vanouds en van de Heer zelf aanvoerde.5 Hij
zei dat de leer van de verzoening ‘niet alleen het thema [was]
waar de profeten en dienstknechten Gods vanouds graag over
spraken, maar dat het bovendien de bron van al hun hoop was
en de bron van al hun kracht en steun.’6

Leringen van Wilford Woodruff

Jezus Christus kwam volgens de wil van zijn Vader naar de

aarde om ons te verlossen van de gevolgen van de val.

Ik geloof dat de Almachtige al vóór de schepping wist wat Hij
met deze wereld zou doen. Hij wist welke geesten de aarde zou-
den bevolken en wat voor werk er gedaan moest worden om zijn
zoons en dochters die er naartoe gingen te verlossen. En als we
de geschiedenis lezen van wat God met de mens heeft gedaan
vanaf de schepping van de wereld tot aan deze bedeling, dan
zien we dat de Vader hard heeft gewerkt om zijn zoons en doch-
ters te zegenen. Hij heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven om de
wereld te verlossen — een offer dat alleen God zelf Zich kan
getroosten. En in deze laatste dagen is Hij aan de organisatie van
de grote en laatste bedeling begonnen — de grootste van alle
bedelingen.7

De Heiland informeert ons zelf welk doel zijn Vader voor ogen
had voor zijn komst naar de wereld: ‘Want alzo lief heeft God de

H O O F D S T U K  7
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wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden,
opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem
behouden worde.’ [Johannes 3:16–17.]

De openbaringen die God de mens heeft gegeven, zijn een
overvloedig bewijs dat God en de eeuwige werelden door een
celestiale wet worden bestuurd. Als de mens dezelfde heerlijk-
heid wil bereiken, moet hij zich aan dezelfde wet houden:
‘Hetgeen door de wet wordt bestuurd, wordt ook door de wet
bewaard en door haar vervolmaakt en geheiligd.’ [LV 88:34.]
Maar de mens, die de wet van God overtrad, laadde terecht de
vloek van ongehoorzaamheid op zich, waarvan hij zichzelf niet
kon verlossen, noch kon dat door iets gebeuren dat minder was
dan een oneindig offer dat verzoening bracht voor zijn val.

Het gevolg van zijn ongehoorzaamheid is bekend: de dood,
een vloek die erfelijk is voor Adams hele nageslacht. Bedenk wel
dat de mens zich aan die straf onderwerpt zonder dat hij zelf de
macht bezit om zijn opstanding en terugkeer naar God en zijn
heerlijkheid teweeg te kunnen brengen. Hij is thans onderwor-
pen aan de heerschappij en de macht van de dood, en om die te
overwinnen moest iemand heiliger en reiner dan de overtreder
dat machtsgebied betreden en ervoor zorgen dat die macht ver-
nietigd werd. En als dat niet zou gebeuren, dan zou de dood de
mens voor eeuwig in zijn greep houden. Er is niet veel voor
nodig om aan te tonen dat de Zoon van God in alle opzichten
was toegerust voor zijn taak, daar Hij rein, heilig en onbevlekt
was. En dat Hij degene was die was aangewezen om deze taak te
volbrengen, wordt volledig bewezen door het getuigenis dat
Johannes van Hem heeft gegeven: ‘Zie, het lam Gods, dat de
zonde der wereld wegneemt’ [zie Johannes 1:29] — dat ‘evenals
in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden’. [1 Korintiërs 15:22.] (…)

(...) Door de overvloed aan getuigenissen (...) en de openba-
ringen die God in verschillende bedelingen en tijdperken en
delen van de wereld heeft gegeven, is al onomstotelijk vast
komen te staan dat het doel van Christus’ zending op aarde was
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om Zichzelf op te offeren om de mens van de eeuwige dood te
verlossen en dat het volkomen in overeenstemming met de wil
van de Vader was dat er zo’n offer zou worden gebracht. Hij deed
vanaf het begin alles strikt in gehoorzaamheid aan zijn Vaders wil
en dronk de bittere beker die Hem werd gegeven. Hieruit blijken
licht, heerlijkheid, eer, onsterfelijkheid en eeuwig leven, met die
naastenliefde die groter is dan geloof of hoop, want het Lam
Gods heeft daarmee gedaan voor de mens wat [de mens] niet
voor zichzelf kon doen.8

Wij kunnen de gave van de verhoging alleen krijgen door

de verzoening van Jezus Christus en onze gehoorzaamheid

aan de wetten en verordeningen van het evangelie.

Wij als leden van de kerk moeten inzien dat onze Vader in de
hemel alles voor het heil van de mensheid heeft gedaan dat Hij
kan. Hij heeft de wetten geopenbaard die nodig zijn voor de ver-
hoging en het heil van de mens, en heeft alles gedaan wat wet-
telijk mogelijk is. (...) Jezus is gestorven om alle mensen te
verlossen, maar als zij baat willen hebben bij zijn dood en als zij

‘Het doel van de zending van Christus op aarde was om Zichzelf als

offerande op te offeren om de mensheid van de eeuwige dood te verlossen.’
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door zijn bloed gereinigd willen worden van alle zonden die zij
in het vlees begaan, moeten zij zich aan de wet van het evange-
lie houden. Wij zijn door het bloed van Christus verlost van de
zonden die als gevolg van Adams overtreding zijn begaan. En om
behoudenis te krijgen, moeten we de regels van het evangelie
gehoorzamen en getrouw blijven.9

Als ik ooit volledige behoudenis verkrijg, komt dat doordat ik
mij aan de wetten van God houd.10

Gerechtigheid heeft eerst zijn uitwerking gehad, en de woorden
van God zijn geverifieerd: ‘ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij
zeker sterven.’ [Zie Genesis 2:17.] Aan de andere kant is er barm-
hartigheid verstrekt en is de liefde Gods gemanifesteerd in het ver-
breken van de banden des doods, waardoor geest en lichaam van
de mens herenigd worden. De geesten van de rechtschapenen
worden verhoogd in de tegenwoordigheid van God en het Lam —
in dezelfde tabernakels [stoffelijke lichamen] waarin zij zwoegden,
arbeidden en leden op aarde. Zonder die hereniging is het onmo-
gelijk voor de ziel van de mens om een volheid van heerlijkheid te
ontvangen. Hiermee is een heerlijkheid verbonden die een eeu-
wige bron van vreugde zal betekenen voor elke inwoner van het
celestiale koninkrijk. Maar de geesten die het evangelie van
Christus verwerpen en de barmhartigheden die Hij hun biedt ver-
werpen, moeten bij de laatste opstanding terugkeren in hun
lichaam om een volheid van straf te ontvangen in dezelfde taber-
nakel waarin zij woonden toen zij tegen God streden. Wij willen
hierbij alle mensen die dit horen waarschuwen dat zij zich van hun
zonden moeten bekeren en het evangelie van de Zoon Gods
gehoorzamen.11

Wat is het evangelie zoals Jezus daar zelf in onderwees? Het
allereerste beginsel was geloof in de Messias. Dat was het eerste
beginsel dat Hij de mens ooit leerde. Toen Adam uit de hof van
Eden was verdreven en naar Adam-ondi-Ahman ging om een offer
te brengen, vroeg de engel van de Heer hem waarom hij dat deed.
Adam antwoordde dat hij dat niet wist, maar dat de Heer het hem
geboden had. Vervolgens werd hem gezegd dat hij het bloed van
stieren en geiten, rammen en lammeren op het altaar moest ver-
gieten als zinnebeeld van het grote en laatste offer dat voor de
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zonden van de wereld zou worden gebracht. [Zie Mozes 5:4–7.]
Dus het eerste beginsel dat vader Adam leerde, was geloof in de
Messias, die in het midden des tijds zou komen om zijn leven neer
te leggen voor de verlossing van de mens. Het tweede beginsel
was bekering. En wat is bekering? Het verzaken van zonde. Als
iemand die vloekt zich bekeert, vloekt hij niet meer. Een dief steelt
niet meer. Zo iemand keert zich van al zijn voormalige zonden af
en begaat ze niet meer. Het is echter geen bekering om te zeggen:
ik bekeer me vandaag, en steel morgen. Dat is de bekering van de
wereld, en het mishaagt God. Bekering is het tweede beginsel.

Ik heb al veel mensen horen zeggen dat verordeningen niet
nodig zijn, dat je alleen geloof in de Heer Jezus Christus nodig
hebt om te worden behouden. Zelf heb ik dat uit geen enkele
openbaring van God aan de mens kunnen halen, niet uit de oud-
heid en niet uit onze tijd. Integendeel. De patriarchen, profeten,
en Jezus Christus en zijn apostelen onderwezen allen in bekering
en doop ter vergeving van zonden. Doop ter vergeving van zon-
den is een evangelieverordening. Sommigen zeggen dat de doop
niet nodig is voor onze behoudenis. Maar Jezus verkondigde niet
alleen de doop. Hij voldeed zelf ook aan die eis. Niet dat Hij ter
vergeving van zonden werd gedoopt, maar, zoals Hij zei om ‘alle
gerechtigheid te vervullen’ [zie Matteüs 3:15], en zo gaf Hij, zoals
in zoveel opzichten, het voorbeeld dat allen moesten volgen. Als
men zich aan deze evangeliebeginselen houdt, is men in staat om
de Heilige Geest te ontvangen. En die heilige gave wordt tegen-
woordig precies zo verleend als vroeger: middels handoplegging
door mannen die het gezag bezitten om de evangelieverordenin-
gen te bedienen. Dit zijn de eerste beginselen van het evangelie
waar wij heiligen der laatste dagen in geloven en die wij onze
medemens leren.12

Als de mensen worden opgeroepen om zich van hun zonden te
bekeren, dan heeft die oproep betrekking op hun eigen zonden
en niet op Adams overtredingen. Voor wat de zondeval wordt
genoemd, is verzoening gebracht door de dood van Christus,
ongeacht welke handeling dan ook door de mens; en ook voor de
individuele zonde van de mens is verzoening gebracht door dat-
zelfde offer, maar op voorwaarde van zijn gehoorzaamheid aan
het evangelisch heilsplan, eenmaal hij dat verneemt.13
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Alle mensenkinderen die de jaren van verantwoordelijkheid
[hebben bereikt], maken zich schuldig aan zonde, daar ieder net
zo geneigd is tot het verrichten van kwaad als vonken geneigd
zijn om op te vliegen. ‘Wat moeten wij doen [om behouden te
worden]’ riepen de mensen toen zij Petrus op Pinksterdag hoor-
den prediken [zie Handelingen 2:37] en die vraag geldt voor alle
mensen van alle generaties. Het antwoord luidt: gehoorzaam de
wet van het evangelie. Dat is de veilige manier die de mensheid
voor zijn behoudenis is gegeven.14

Ik vind dat wij ons moeten verheugen en deze gaven en
zegeningen die God ons heeft gegeven, moeten waarderen. We
moeten ernaar streven om onze roeping groot te maken en als

‘Geen enkel wezen heeft de macht om de ziel van de mens

te redden en hem het eeuwig leven te geven, uitgezonderd de Heer

Jezus Christus, die dat in opdracht van zijn Vader heeft gekregen.’
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leden van de kerk te voldoen aan de verwachting van onze
Vader in de hemel en van hen die ons zijn voorgegaan. (...)

Het evangelie van Christus is een van de grootste zegeningen
die een mens kan krijgen. Het eeuwige leven, zegt de Heer, is de
grootste gave Gods [zie LV 14:7]. Wij kunnen die gave alleen
maar door gehoorzaamheid aan het evangelie krijgen. Dat is
onze zegen, broeders en zusters.15

Het is mijn oprecht gebed dat de zegeningen van onze God de
onze mogen worden; dat wanneer wij door de sluier zullen
gaan, wij alles gedaan zullen hebben wat van ons vereist werd en
dat wij voorbereid zullen zijn om ons onder de gewijden en de
rechtschapenen te bevinden die door het bloed van het Lam
vervolmaakt zijn.16

Door de uitwerking van de verzoening kunnen

wij in Christus vervolmaakt worden.

Geen enkel wezen heeft de macht om de ziel van de mens te
redden en hem het eeuwig leven te geven, uitgezonderd de Heer
Jezus Christus, die dat in opdracht van zijn Vader heeft gekregen.17

Wij zouden voornamelijk aandacht moeten besteden aan het
koesteren van de woorden des levens zodat wij mogen toene-
men in genade en vooruitgang mogen maken in de kennis Gods,
en in Jezus Christus mogen worden vervolmaakt, opdat wij een
volheid mogen ontvangen en erfgenamen van God en mede-erf-
genamen van Jezus Christus worden. [Zie Romeinen 8:16–17.]18

Broeders en zusters, zijn wij niet de zoons en dochters van
God, en worden wij niet bij zijn komst net zoals Hij, als wij
getrouw zijn? [Zie 1 Johannes 3:2.] Ja, en als die heerlijke dag
komt, hebben wij weer het voorrecht om op deze aarde te staan
en in vreugde en dankzegging bijeen te komen met (...) duizen-
den anderen die hun mantel in het bloed van het Lam hebben
witgewassen en door de uitwerking van zijn verzoening tot
koning en priester voor God zijn gezalfd en als verhoogde
wezens met Hem regeren in zijn koninkrijk. Mogen wij allen
deze beloning waardig worden bevonden. En nu, terwijl wij
door deze wereld vol verandering en verdriet reizen, mogen wij
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ons leven leiden naar het voorbeeld van de rechtschapenen, (...)
en boven alles in het voetspoor volgen van het grote Voorbeeld
van alle rechtschapenheid, onze Heer Jezus Christus, en moge
zijn genade voor altijd de uwe zijn.19

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Wat onthult het verhaal op pp. 69–70 over president Woodruffs
gevoelens voor Jezus Christus?

• Neem de leringen op pp. 70–72 door. Wat zegt president
Woodruff over hoe nodig wij de verzoening van de Heiland
hebben?

• Neem het hoofdstuk nog eens door en lees enkele van de
schriftteksten die onderaan deze pagina staan. Let daarbij op
zinsneden die beschrijven wat Jezus Christus heeft doorstaan
om ons allen te verlossen van de lichamelijke dood en van
onze zonden. Wat voor gevoel geeft het u als u denkt aan wat
de Heiland voor u heeft gedaan?

• Wat zou u kunnen zeggen tegen iemand die beweert dat ‘ver-
ordeningen niet nodig zijn, dat je alleen geloof in de Heer Jezus
Christus nodig hebt om te worden behouden’? (Zie pp. 72–76.)

• Lees het laatste deel van dit hoofdstuk (pp. 76–77) en let
vooral op de zinsnede ‘de uitwerking van zijn verzoening’.
Bestudeer vervolgens 2 Nephi 2:6–8 en Alma 22:14. In hoe-
verre vergroten deze leringen uw begrip van de verzoening?

• Welke uitwerking heeft uw getuigenis van de verzoening van
de Heiland op uw leven gehad?

Relevante teksten: in het artikel dat op pp. 69–70 genoemd wordt,
gebruikte ouderling Woodruff aanhalingen van en verwijzingen
naar de volgende schriftpassages over de verzoening van Jezus
Christus: Job 19:25; Matteüs 26:28; 27:52; Johannes 1:29;
3:16–17; Handelingen 2:23; 4:12; 20:28; Romeinen 3:24–25;
1 Korintiërs 15:22; Galaten 3:17–24; Efeziërs 1:7; Kolossenzen
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1:19–20; Hebreeën 9:28; 10:7–10, 29; 11:26, 35; 1 Petrus 1:18–21;
1 Johannes 2:2; Openbaring 1:5; 5:9–10; 13:8; 1 Nephi 10:5–6;
11:32–33; 2 Nephi 2:26; 9:3–14; 26:23–24; Jakob 6:8–9; Mosiah
3:11, 16–18; 15:19–20; 18:2; Alma 7:12; 11:42; 21:9; 34:8–15;
42:13–17; 3 Nephi 11:9–11; 27:14; Mormon 9:13; Ether 3:14;
Moroni 10:33; LV 18:10–11; 19:16–19; 35:2; 38:4; 45:3–4; 88:34
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Dood en opstanding begrijpen

Als dierbaren overlijden en wij nadenken over onze
eigen sterfelijkheid, kunnen we getroost en gerustgesteld
worden door het herstelde evangelie van Jezus Christus

en de eeuwige waarheid van de opstanding.

Uit het leven van Wilford Woodruff

Begin augustus 1839 verliet ouderling Wilford Woodruff zijn
woning in Montrose (Iowa) om gehoor te geven aan de oproep
van de Heer om een zending te vervullen in Groot-Brittannië.
Hij nam afscheid van zijn vrouw, Phoebe, en zijn enige kind,
Sarah Emma, dat één jaar was. Phoebe was in verwachting van
Wilford jr., die op 22 maart 1840 geboren zou worden.

Enkele maanden nadat hij Montrose had verlaten, predikte
ouderling Woodruff het evangelie in het oosten van de Verenigde
Staten en bereidde hij zich voor op zijn reis naar Groot-Brittannië.
Gedurende dat verblijf schreef hij in zijn dagboek drie dromen op
waarin hij zijn vrouw zag. Na de eerste droom schreef hij het vol-
gende in zijn dagboek: ‘Ik zag mijn vrouw in een droom in grote
kwelling in Montrose. Ik zag Sarah Emma niet.’1 Zijn verslag van
de tweede droom is ook kort: ‘Ik had vannacht een droom en
sprak mijn vrouw, maar zag Sarah Emma niet.’2 De derde droom
bevatte meer details: ‘Wij verheugden ons dat we elkaar spraken,
maar onze omhelzingen werden overschaduwd door verdriet,
want toen we een tijd over haar huiselijke aangelegenheden had-
den gesproken, vroeg ik waar Sarah Emma was. (...) Wenend zei
ze: (...) “Ze is dood.” Wij treurden even, en toen werd ik wakker.
(...) Was die droom werkelijkheid? De tijd zal het leren.’3

Op 14 juli 1840 schreef ouderling Woodruff, die zich inmiddels
in Groot-Brittannië bevond, in zijn dagboek over een belangrijke
dag voor zijn gezin: ‘Vandaag wordt Sarah Emma twee jaar. Moge
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President Woodruff getuigde dat de

Heiland ‘de eersteling van de opstanding’ was.
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de Heer mijn vrouw en kinderen bewaren voor ziekte en dood tot
ik terugkeer.’ Maar als iemand die altijd de wil van de Heer wilde
doen, voegde hij toe: ‘O, Heer, ik vertrouw ze aan U toe: voed,
kleed en troost ze, en U zij de heerlijkheid.’4 Drie dagen later over-
leed de kleine Sarah Emma.

Ouderling Woodruff vernam pas op 22 oktober 1840 van de
dood van zijn dochtertje. Hij las het nieuws in een brief die een
van zijn broeders in het Quorum der Twaalf ontving.5 Vier dagen
later hoorde hij het nieuws eindelijk van Phoebe, in een brief
gedateerd 18 juli. Hij nam een deel van haar brief over in zijn
dagboek:

‘Mijn lieve Wilford, hoe zul je je voelen als ik je vertel dat ik
gisteren getuige moest zijn van het heengaan van onze kleine
Sarah Emma? Nee, ze is er niet meer. De meedogenloze hand des
doods heeft haar uit mijn omhelzing gerukt. (...) Vaak, als ik naar
haar keek, bedacht ik hoe het zou zijn om haar kwijt te raken. Ik
dacht dat ik niet zonder haar kon leven, vooral bij afwezigheid
van mijn metgezel. Maar ze is er niet meer. De Heer heeft haar
voor een of ander wijs doel naar huis gehaald.

‘Het is een beproeving voor me, maar de Heer heeft mij fan-
tastisch bijgestaan. Ik kan zien en voelen dat Hij haar naar huis
heeft gehaald en dat Hij beter voor haar zal zorgen dan ik dat
had gekund, en maar voor even, totdat ik heenga en haar weer
zie. Ja, Wilford, we hebben een engeltje in de hemel, en ik denk
dat haar geest je al bezocht zal hebben.

‘Het leven is moeilijk zonder haar. (...) Ze gaf mij een kus voor
haar papa vlak voordat ze doodging. (...) De ouderlingen heb-
ben haar enkele malen de handen opgelegd, maar de volgende
dag ging haar geest zonder zelfs maar een zucht van deze wereld
naar de volgende.

‘Vandaag zijn Wilford [jr.] en ik met veel vrienden naar
Commerce [Illinois] gegaan om de laatste eer te bewijzen aan
ons kleine schatje, door ervoor te zorgen dat ze netjes begraven
wordt. Ze had geen familie om haar naar haar graf te volgen of
een traan voor haar te vergieten, behalve haar moeder en kleine
Wilford. (...) Ik heb net een prettige, melancholieke wandeling

H O O F D S T U K  8
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naar Sarahs graf gemaakt. Ze ligt daar alleen, maar in vrede. Ik
kan zeggen dat de Heer heeft gegeven, dat de Heer heeft geno-
men, en gezegend zij de naam des Heren [zie Job 1:21].’6

Behalve het citaat uit Phoebe´s brief, schreef ouderling
Woodruff niet veel over het heengaan van zijn dochtertje. Alleen
maar dat Sarah Emma ‘uit dit leven’ was weggenomen, en dat ze
‘niet meer in dit leven te vinden’ was.7

In de 91 jaar dat hij leefde, maakte Wilford Woodruff de dood
van veel dierbaren mee, onder wie een aantal gezinsleden en alle
apostelen met wie hij onder leiding van de profeet Joseph Smith
had samengewerkt. Bij die ernstige gelegenheden vond hij troost
in zijn getuigenis van het herstelde evangelie en de ‘eeuwige
zekerheid’ van de opstanding.8 Hij zei vaak dat de dood van een
rechtschapen heilige der laatste dagen zowel een tijd van beproe-
ving is als een tijd om je te verheugen. Tegen het eind van zijn
leven schreef hij in feite instructies voor zijn eigen begrafenis:
‘Ik wil niet dat mijn familie of vrienden enig teken van rouw
dragen bij mijn begrafenis of daarna, want als ik getrouw ben tot
mijn dood, is het niet nodig dat er iemand om mij rouwt.’9

Leringen van Wilford Woodruff

Bij de dood gaat iemands geest naar de geestenwereld,

waar de rechtschapenen zich samen verheugen en

voortgaan in het werk van de Heer.

Veel [mensen] geloven dat de dood van een mens het einde
betekent, dat er geen hiernamaals is. Kan een zinnig mens gelo-
ven dat de God des hemels twee- of driehonderd miljard geesten
heeft geschapen, ze tabernakels [stoffelijke lichamen] heeft
gegeven, alleen maar om ze naar de aarde te laten gaan en daar
te laten leven en ze dan de vergetelheid in te laten gaan of ze te
vernietigen? Het lijkt mij dat geen weldenkend mens zoiets kan
geloven. Als je er goed over nadenkt, is het niet logisch.10

Als ik rouw om het verlies van vrienden die zijn heengegaan,
kan ik alleen maar bedenken dat elk sterfgeval eigenlijk een
geboorte is: de geest verlaat het lichaam, waardoor het voor ons
dood is, en gaat dan levend naar de andere kant van de sluier,
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naar dat grote en edele gezelschap waar men ook meewerkt om
de doelen van God inzake de verlossing en het heil van een
gevallen wereld te verwezenlijken.11

Er heerst vreugde als de geest van een heilige van de levende
God de geestenwereld ingaat en de heiligen ontmoet die hem
zijn voorgegaan.12

Sommigen werken aan deze kant van de sluier, anderen aan
de andere kant van de sluier. Als wij hier blijven, verwachten wij
te werken aan de zaak van het heil, en als wij daarheen gaan, ver-
wachten wij ons werk voort te zetten tot de komst van de Zoon
des Mensen.13

Door de verzoening van Jezus Christus wordt

ieder mens opgewekt en wordt zijn geest

herenigd met zijn onsterfelijke lichaam. 

Wij erkennen dat allen in Adam sterven, dat alle mensen door
de val aan de dood onderworpen worden, alsmede alle dieren
des velds, vissen der zee en vogels der lucht, en alle werken
Gods, wat deze aarde betreft. Het is een onherroepelijke wet.
(...) De Heiland zelf heeft de dood gesmaakt om de wereld te
verlossen. Zijn lichaam werd in het graf gelegd, maar het verging
niet. En na drie dagen stond het op uit het graf, bekleed met
onsterfelijkheid. Hij was de eersteling van de opstanding.14

Ik ben overtuigd van de opstanding, en dat ben ik altijd
geweest. Ik verheug me erop. De opstanding is voor ons mogelijk
gemaakt door het bloed van de Zoon Gods.15

Als de opstanding komt, komen wij tevoorschijn met een
onsterfelijk lichaam. En vervolging, lijden, verdriet, pijn en dood,
die verbonden zijn met het sterfelijk leven, zijn dan voor eeuwig
afgeschaft.16

Deze leer van de opstanding der doden is heerlijk. Het is
troostrijk, althans voor mijn geest, om te bedenken dat mijn
geest op de morgen van de opstanding het voorrecht zal hebben
om in hetzelfde lichaam te wonen als het hier heeft bewoond.
Als ouderlingen Israëls hebben wij vele duizenden mijlen
gereisd, vermoeid en wel, om het evangelie van Jezus Christus
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aan de mensenkinderen te verkondigen. Ik zou erg blij zijn als ik
bij de opstanding hetzelfde lichaam kreeg waarmee ik moeras-
sen en rivieren heb doorwaad en waarmee ik gereisd en gewerkt
heb om Gods koninkrijk hier op aarde op te bouwen.17

Het evangelie biedt troost als onze dierbaren overlijden.

Zonder het evangelie van Christus is de scheiding bij de dood
een van de somberste onderwerpen waaraan men kan denken.
Maar zodra we het evangelie krijgen en het beginsel van de
opstanding leren, verdwijnen de somberheid, het verdriet en het
lijden dat de dood veroorzaakt grotendeels. Ik heb vaak gedacht
dat een dood lichaam zien en het lichaam in het graf zien liggen
en zien bedekken met aarde, een van de somberste dingen op
aarde moest zijn. Zonder het evangelie is het dan ook net als een
stap in het duister zetten. Maar zo gauw we het evangelie krij-
gen, zo gauw de geest van de mens verlicht wordt door de inspi-
ratie van de Almachtige, kan hij met iemand uit tijden vanouds
uitroepen: ‘Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw
prikkel? De prikkel des doods is de zonde en [de gave Gods is
eeuwig leven] door onze Here Jezus Christus.’ [Naar de King
Jamesvertaling van de Bijbel; zie 1 Korintiërs 15:55–57.] De
opstanding der doden staat de verlichte mens voor de geest en
hij heeft een fundament waarop zijn geest kan rusten. En zo is
het ook met de heiligen der laatste dagen in deze tijd. Wij weten
het zelf, wij bevinden ons wat dat betreft niet in het duister. God
heeft het aan ons geopenbaard en wij begrijpen het beginsel van
de opstanding der doden en dat het evangelie leven en onster-
felijkheid aan het licht brengt [zie 2 Timoteüs 1:10].18

Het is uiteraard moeilijk om afscheid te nemen van onze
vrienden. (...) Het is natuurlijk om bij het wegleggen van het
lichaam van onze geliefde vrienden onze gevoelens te uiten door
middel van tranen. En tot op zekere hoogte is dat gepast en juist.
Maar er zijn uitersten en het is niet gepast of juist voor heiligen
der laatste dagen om tot die uitersten te gaan.19

Om de een of andere onbekende reden of oorzaak heb ik zo
lang geleefd dat ik de begrafenis van een groot deel van de pro-
feten en apostelen en veel heiligen heb meegemaakt met wie ik
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heb samengewerkt. (...) Ik heb nooit aanleiding gezien om te
rouwen bij het ten grave dragen van een profeet, apostel of hei-
lige van de levende God die Hem trouw was en die zijn ver-
bonden trouw was, die het evangelie van Jezus Christus en zijn
verordeningen en het heilig priesterschap had ontvangen. Die
mannen en vrouwen hebben hun zending hier op aarde eervol
vervuld. Ze hebben met liefde hun inzet gegeven totdat ze naar
huis zijn geroepen. Ze zijn in het geloof gestorven en zullen een
kroon van heerlijkheid ontvangen.

Zo heb ik me gevoeld bij de dood van president [Brigham]
Young, broeder [Heber C.] Kimball, broeder [John] Taylor, de
twaalf apostelen, en alle mannen die het evangelie van Christus
hebben ontvangen en die de zending trouw zijn gebleven. Er is
een eeuwige dimensie aan het leven, en de hele wereld zal daar
ooit achter komen. Er is een eeuwige dimensie aan de dood. Er
is een eeuwige dimensie aan de opstanding en de toekomstige
oordelen en Gods toekomstige handelingen met alle mensen
op grond van hun daden in het lichaam. En als een man of

‘Zodra we het evangelie krijgen en het beginsel van de

opstanding leren, verdwijnen de somberheid, het verdriet

en het lijden dat de dood veroorzaakt grotendeels.’
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vrouw die een verbond met de Heer is aangegaan, die het evan-
gelie en alle verordeningen daarvan heeft ontvangen, en in zijn
of haar leven getrouw is geweest, naar huis in de geestenwereld
is geroepen, welke persoon die deze beginselen begrijpt kan
dan om die broeder of zuster rouwen?20

Door de verzoening van Jezus Christus beërven

alle kinderen die sterven voordat zij de jaren van

verantwoordelijkheid bereiken de celestiale heerlijkheid.

Elke baby of kind dat is overleden voordat het de jaren van ver-
antwoordelijkheid heeft bereikt, is behouden, en ontsnapt
daarom aan de kwellingen van de hel. (...) Ik daag ieder uit om in
een van de documenten met goddelijke waarheid een verorde-
ning te vinden die is ingesteld voor de behoudenis van onschul-
dige kleine kinderen. Het zou onnodig zijn, en het enige wat er te
vinden is, dat is de keer dat Jezus de kleintjes in zijn armen nam
en hen zegende, wat volkomen juist is en zou zijn volgens de orde
Gods. Maar het besprenkelen van baby’s of de leer dat baby’s naar
de hel gaan onder welke omstandigheden ook, is een leerstelling
van de mens en niet van God. Daarom baat het niet, is het volko-
men verkeerd en mishaagt het God. Tot zover baby’s. (...) Zij wor-
den behouden door het bloed van Jezus Christus.21

Kinderen zijn onschuldig voor de Heer. Hun dood en doods-
oorzaak zijn in handen van God en wij zouden niet meer tegen
de Heer of zijn maatregelen moeten klagen dan Job. (...) Maar er
is troost, want zij zijn onschuldig, zij zijn niet in overtreding. Zij
hebben voldaan aan de wet van de dood die God over Adam
uitsprak en over zijn hele nageslacht. Maar als hun geest hun
lichaam verlaat en de geestenwereld bereikt, dan zijn hun moei-
lijkheden en kwellingen voorbij. (...) Zij zullen op de ochtend van
de opstanding uit hun graf komen, (...) bekleed met heerlijkheid,
onsterfelijkheid en eeuwig leven, in eeuwige schoonheid en bloei
en zullen aan hun ouders gegeven worden, en die zullen hen in
de familieorganisatie van de celestiale wereld ontvangen en zij
zullen hun ouders voor altijd toebehoren. Zij zullen zo lang leven
als hun God. Voor heiligen der laatste dagen die in de opstanding
geloven zou dit een bron van troost moeten zijn.
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(...) De vraag die zich misschien aan u en mij opdringt, luidt:
‘Waarom heeft de Heer mij mijn kinderen afgenomen?’ Maar het
is niet aan mij om daar een antwoord op te geven omdat ik het
niet weet. Het is in handen van de Heer en zo is het vanaf de
schepping van de wereld altijd geweest. Kinderen worden nog
heel jong weggenomen en gaan dan naar de geestenwereld. Zij
komen hier en vervullen het doel van hun komst, namelijk een
tabernakel in het vlees krijgen. Zij komen voor een proeftijd en
een erfdeel op aarde. Zij krijgen een lichaam of tabernakel, en die
tabernakel wordt voor hen behouden. En op de ochtend van de
opstanding worden geest en lichaam herenigd. En zoals wij hier
in een gezin kinderen van verschillende leeftijden zien, waarbij
de baby van de borst van de moeder opgroeit tot een man, zo zal
het in de gezinsorganisatie in de celestiale wereld ook zijn. Onze
kinderen worden aan ons teruggegeven zoals ze heengaan, als
wij, hun ouders, het geloof behouden en ons waardig betonen
om het eeuwige leven te verkrijgen. En als wij dat niet doen, wor-
den onze kinderen toch behouden en beërven zij de celestiale
heerlijkheid. Volgens mij geldt dat voor alle baby’s die overlijden,
of ze nu geboren worden uit een jood of een niet-jood, een recht-
schapene of een goddeloze. Zij worden in de eeuwige wereld

President Wilford Woodruff gaf de ouders van kleine kinderen die zijn

overleden troost door te getuigen van de verzoening van de Heiland.
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geboren uit hun eeuwige Vader en Moeder en zij zullen aan hun
eeuwige Ouders worden teruggegeven. En alle ouders die hun
kinderen hier volgens de orde Gods en het heilig priesterschap
hebben ontvangen, zullen hun kinderen opeisen op de ochtend
van de opstanding, ongeacht in welk tijdperk zij geleefd hebben,
en zij zullen aan hen gegeven worden en zij zullen hun familie-
organisatie in de celestiale wereld sieren. (...)

(...) Tot onze rouwende vrienden zeg ik: uw kinderen zijn u
afgenomen en u kunt daar niets aan doen. Geen van ons kan daar
iets aan doen. Ouders treft geen blaam als ze hun best doen. Een
moeder treft ook geen blaam omdat ze haar zieke kind niet kan
redden. Wij moeten deze dingen in Gods hand laten. Het duurt
nog maar even voordat zij aan ons worden teruggegeven. (...)

Met betrekking tot de groei, heerlijkheid of verhoging van kin-
deren in het hiernamaals heeft God mij niets geopenbaard —
over uw kinderen, de mijne, noch die van een ander — anders
dan onze wetenschap dat zij behouden zijn. En ik vind dat wij
ons vertrouwen in de Heer moeten stellen in deze kwellingen,
dat we op zijn arm moeten steunen en opzien naar Hem voor
troost. Wij rouwen in deze kwellingen niet zoals zij die geen
hoop hebben. Wij rouwen niet om het verlies van onze kinderen
alsof wij ze nooit meer zullen zien, want wij weten wel beter. De
Heer heeft ons iets beters geleerd, en het evangelie ook. De
openbaringen van Jezus Christus hebben ons getoond dat wij ze
in de opstanding der rechtvaardigen zullen terugkrijgen. (...)

(...) Ik bid mijn hemelse Vader dat Hij broeder en zuster
Wheeler [een echtpaar dat net twee zoons van vier en zes jaar
had verloren] zal zegenen in hun verlies en hun de Heilige Geest
geven, opdat als zij zich ’s avonds terneer leggen en ’s ochtends
opstaan en ze hun kinderen missen, zij het gevoel mogen heb-
ben dat zij zich in handen van de Heer moeten overgeven en zul-
len beseffen dat hun scheiding van hun kleintjes niet blijvend is,
maar dat zij over een tijdje aan hen worden teruggegeven. Dit
geldt voor ieder van ons die zijn kinderen kwijtraakt. Wij leggen
ze in het graf, maar zij zullen opstaan op de morgen van de
opstanding. En als wij de waarheid getrouw zijn, zullen we hen
ontvangen en ons samen met hen verheugen.22
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Wij moeten zo leven dat we voorbereid

zijn om de zegeningen te ontvangen die God

voor ons in petto heeft als wij sterven.

Onze toekomstige bestemming ligt aan de andere kant van de
sluier. Als ik sterf, wil ik het voorrecht hebben om te gaan waar
God, mijn hemelse Vader, is, en waar Jezus Christus, de Heiland
van de wereld, is.23

We moeten proberen om onze tijd, talenten en kansen te ver-
beteren zolang we op aarde zijn. Ik besef dat deze wereld niet
onze permanente woonplaats is. We zien daar dagelijks de
bewijzen van. Er wordt van ons verwacht dat we onze profeten,
apostelen, ouderlingen, vader, moeder, vrouw en kinderen begra-
ven, wat allemaal aantoont dat ons leven hier niet blijvend is.
Daarom zouden we ons nu moeten verbeteren.24

De levenden worden zeer getroffen door deze aansporing:
‘’Weest ook gij bereid.’ [Matteüs 24:44.] En dat geldt voor ons
allen. En het is aan ons, als ouders en ouderlingen Israëls, om
voor de zaak Gods werkzaam te zijn zolang het ons wordt toege-
staan hier te blijven, en om te leven naar het licht en de kennis
waarmee we zijn gezegend. Want aan eenieder is een bepaalde tijd
toegekend, en Hij neemt velen weg, al naar gelang zijn wil. Hij
neemt weg wie Hij weg wil nemen en spaart wie Hij wil sparen,
met een wijs oogmerk.25

Als wij de treurnis van het sterfelijk leven achter de rug hebben
en wij de vreugde en heerlijkheid van het celestiale koninkrijk op
ons bevestigd krijgen, dan zullen wij weten dat de kwellingen van
het sterfelijk leven ons hebben voorbereid en in staat gesteld om
de zegeningen te waarderen die God voor de gelovigen in petto
heeft.26

Het is mijn gebed dat de leden van deze kerk zich van al hun
zonden mogen bekeren en mogen wakker worden en de kracht
hebben om tot God te komen, dat hun gebeden mogen worden
verhoord, dat zij bereid mogen zijn om het koninkrijk te verde-
digen en nooit hun verbonden te verloochenen, hun broeders in
de steek te laten of het evangelie te verraden, maar de wereld te
overwinnen en voorbereid te zijn om mede-erfgenamen van
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Christus te worden van de volheid van de eerste opstanding, die
bereid is voor hen die Gods geboden onderhouden. 27

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Lees het verhaal over de dood van Sarah Emma Woodruff
(pp. 79–82). Door welke leerstellingen werden ouderling
Woodruff en zijn vrouw getroost en gesterkt? Wat kunnen we
uit dit verhaal leren?

• Wat mogen we volgens president Woodruff verwachten mee te
maken in de geestenwereld? (Zie pp. 82–83). Wat hebt u aan
die kennis?

• Welke beginselen staan er volgens u in de raad van president
Woodruff over treuren om de dood van dierbaren? (Zie pp.
84–86). Hoe hebt u zelf gemoedsrust gevonden na het overlij-
den van een dierbare? Hoe kunnen we anderen helpen als zij
rouwen om iemands dood?

• In welk opzicht ontneemt de verzoening van Jezus Christus de
dood zijn prikkel? (Zie pp. 84–85). zie ook 1 Korintiërs
15:55–57; Mosiah 16:6–9.)

• Wat leert u van president Woodruffs leringen over het overlij-
den van kleine kinderen? (Zie pp. 86–88).

• Lees pagina 89. Misschien kunt u familieleden of vrienden
bedenken die er klaar voor leken te zijn toen het tijd was om
te sterven. Wat kunnen we van die mensen leren? Wat moeten
we volgens president Woodruff doen om ons voor te bereiden
op het leven na de dood? (Zie pp. 89–90.)

• In hoeverre dragen president Woodruffs leringen bij aan uw
begrip van de dood en de opstanding?

Relevante teksten: 1 Korintiërs 15; Alma 11:42–45; 28:12;
34:32–41; Moroni 8:12–19; LV 42:45–47; 76:50–70; 138:57



91

H O O F D S T U K  8

Noten

1. Dagboek van Wilford Woodruff,
8 november 1839, archieven van
De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen.

2. Dagboek Wilford Woodruff,
11 november 1839.

3. Dagboek Wilford Woodruff,
28 november 1839.

4. Dagboek Wilford Woodruff,
14 juli 1840.

5. Dagboek Wilford Woodruff,
22 oktober 1840.

6. Dagboek Wilford Woodruff,
26 oktober 1840.

7. Dagboek Wilford Woodruff,
jaaroverzicht 1840.

8. Deseret Weekly, 4 april 1891, p. 462.
9. In ‘President Wilford Woodruff ’,

Millennial Star, 22 september 1898,
p. 604.

10. Deseret News, 21 september 1889,
p. 394.

11. The Discourses of Wilford Woodruff,
samengesteld door G. Homer
Durham (1946), p. 245.

12. Deseret Weekly, 4 april 1891, p. 463.
13. The Discourses of Wilford Woodruff,

p. 246.

14. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 244.

15. Deseret News: Semi-Weekly,
17 januari 1882, p. 1.

16. Deseret News, 24 februari 1894,
p. 288.

17. Deseret News: Semi-Weekly,
28 december 1875, p. 1.

18. Deseret News: Semi-Weekly,
20 juli 1875, p. 1.

19. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 247.

20. Deseret Weekly, 4 april 1891, p. 462.
21. The Discourses of Wilford Woodruff,

pp. 232–233.
22. Deseret News: Semi-Weekly, 20 juli

1875, p. 1.
23. Deseret Weekly, 6 april 1889, p. 451.
24. Millennial Star, 21 november 1887,

p. 742.
25. The Discourses of Wilford Woodruff,

p. 246.
26. Deseret News: Semi-Weekly,

20 juli 1875, p. 1.
27. Deseret News, 31 december 1856,

p. 340.



92

H O O F D S T U K  9

Het evangelie verkondigen

We zouden allemaal ijverig en getrouw
anderen moeten helpen om de zegeningen

van het herstelde evangelie te krijgen.

Uit het leven van Wilford Woodruff

Kort nadat Wilford Woodruff was gedoopt en bevestigd als lid
van de kerk kreeg hij ‘een sterk verlangen om het evangelie te ver-
kondigen.’ Hij vertelt: ‘Op een zondagavond ging ik alleen het bos
in en riep de Heer in vurig gebed aan om mij de kans te bieden
het evangelie te verkondigen aan de inwoners der aarde. De Geest
des Heren getuigde tot mij dat mijn gebed was gehoord en zou
worden verhoord. Ik stond blij op en liep [ongeveer tweehonderd
meter], waarop ik Elias Higbee tegenkwam, een hogepriester bij
wie ik een aantal maanden had gelogeerd. Toen ik hem naderde,
zei hij: “Broeder Wilford, de Geest des Heren zegt mij dat u geor-
dend moet worden en op zending moet gaan.” Ik antwoordde:
“Ik ben er klaar voor.”’1

Op aanwijzing van zijn bisschop werd Wilford Woodruff op 5
november 1834 tot priester geordend en op zending geroepen
naar het zuiden van de Verenigde Staten. Hij zette zich vol geloof
en ijver in, waarmee hij een begin maakte aan een leven vol zen-
dingswerk waarin hij duizenden ertoe zou brengen om het her-
stelde evangelie aan te nemen. President Heber J. Grant zei over
hem: ‘Ik geloof niet dat er ooit een mens op aarde is geweest die
beter was in het tot het evangelie van Jezus Christus brengen van
zielen.’2

In januari 1840, kort na zijn ordening tot apostel, arriveerde
ouderling Wilford Woodruff voor zijn zending in Engeland. Hij
begon zijn zendingswerk in Staffordshire, waar hij groot succes
genoot. ‘Veertig mensen traden door de doop tot de kerk toe en
er gingen veel nieuwe deuren open. En net toen het werk goed
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ging, manifesteerde de Heer op de eerste dag van maart aan mij
dat het de laatste keer in vele dagen zou zijn dat ik de mensen
zou waarschuwen. Dus toen ik opstond om een grote groep in
Hanly toe te spreken, zei ik dat het de laatste keer in vele dagen
zou zijn dat ze mijn stem zouden horen. Zij verwonderden zich
daarover, want net als ik verwachtten zij dat ik maanden in hun
midden zou blijven, maar de wegen en bedoelingen van God
zijn in geen enkel opzicht zoals die van ons’, rapporteerde hij.

Ouderling Woodruff vroeg de Heer de volgende dag in gebed
waar hij heen moest gaan: ‘Daar ik geloofde dat het mijn voor-
recht en plicht was om de wil van de Heer over dit onderwerp
te weten te komen, vroeg ik mijn hemelse Vader in de naam van
Jezus Christus om mij te vertellen wat zijn wil aangaande deze
kwestie was. En toen ik dat vroeg, gaf de Heer mij antwoord. Hij
toonde mij dat het zijn wil was dat ik onmiddellijk naar het zui-
den van Engeland ging. Ik sprak hier met ouderling William
Benbow over, want hij had in Herefordshire gewoond en had
vrienden die daar nog steeds woonden. Hij wilde erg graag dat

H O O F D S T U K  9

De boerderij van John Benbow. John Benbow en zijn

familie en vrienden hadden zich door ijverige bijbelstudie

voorbereid om het herstelde evangelie te ontvangen.
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ik dat deel van het land bezocht en bood vriendelijk aan om mij
naar het huis van zijn broer te vergezellen en mijn reiskosten te
betalen, wat ik graag accepteerde.’3

Op 4 maart 1840 arriveerden ouderling Woodruff en William
Benbow ten huize van Williams broer John. ‘Ik was nog geen uur
in zijn huis, toen ik al wist waarom de Heer me daarheen had
gestuurd. (...) Ik vond er een groep mannen en vrouwen, onge-
veer zeshonderd in getal, die zich hadden verenigd onder de
naam United Brethren en zich inzetten voor de orde zoals die
vanouds bestond. Zij wilden het evangelie zoals de profeten en
apostelen dat verkondigden, net als ik toen ik jong was.’4

De familie Benbow aanvaardde de boodschap van de herstel-
ling al snel en William keerde terug naar Staffordshire ‘na het
blijde voorrecht te hebben genoten om te zien hoe zijn broer,
John Benbow, en zijn gezinsleden (...) in het nieuw en eeuwig
verbond gedoopt werden.’5 Ouderling Woodruff bleef ongeveer
acht maanden in die omgeving. Later zei hij daarover: ‘De eerste
dertig dagen na aankomst in Herefordshire doopte ik vijfenveer-
tig predikanten en enkele honderden leden. (...) In ongeveer
acht maanden werk hadden we tweeduizend dopelingen.’6

President Woodruff heeft het volgende over deze ervaring gezegd:
‘Uit de hele geschiedenis van deze zending in Herefordshire blijkt
hoe belangrijk het is om te luisteren naar de stille, zachte stem van
God en naar de openbaringen van de Heilige Geest. De Heer had
daar mensen voorbereid op het evangelie. Zij baden om licht en
waarheid en toen stuurde de Heer mij naar hen.’7

Ongeveer twee jaar voordat ouderling Woodruff naar
Engeland ging, zette de Geest hem ertoe aan om het evangelie
aan een kleinere groep mensen te verkondigen: zijn eigen fami-
lie. In zijn patriarchale zegen, die hij bij monde van Joseph
Smith sr. ontvangen had, was hem beloofd dat hij ‘het huishou-
den [van zijn] vader tot het koninkrijk Gods zou brengen’.8 Toen
hij in 1838 niet zo ver van zijn geboorteplaats op zending was,
had hij het gevoel dat de tijd gekomen was om deze profetie in
vervulling te laten gaan. Hij vertelt:

‘Ik bracht (...) achttien dagen in Farmington en Avon door
bij mijn vader, mijn ooms, tantes, neven, buren en vrienden. 



95

H O O F D S T U K  9

Ik verkondigde ze het evangelie van Jezus Christus en probeerde
ze tot het koninkrijk Gods te brengen. (...) Met Gods hulp
verkondigde ik trouw het evangelie aan mijn vaders familie en al
zijn huisgenoten en aan mijn andere familieleden.’

Op 1 juli 1838 doopte ouderling Woodruff zes mensen, inclu-
sief al zijn vaders huisgenoten, net als hem in zijn patriarchale
zegen was beloofd. Hij zegt daarover: ‘Het was echt een dag vol
vreugde voor mijn ziel. Mijn vader, stiefmoeder en zuster bevon-
den zich onder de dopelingen. Naderhand doopte ik nog een
aantal familieleden. Ik had het gevoel dat alleen het werk van die
dag mijn beloning was voor al het zendingswerk dat ik deed.

‘Wie kan de vreugde, de heerlijkheid, het geluk en de troost
begrijpen die een ouderling Israëls voelt wanneer hij als werktuig
in Gods handen zijn vader, moeder, zuster, broeder of ander lid
van Adams nageslacht door de deur kan brengen die leidt tot
leven en behoudenis? Geen mens kan dat begrijpen als hij die din-
gen niet heeft meegemaakt en een getuigenis van Jezus Christus
en de inspiratie van de almachtige God bezit.’9

Leringen van Wilford Woodruff

God houdt ons verantwoordelijk voor

onze verkondiging van het evangelie.

In alle tijdperken is de mens op zoek geweest naar het geluk.
Hij wil sociale en huiselijke vrede, en als hij aan de verre toe-
komst denkt, wil hij deel hebben aan zegeningen die bij dat deel
van het bestaan behoren. Maar hij weet niet hoe hij ze moet ver-
krijgen tenzij een dienstknecht van God hem de weg des levens
komt wijzen.10

Wij zijn de enige mensen aan wie dit heilige evangelie, dit
priesterschap en deze verbonden in onze tijd zijn toevertrouwd,
en wij worden verantwoordelijk gehouden voor hoe wij het
gebruiken. Dan zouden wij ijverig en getrouw dat grote heil aan
de mensenkinderen moeten bieden en werken aan de opbouw
van Zion en Gods koninkrijk.11

Hoe onbelangrijk deze mensen in de ogen van de wereld ook
mogen zijn, de God des hemels houdt ons verantwoordelijk voor
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de prediking van het evangelie tot elke natie onder de hemelen,
en wij moeten het doen of worden verdoemd. Dat kunnen we niet
vermijden. Waarom niet? Met de woorden van Paulus: ‘Wee mij,
als ik het evangelie niet verkondig!’ [1 Korintiërs 9:16.] Er is
slechts één evangelie. Er is altijd maar één evangelie geweest, en
er zal nooit een ander komen. En Paulus zegt: ‘Maar ook al zou-
den wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen,
afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!’
[Galaten 1:8.] Dat evangelie, heiligen van de levende God, (...) is
in onze handen, is ons door de bediening van engelen gestuurd
— hetzelfde evangelie dat van Adam tot Christus verkondigd is, en
van Christus tot onze tijd en generatie, telkens als God een volk
op aarde heeft gehad.12

Sinds de schepping zijn er nog nooit mensen geweest die een
grotere taak dan wij hadden om deze generatie te waarschuwen
en hun stem lang en hard, dag en nacht, te verheffen en het
woord van God aan deze generatie te verkondigen. Wij moeten
dat doen. Dat is onze roeping. Dat is onze plicht. Dat is onze
opdracht.13

Sluiten wij oprecht vriendschap met andere mensen, dan zal

de Heer ons kansen geven om iets over het evangelie te vertellen.
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Ik heb moerassen doorwaad en rivieren overgezwommen, en
ik heb van deur tot deur om brood gevraagd. En ik heb mij al
bijna vijftig jaar lang aan dit werk gewijd. Waarom? Was er genoeg
goud in Californië om mij in te huren? Nee, en wat ik heb gedaan,
en wat mijn broeders hebben gedaan, hebben we gedaan omdat
God het ons gebood. En dat is nog steeds ons standpunt. Wij heb-
ben in binnen- en buitenland gepredikt en gewerkt en wij zijn
van plan ons werk met de hulp van God zo lang voort te zetten
als wij kunnen.14

Ik denk vaak dat wij, ouderlingen Israëls en heiligen der laatste
dagen, nauwelijks beseffen welke positie wij voor God innemen.
Het werk dat Hij ons heeft gegeven is groot en omvangrijk; het is
het werk van de almachtige God. Wij moeten het evangelie van
Christus aan alle naties op aarde presenteren. (...) Dat moeten wij
doen en wij moeten tempels bouwen voor de Allerhoogste God,
waar wij naartoe kunnen gaan om de verordeningen voor het heil
van onze doden te verrichten.15

En bovendien worden wij in onze eigen omgeving omringd
door velen tot wie wij behoren te prediken, want het is net zo
hard nodig om daar te prediken als elders.16

Wij ondervinden grote vreugde als we anderen

tot Christus brengen en tot hun verhoging.

Geef iemand de beginselen van het leven en het heil, en bedien
hem die verordeningen, dan ben je een werktuig in Gods handen
om de behoudenis van die ziel tot stand te brengen. De mensen-
kinderen is niets gegeven dat daarmee te vergelijken is. (...)

De Heer heeft gezegd: ‘En al ware het zo dat u al uw dagen
arbeidde om dit volk bekering toe te roepen, en slechts één ziel
tot Mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het
koninkrijk van mijn Vader!’ [LV 18:15.] (...) Wij hebben het evan-
gelie aan iedere natie, geslacht, taal en volk verkondigd, voor
zover de Heer deuren voor ons heeft opengedaan en wij het voor-
recht hebben gehad om erheen te gaan. Maar de huidige wereld
is vol mensen die het evangelie van Jezus Christus niet hebben
gehoord. En hoewel wij het priesterschap dragen, hebben wij
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toch de plicht en verantwoording om voor het heil van de men-
senkinderen te zorgen, voor zover wij het voorrecht hebben om
de zoons en dochters van Adam die gaven te schenken. Bedenk
eens dat wij door het evangelie van Christus te aanvaarden erfge-
namen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus worden,
dat wij deel kunnen nemen aan de eerste opstanding en uit ons
graf opkomen en bekleed worden met heerlijkheid, onsterfelijk-
heid en eeuwige levens, en doorgaan naar de tegenwoordigheid
van God en het Lam en voor eeuwig in de hemel bij Hen wonen!
Wie kan dat bevatten? De inwoners der aarde? Nee. (...) Ik besef
dat wij in alles afhankelijk van de Heer zijn. De Heer is onze
Behouder. Van Hem gaat ons heil uit. Jezus Christus heeft zijn
leven neergelegd om ons te verlossen met zijn bloed en daardoor
ontvangen wij deze zegeningen. (...)

Een mens kan geen grotere roeping krijgen dan het recht en
voorrecht om mensenzielen te redden door het evangelie tot
hen te prediken, de verordeningen van Gods huis aan hen te
bedienen, opdat zij voorbereid mogen zijn om het koninkrijk
der hemelen en een celestiale heerlijkheid in te gaan. (...)

Ik denk dat wij vaak onze zegeningen niet op waarde schatten.
Wij zouden gedurende onze tijd hier onze zinnen moeten zetten
op de opbouw van Gods koninkrijk, Gods Zion en Gods werk,
en de kracht hebben om dat te doen. Het is onze plicht als pre-
sidium en als apostelen om niet alleen zelf te arbeiden, maar om
de ouderlingen van Israël uit te sturen naar de volken der aarde
om het evangelie te verkondigen. In veel landen staan er nu deu-
ren open voor de verbreiding van het evangelie van Christus, en
om mensen tot Christus te brengen opdat ze die zegeningen
mogen ontvangen.17

Ik ben bijna mijn hele leven lid van deze kerk geweest. Vanaf de
tijd dat ik tot de kerk toetrad, heb ik zendingen vervuld, en daar
ben ik sindsdien nooit helemaal mee opgehouden. Ik heb daar
altijd veel vreugde in gevonden en dat is nog steeds zo. Als ik
doodga en dit lichaam neerleg, wil ik niet dat er iemand opstaat
en zegt dat ik mijn plicht heb verzuimd omdat ik hem niet zo goed
als ik kon heil heb aangeboden. Ik heb mij altijd verheugd in het
prediken van het evangelie. Ik heb mij verheugd in het bedienen
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van de verordeningen van leven en heil, in binnen- en buitenland,
want ik wist dat dit Gods werk was, en dat weet ik nog steeds.18

In plaats van andermans godsdienst te

bekritiseren moeten we zo leven dat alleen

al daaruit waarheid en goedheid blijkt.

Als u een woonwijk in gaat om het evangelie te prediken, pro-
beer dan nooit om iemand af te breken, zogezegd, totdat u hem
hebt opgebouwd. Probeer nooit iemands godsdienst aan te val-
len, waar u ook heengaat. Wees bereid om ieder van zijn eigen
godsdienst te laten genieten. Dat is zijn goed recht. Als hij uw
getuigenis van het evangelie van Christus niet aanvaardt, dan is
dat zijn zaak en niet de uwe. Besteed geen tijd aan het neerha-
len van andere sekten en stromingen. Daar hebben we geen tijd
voor. Het is nooit goed.19

Streef er door geloof, gebed en ootmoed naar om wijsheid te
verkrijgen en u door de Geest Gods te laten sturen in al uw werk.
Wijsheid is een van de grootste gaven van God en de stem van
wijsheid zal ons nooit zeggen om onze tijd te besteden aan het
bestrijden van sekten, het tegenspreken van de meningen van
mensen, of het bespotten van godsdiensten om ons heen, omdat
we daarmee de toehoorder de oren afsnijden, het hart van de
mensen verharden tegen licht en waarheid. Andere mensen stel-
len hun mening en godsdienst net zo op prijs als wij de onze. (...)
Laat het heil uw boodschap zijn, in zachtmoedigheid en ootmoed,
met de kracht van de eeuwige waarheid, wijsheid, licht en kennis
van de eerste beginselen van het evangelie van de Zoon Gods. U
kunt het middel zijn om de ziel van mensen te redden en zij zul-
len zich met u verheugen dat ze het licht gezien hebben. Wij moe-
ten nooit boven het evangelie staan of iets anders gaan prediken
dat niet in overeenstemming is met onze roeping of een zinloze
woordenstrijd aangaan. Elke boom is aan zijn vruchten te herken-
nen. Als wij de Heer trouw zijn en een wijze, verstandige koers
varen, zal ons werk beslist goede vruchten afwerpen.20

Het zou het doel van elk lid van de kerk moeten zijn om de
evangeliebeginselen in praktijk te brengen. Er is geen betere
manier om de wereld te overtuigen van de waarheid daarvan
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dan door ons gedrag en onze omgang met elkaar en met andere
mensen te laten zien welke opbouwende uitwerking zij op ons
heeft. Wij beweren nogal wat, en wij zouden zo’n zuiver leven
moeten leiden dat het overeenkomt met wat wij beweren.21

De Heilige Geest geeft leiding aan hen die het

evangelie verkondigen en hen die het ontvangen.

Het geheim achter ons succes in het krijgen van bekeerlingen
is dat wij hetzelfde eenvoudige en duidelijke evangelie verkon-
digen dat Jezus verkondigde, en dat de Heilige Geest komt op
hen die het ontvangen en hun hart vervult met onuitsprekelijke
vreugde en blijheid en hen eensgezind maakt. En dan weten zij
zelf van de leer of die van God of van de mens is.22

Hoe kregen die honderden en duizenden ouderlingen van
Israël (...) de kracht om erop uit te trekken (...) en het evangelie
te verkondigen ter overtuiging van de zonen en dochters van
Adam? Dat gebeurde door de kracht van God. Elke ouderling in
deze kerk heeft de kracht om de wil van God te doen [door] de
kracht Gods gekregen. Als wij enige kracht hebben, dan is het de
kracht Gods, en wij zouden in alles op Hem moeten vertrouwen.23

Als iemand met gezag het evangelie verkondigt, belooft hij in
de naam van Jezus Christus aan allen die geloven en gehoorza-
men dat zij de Heilige Geest zullen ontvangen. Vanwege die
belofte kan ieder er zelf achter komen of het van God of van de
mens is. Als iemand zonder gezag beweert ditzelfde evangelie te
verkondigen, dan maakt het niet uit hoe vaardig en talentvol hij
is, want dan is zijn leer te ontmaskeren omdat de beloften die de
gelovers in Christus gegeven zijn niet uitkomen. De Heilige
Geest die zijn gaven aan de mens geeft, wordt niet ontvangen,
waardoor de dwaling van de leer der mensen uitkomt, zodat nie-
mand erdoor misleid hoeft te worden.24

Als u de Heilige Geest niet bij u hebt als u erop uittrekt om het
evangelie te verkondigen kunt u uw plicht niet doen. Maar als u
dat gezelschap wél hebt, kunt u gaan waar u wilt en uw woorden
zullen hun uitwerking hebben op het hart van de eerlijken en
zachtmoedigen van deze aarde.25
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Het maakt niet uit hoe oud iemand is die het evangelie ver-
kondigt, of dat nu vijfentwintig, negentig of vijfhonderd jaar is,
als hij maar geïnspireerd wordt door de Geest en kracht Gods.26

Moge de Heer ons voorgaan, de weg bereiden en ons toegang
geven tot het hart van de mensen opdat er iets goeds tot stand
mag worden gebracht en het koninkrijk Gods mag voortrollen.27

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Lees het verhaal van ouderling Woodruff die naar het huis van
John Benbow ging (pp. 92–94). Hoe werd ouderling Woodruff
daar naartoe geleid? Wat hebt u door het lezen hiervan geleerd
van het voorbeeld van William Benbow?

• Zoek op pp. 93–94 naar woorden en zinsneden waaruit blijkt
hoe William Benbow en Wilford Woodruff zich voelden toen

We moeten er in onze pogingen om anderen over het evangelie te

vertellen naar streven om leiding van de Heilige Geest te ontvangen. 
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hun familieleden het evangelie aanvaardden. Hoe hebt u zich
gevoeld toen dierbaren lid werden van de kerk of weer actief
werden in de kerk?

• Lees president Woodruffs uitspraken over onze verantwoorde-
lijkheid om andere mensen over het evangelie te vertellen (pp.
95–97). Wat kunnen wij concreet doen om familie en vrienden
over het evangelie te vertellen? En hoe kunnen we in dat
opzicht samenwerken met de voltijdzendelingen?

• Hoe kunnen wij voldoen aan onze verantwoordelijkheid om
het evangelie te verkondigen ‘aan alle naties op aarde’? (Zie
p. 97.)

• Waarom zijn sommige mensen bang om over het evangelie te
praten? Hoe kunnen we die angst overwinnen?

• Waarom geeft zendingswerk zoveel vreugde? (Zie pp. 97–99.)
Bij wat voor gelegenheden hebt u vreugde gevoeld doordat u
anderen over het evangelie hebt verteld?

• Waarom is het belangrijk om de godsdienst van anderen niet
te bekritiseren? (Zie p. 99.) Hoe kunnen we getuigen dat de
kerk waar is zonder andere kerken te bekritiseren?

• Lees de laatste alinea op p. 99. Hoe beïnvloedt ons gedrag de
mening die andere mensen over de kerk hebben?

• Wat hebt u van president Woodruffs woorden over de Heilige
Geest en zendingswerk geleerd? (Zie pp. 100–101.) Wat moeten
wij doen om in aanmerking te komen voor het gezelschap van
de Geest?

Relevante teksten: Matteüs 28:19–20; LV 4; 18:10–16; 42:11–14;
50:13–22; 60:2–3; 84:88; 88:81

Noten
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President Wilford Woodruff heeft gezegd: ‘Ik moet God de

eer geven voor al wat ik heb ontvangen. Als ik ooit iets goeds

heb gedaan (...) is dat door de kracht Gods gebeurd.’
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Ootmoedig 
vertrouwen op God

Wij krijgen ware kracht als wij in
ootmoed op God vertrouwen.

Uit het leven van Wilford Woodruff

Het enige waar ik me ooit over heb verwonderd, was dat de
Heer mij ergens voor koos, vooral voor apostel en president.
Maar dat is zijn zaak, en niet de mijne’, heeft president Wilford
Woodruff gezegd.1

Hoewel president Woodruff zich verbaasde over zijn roepingen
in de kerk, wist hij waarom de Heer hem riep. Hij zei daarover:
‘Waarom koos de Heer zo’n zwakke man als Wilford Woodruff om
zijn kerk te presideren? Waarom koos Hij Joseph Smith, een
ongeletterde jongen, zoals hij werd genoemd? Waarom koos Hij
dergelijke mannen? Omdat ze plooibaar waren. Hij koos mannen
die de hand van God zouden erkennen.’2

President Woodruff heeft de hand van God altijd erkend, zowel
in zijn persoonlijke successen als in de voortgang van de kerk. In
een leerrede die hij in de Tabernakel te Salt Lake City hield, zei
hij: ‘Ik dank de Heer voor mijn leven. Ik dank Hem voor zijn
zegeningen en genade. Ik heb reden om mij hierin te verheugen
en ik voel mij verplicht om God de eer te geven voor al wat ik heb
ontvangen. Als ik ooit iets goeds heb gedaan, als ik ooit in staat
ben geweest om het evangelie te verkondigen en een koers te
volgen waarmee ik mijn medemens, hier of elders, heb opge-
bouwd, is dat door de kracht Gods gebeurd. (...) Wij hebben die
kracht gehad. Daarom zijn wij hier nu. Daarom is deze
Tabernakel hier, ter vervulling van de voorspellingen van de pro-
feten Gods vanouds. Dat is de reden waarom het Zion Gods hier

‘
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in deze bergvalleien is gevestigd. Dat is allemaal gebeurd door de
kracht van God en niet die van de mens.’3

Leringen van Wilford Woodruff

Wij zijn voor al onze geestelijke en stoffelijke

zegeningen afhankelijk van God.

Ik ben volkomen afhankelijk van de Heer. Dat ben ik mijn hele
leven geweest, ook op mijn reizen en pelgrimstochten, als ik mijn
medemens het evangelie van Christus verkondigde.4

Wij moeten begrijpen dat Gods wegen oneindig beter zijn dan
de onze en dat zijn raad, zelfs als die offers lijkt te eisen, altijd het
beste en veiligste is wat wij kunnen doen. Duizenden onder ons
kunnen getuigen van de waarheid van die persoonlijke ervaring.
(...) Wij zouden ook allemaal de grote waarheid moeten leren dat
God alle eer krijgt voor de vestiging van zijn kerk en koninkrijk op
aarde. Geen mens, in welk tijdperk van de wereld dan ook, kan
hier aanspraak op maken. Alleen de kracht Gods kon de volheid
van het evangelie voortbrengen, de kerk organiseren, zijn volk in
Zion vergaderen ter vervulling van openbaring en het werk doen
dat is volbracht.5

Wij willen in gedachte houden dat onze kracht, hoop en macht
in Gods handen zijn en niet die van de mens. De Heer heeft zijn
hand uitgestrekt om deze kerk, dit koninkrijk, dit werk te vestigen.
(...) Zelf hebben wij geen kracht. Wij hebben nooit zelf kracht
gehad voor het besturen en leiden van dit koninkrijk, anders dan
door de tussenkomst van de almachtige God.6

Het feit dat wij een volk zijn, dat wij een Zion hebben, dat wij
een koninkrijk hebben, dat wij een kerk en een priesterschap heb-
ben die met de hemelen verbonden zijn met de kracht om de
hemelen te bewegen, en dat wij weten dat de hemelen met ons
communiceren en dit grote werk van de heiligen der laatste dagen
in deze laatste tijd leiden, alleen dat al zou ons hart met ootmoed
voor de Heer, onze God, moeten vervullen. En het zou ons er
voortdurend aan moeten herinneren dat wij een verantwoorde-
lijkheid hebben tegenover Hem en elkaar, en dat wij van Hem
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afhankelijk zijn voor alle zegeningen die wij ontvangen, zowel de
geestelijke als de stoffelijke.7

Naar mijn mening heeft de Heer vanaf vader Adam nooit een
volk gehad dat geroepen was om zijn koninkrijk op te bouwen en
zijn Zion in de wereld te vestigen, of het evangelie van bekering
tot de mensenkinderen te prediken, zonder dat het volkomen van
de God [des] hemelen afhankelijk was voor ondersteuning.8

Wij weten en begrijpen maar al te goed dat Hij onze bestem-
ming, onze positie en onze zegeningen volledig in de hand heeft.9

Ik zeg tot alle mensen — jood en niet-jood, groot en klein, rijk
en arm — dat de almachtige Heer zelf kracht heeft en niet afhan-
kelijk is van enig mens om zijn werk te doen: als Hij mensen tot
zijn werk roept, moeten zij op Hem vertrouwen.10

God kiest de ootmoedigen om zijn werk te doen.

De Heer heeft wat voor de wereld zwak is gekozen om zijn
werk te doen. Maar Hij kan mij of mijn broeders iets leren, en dat
is in de hele wereldgeschiedenis altijd zo geweest. Hij heeft altijd
de zwakken gekozen. Neem nou Mozes die de kinderen Israëls
leidde. Mozes zei dat hij zwaar van tong was en hij meende dat
hij niets kon. Maar de Heer zei dat Hij een woordvoerder voor
hem zou vinden. Toen de Heer een koning nodig had voor Israël
koos hij David, de zoon van Isaï, die schaapherder was. Alle
zoons van Isaï behalve David werden voor de profeet geleid,
maar Samuël wilde [geen] van hen zalven. Hij vroeg Isaï of hij
nog meer zoons had. Isaï zei: Ja, er is nog een kleine jongen die
de schapen hoedt. De profeet wilde hem zien. Toen hij kwam,
zalfde Samuël hem tot koning van Israël. En zo ging het ook in de
tijd van de apostelen. Wie waren zij? [Ongeletterde] vissers. En
het gaat nog steeds zo. Begin bij Joseph Smith en kijk dan eens
naar de rest. Wie zijn wij? Wij zijn arme, zwakke wormen uit het
stof. Maar de Heer heeft ons gekozen omdat Hij meende dat Hij
iets met ons kon doen. Ik hoop dat Hij dat kan.

Ik denk dat ik langer apostel ben dan enige andere man die
ooit in de laatste dagen geleefd heeft. Moet ik daarover pochen
of trots uit de hoogte doen, omdat ik zolang het priesterschap
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draag? Als ik dat doe, dan ben ik een dwaas. Wij moeten God
eren. Wij moeten de hand van God erkennen. De duivel heeft mij
vanaf mijn geboorte tot de dag van vandaag geprobeerd te ver-
nietigen. Maar de Heer is altijd aan mijn rechterhand gebleven en
heeft mij gered. Er zijn twee krachten werkzaam geweest: een om
mij te vernietigen, de ander om mij te redden. En ik ben er nog,
een zwak werktuig in de handen van de Heer. Maar, zowaar God
leeft, als Hij mij zegt wat mijn plicht is, zal ik die doen!

(...) Ik bid God dat Hij ons wijsheid geeft en ons helpt om
ootmoedig, getrouw, zachtmoedig en nederig van hart te zijn.11

Hoe vaak heb ik op mijn reizen mensen niet horen zeggen:
‘Waarom heeft God Joseph Smith gekozen, waarom koos hij die
jongen om deze bedeling te openen en het fundament van deze
kerk te leggen? Waarom koos hij niet een of ander groot man (...)?
Ik heb daar mijn hele leven maar één antwoord op gegeven,
namelijk dat de almachtige Heer niets met hen kon beginnen, dat
Hij ze niet ootmoedig kon maken. Zij waren niet de soort mannen
die gekozen worden voor een werk van deze aard, in welk tijdperk
van de wereld dan ook. De almachtige Heer koos de zwakken van
deze wereld. Zij waren plooibaar. Daarom koos hij Joseph Smith
omdat hij zwak was en hij dat inzag.12

Als iemand hoogmoedig wordt, valt hij.

U zult nooit meemaken, in tijd en in eeuwigheid niet, dat u de
bescherming en zorg van God niet meer nodig hebt. U hebt die
uw hele leven nodig. Als onze jonge mannen, onze oude mannen
of onze meisjes vinden dat zij een punt hebben bereikt waarop
zij onafhankelijk van de Heer zijn, zullen ze merken dat ze zich
ernstig vergissen.13

Als de president van de kerk of een van zijn raadgevers of de
apostelen of wie dan ook meent dat God niet zonder hem kan en
dat hij uiterst belangrijk is voor het werk van de Heer, dan bevindt
hij zich op gevaarlijk terrein. Ik heb Joseph Smith horen zeggen dat
Oliver Cowdery, de tweede apostel van deze kerk, tegen hem had
gezegd: ‘Als ik deze kerk verlaat, zal die uiteenvallen.’

En toen had Joseph gezegd: ‘Probeer het maar, Oliver.’ En dat
deed Oliver. Hij viel, maar het koninkrijk Gods niet. Ik heb andere
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apostelen meegemaakt die meenden dat de Heer niet zonder hen
kon, maar de Heer zette zijn werk voort zonder hen.14

Ik heb Oliver Cowdery gezien toen het leek alsof de aarde
onder zijn voeten beefde. Ik heb nooit iemand een krachtiger
getuigenis horen geven dan hij toen hij onder invloed van de
Geest was. Maar op het moment dat hij het koninkrijk Gods ver-
liet, verloor hij die kracht. (...) Hij werd geschoren en zijn kracht
ging weg, net als Simson op schoot bij Delila. Hij verloor de kracht
en het getuigenis dat hij bezat en kreeg die in het vlees nooit meer
helemaal terug, hoewel hij als [lid van] de kerk overleed.15

Een derde van de hemelse heerscharen werden uitgeworpen
wegens hun opstand. (...) Zij bevinden zich in elke stad en
gehucht waar de inwoners der aarde zijn en vooral waar heiligen
der laatste dagen zijn. (...) Denkt u dat die duivels om ons heen
zijn zonder iets te proberen? Slapen zij? Hebben zij geen werk te
doen? Ik zeg tegen mijn broeders die het priesterschap dragen: wij
hebben een grote oorlog te voeren tegen die geesten. Daar valt
niet aan te ontkomen. Wat zullen ze u aandoen? Ze zullen probe-
ren ons alles te laten doen wat niet goed is. Die duivels zijn erg
blij als ze mij en mijn broeders kunnen laten denken dat we
geweldige mensen zijn, slimmer dan anderen. Als ze ons tegen
elkaar kunnen opzetten en ons kunnen laten proberen om ander-
mans zonden te belijden in plaats van onze eigen zonden. Daarom
moeten we goed opletten wat we doen. Ik moet dat, mijn raadge-
vers en de apostelen moeten dat, we moeten dat allemaal. (...) En
als onze ogen opengaan zodat we Gods aangelegenheden begrij-
pen, dan kunnen we onze plichten begrijpen. Dan kunnen we de
krachten van het heilig priesterschap begrijpen en de relatie met
God die wij onderhouden. We moeten ons beslist voor de Heer
verootmoedigen.16

Wees nederig, waakzaam, gebedvol. Pas op voor hoogmoed,
want anders valt u, net als anderen.17

Als wij in ootmoed op de Heer vertrouwen,

beschermt en sterkt Hij ons.

Twee grote deugden (...) geven een man kracht uit de hemelen:
integriteit en een zuiver karakter. Als iemand die bezit en zijn hart
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is oprecht en onverzettelijk en zijn leven is rein en hij is ootmoe-
dig, dan wordt hij [beschermd] tegen een groot aantal zwakheden
en kan hij menig verleiding weerstaan. Wij hebben allemaal onze
zwakheden. God heeft dat toegestaan opdat wij ootmoed zouden
leren en anderen naastenliefde zouden betonen.

Geen van ons is volmaakt in het vlees, maar degene die in oot-
moed op God vertrouwt en nooit wankelt in zijn strijd voor het
goede, in zijn trouw aan de waarheid en in zijn trouw aan zijn ver-
bonden, is iemand die allen bewonderen en met de hulp van de
hemel willen navolgen.18

Ik wil tot de heiligen der laatste dagen zeggen dat al wat wij te
doen hebben is trouw te zijn, zijn geboden te onderhouden, oot-
moedig te zijn, Hem in krachtig gebed aan te roepen en dan zal
alles goed met ons gaan.19

God waakt over zijn volk. Maar wij moeten wel naar zijn stem
luisteren, zijn geboden gehoorzamen en ons voor Hem veroot-
moedigen. (...) Er heerst een zekere rust onder ons, die mormo-
nen genoemd worden, die de wereld verbaast. (...) De reden voor
die rust is dat God onze Vriend, Wetgever en Verlosser is. Als de
Heer zijn werk niet kan voortzetten, dan kunnen wij dat ook niet.
Maar Hij kan dat wél. Hij heeft het altijd gedaan en zal het vol-
eindigen. Daarom zeg ik tot de heiligen: vreest niet. Vertrouw op
God. Laat uw hart niet versagen. Laat uw gebeden dag en nacht
opstijgen tot de oren van de Heer Saboat. Vraag wat u wilt. Als u
dat doet, zal de Heer uw gebeden verhoren, als u tenminste het
goede vraagt. Daarin schuilt onze kracht. In God.20

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Waarom is het belangrijk om onze afhankelijkheid van God te
erkennen? (Zie pp. 106–107.) Wat voor invloed heeft dat op
onze houding tegenover het leven?

• Wie noemde president Woodruff de ‘zwakken der wereld’? (Zie
pp. 105, 107–108; zie ook 1 Korintiërs 1:25–28.) Waarom kiest
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de Heer dergelijke mensen om zijn werk te doen? Hebt u de
Heer wel eens iets zien doen door middel van ‘de zwakken der
wereld’?

• Lees de vierde alinea halfweg pagina 108 en bedenk of
bespreek hoe uw leven er zonder de bescherming en zorg van
God uit zou zien. Wat leert u daarvan met betrekking tot hoog-
moed? Wat zijn enkele gevolgen van hoogmoed?

• Wat kunnen we leren uit het verhaal over Oliver Cowdery op
pp. 108–109?

• Lees de tweede volledige alinea op p. 109. Waarom willen Satan
en zijn volgelingen dat wij ‘denken dat we groter [en] slimmer
zijn dan anderen’? Waarom willen ze dat we ‘de zonden van
onze broeders belijden in plaats van onze eigen zonden’? Hoe
kunnen we die verleidingen weerstaan?

• Lees de laatste vier alinea’s (pp. 109–110) van dit hoofdstuk en
let vooral op woorden en zinsneden die u aanspreken. Welke
zegeningen krijgen we als we op de Heer vertrouwen?

Relevante teksten: Spreuken 3:5–7; Lucas 18:9–14; Jakob 2:13–21;
Alma 36:3; Helaman 3:35; LV 112:10; 121:34–40
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‘Er is een aanmoediging van onze Heiland die alle heiligen van God

moeten nakomen, maar die volgens mij niet voldoende wordt nageleefd,

namelijk dat wij altijd moeten bidden en niet verslappen.’
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Bidden om de zegeningen
van de hemel

Als wij bidden in geloof, bereiden we ons
voor om de zegeningen te ontvangen die onze

hemelse Vader voor ons heeft.

Uit het leven van Wilford Woodruff

In maart 1835 moest Wilford Woodruff op zijn eerste zending in
het zuidoosten van de Verenigde Staten rivieren en moerassen
doorwaden. Om door de moerassen te steken, hakten zijn collega
en hij een boom om en maakten er een kano van. Ze legden onge-
veer 250 kilometer al roeiend in veiligheid af, waarna ze de kano
achterlieten en verder liepen. President Woodruff herinnerde zich
later dat zij een weg namen ‘door de moerassen, die grotendeels
met modder en water bedekt was, bijna driehonderd kilometer
lang. Op een dag waadden we bijna zeventig kilometer lang door
modder en water die tot aan onze knieën kwamen. Toen we op 24
maart bijna zeventien kilometer door modder hadden afgelegd,
raakte ik kreupel door een scherpe pijn in mijn knie. Ik ging op
een boomstam zitten.’

Op dit punt van de reis liet zijn collega, die het werk moe was
en besloten had om terug te keren naar huis, hem daar achter, zit-
tend op een boomstam in een door alligators onveilig gemaakt
moeras. Wilford Woodruff liet zich echter niet afschrikken en
wendde zich tot de Heer. Hij zegt daarover: ‘Ik knielde neer in de
modder en bad en de Heer genas me en ik vervolgde mijn reis,
mij verheugend.’1

Jaren later gaf president Woodruff blijk van zijn geloof toen hij
met zijn vrouw en enkele anderen per schip onderweg was naar
Engeland om daar zendingswerk te doen. ‘We reisden al drie dagen
en nachten door een zware storm en we werden teruggedreven’,
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vertelt hij. ‘Uiteindelijk vroeg ik mijn metgezellen om bij mij in
mijn hut te komen en ik zei hen dat ze moesten bidden dat de Heer
de wind zou laten draaien. Ik was niet bang om af te drijven, maar
ik vond het geen prettige gedachte dat we naar New York terug-
dreven want ik wilde onze reis vervolgen. Wij zeiden allen het-
zelfde gebed, zowel de mannen als de vrouwen, en toen we klaar
waren, gingen we aan dek, waar het binnen een minuut wel leek
alsof iemand met een zwaard door de storm heen had gesneden.
Je had een katoenen zakdoek in de lucht kunnen gooien zonder
dat hij wegwoei.’2

Leringen van Wilford Woodruff

Het is onze plicht in geloof te bidden

om de hulp die wij nodig hebben. 

Er is een aanmoediging van onze Heiland die alle heiligen van
God moeten nakomen, maar die volgens mij niet voldoende
wordt nageleefd, namelijk dat wij altijd moeten bidden en niet
verslappen [zie Lucas 18:1; LV 88:126]. Ik ben bang dat wij als volk
niet voldoende in geloof bidden. We moeten de Heer in krachtig
gebed aanroepen en al onze wensen aan Hem bekendmaken.
Want als Hij ons niet beschermt en verlost, zal geen andere macht
dat doen. Daarom moeten wij volledig op Hem vertrouwen. Dus
moeten onze gebeden dag en nacht opstijgen tot in de oren van
onze hemelse Vader.3

De inwoners van de aarde zien niet in welke uitwerking en nut
het gebed heeft. De Heer hoort en verhoort de gebeden van man-
nen, vrouwen en kinderen. Het gebed heeft meer macht, veel meer
macht, om de zegeningen van God over ons af te roepen dan wat
dan ook.4

Moeten de heiligen bang zijn als de wereld in deze laatste
dagen opstaat tegen het koninkrijk Gods? (...) Nee. Maar we moe-
ten wel tot God bidden. Elke rechtschapen man heeft dat gedaan,
zelfs Jezus, de Heiland, de Eniggeborene van de Vader in het vlees.
Hij moest bidden, van de kribbe tot het kruis, zijn hele leven. Hij
moest de Vader elke dag bidden om Hem de genade te geven die
Hij nodig had om Hem in zijn kwelling te ondersteunen en Hem
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in staat te stellen de bittere beker leeg te drinken. En dat gold ook
voor zijn discipelen.5

Wat wij ook nodig hebben en willen ontvangen, het is onze
plicht om het aan de Heer te vragen. Wij zouden op onze verbor-
gen plekken tot Hem moeten gaan en onze behoeften kenbaar
maken, opdat onze gebeden mogen worden gehoord en ver-
hoord. Daarin schuilt onze kracht. Wij vertrouwen op God, niet
op de mens.6

Het is de plicht van elke heilige Gods (...) om zijn gebeden
dag en nacht te laten opstijgen tot in de oren van de Heer
Sabaot, gebeden die hij uitspreekt in de familiekring en op ver-
borgen plaatsen, de Heer vragend om zijn medeleden te steu-
nen, Zion op te bouwen en zijn beloften te vervullen. (...)

(...) Ik heb meer geloof in het gebed tot de Heer dan in bijna
elk ander beginsel op aarde. Als wij geen geloof hebben in bid-
den tot God, hebben we ook niet veel geloof in Hem of in het
evangelie. We zouden moeten bidden tot de Heer en Hem vra-
gen om wat wij willen. Laat de gebeden van dit volk voortdurend
opstijgen naar de Heer, dan zal de Heer hen niet afwijzen, maar
Hij zal naar hen luisteren en hun gebeden verhoren. En het
koninkrijk en Zion Gods zullen verrijzen en schitteren, Zion zal
zijn prachtgewaden aantrekken en bekleed worden met de heer-
lijkheid van zijn God en zal het doel van zijn oprichting hier op
aarde vervullen [zie LV 82:14].7

Wij zouden als volk moeten opstaan in geloof en kracht voor
God en onze behoeften kenbaar maken en ons lot in zijn han-
den laten. Het is sowieso in zijn handen. En daar blijft het ook.8

Wij moeten bidden om te begrijpen wat de wil van

de Heer is en om zijn leiding te ontvangen.

Ik vind dat wij ons hart in gebed tot God, onze hemelse Vader,
moeten richten om zijn genade te vragen en te verzoeken ons te
leiden door de inspiratie van de Heilige Geest opdat ons ver-
stand mag worden verlicht en ons begrip geopend, zodat wij zijn
wil aangaande zijn volk te weten komen.9
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Of u nu twijfelt over een taak of opdracht die u moet uitvoeren,
doe niets tot u in vurig gebed bent geweest en de Heilige Geest
hebt ontvangen. Waar de Geest u ook heen zegt te gaan of wat Hij
u ook zegt te doen, dat is goed. En als u zijn aanwijzingen opvolgt,
zal alles goed komen.

We worden tijdens onze bediening naar veel plekken geleid in
de landen der wereld waar wij kunnen overwegen of een
bepaalde handelwijze juist is. Maar als wij het niet weten, is het
beter als we naar de Heer gaan en in geloof vragen of wij zijn
instructie mogen ontvangen.10

Laten wij getrouw ons werk doen en de Heer dagelijks om
wijsheid bidden opdat wij de kracht mogen hebben om te over-
winnen.11

Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen te leren

bidden en ervoor te zorgen dat het gezin samen bidt.

Het is de bedoeling en wil van God dat iedere man en vrouw
die een huwelijksverbond hebben gesloten en die zoons en doch-
ters hebben gekregen, hun kinderen leren bidden zodra ze oud
genoeg zijn.

Het is de plicht van heiligen der laatste dagen om hun kinde-
ren te leren bidden als ze nog jong zijn; om ze het beginsel en
nut van het gebed te leren zodat ze kunnen bidden voor hun
ouders en wat er verder nodig is. Als u op die manier met uw kin-
deren begint en u voedt ze op in de vreze des Heren, zullen ze er
zelden van afwijken. Het hoofd van het gezin moet niet al het
bidden zelf doen, maar moet gezinsleden vragen om te bidden en
om aan tafel een zegen [over het eten] te vragen.12

Als we het evangelie naleven, worden onze gebeden

verhoord in de vorm van zegeningen.

Wij zouden als volk ootmoedig en gebedvol moeten zijn en
onderworpen aan het heersende gezag opdat wij de beloofde
zegeningen van onze hemelse Vader mogen ontvangen.13

Wij zouden zo moeten leven dat wij in geloof en met kracht de
Heer om die zegeningen kunnen vragen die wij nodig hebben bij
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het uitvoeren van de doeleinden van God. (...) Dat hebben wij
nodig voor onze vooruitgang.14

God wil zijn heiligen al het goede van de aarde geven en de
zegeningen des hemels zodra zij in staat zijn om ze goed te
gebruiken. (...)

Velen onder u hebben leren bidden. Zorg ervoor dat uw gebe-
den opstijgen tot in de oren van de God van Sabaot, dan zal Hij u
horen. (...) Maar de zegeningen des hemels zijn alleen te verkrijgen
en beheersen op grond van de beginselen der rechtschapenheid.15

Wij hebben geen tijd te verliezen wat betreft onze voorberei-
ding op de dingen die op aarde komen. En wie wil zijn kroon,
heerlijkheid en hoop op het eeuwig leven verliezen die hij in het
verleden heeft gehad door het evangelie van Jezus Christus te aan-
vaarden? Geen mens die ook maar enigszins de Geest Gods heeft.
Laten wij opstaan en onze roeping grootmaken en werken voor
God tot wij de Heilige Geest kunnen krijgen en onze gebeden de
sluier der eeuwigheid openscheuren en de oren van de God
Sabaot bereiken, en verhoord worden met zegeningen voor ons.16

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Neem het verhaal op pagina’s 113–114 door. Overdenk of
bespreek verschillende manieren waarop ouderling Woodruff
in deze situaties had kunnen reageren. Wat kunnen wij van
zijn reacties leren?

• Wat valt u op als u president Woodruffs leringen aangaande
onze plicht om te bidden bestudeert? (Zie pp. 114–115.) Wat
houdt het voor u in om in geloof te bidden? Waarom moeten
wij bidden om de zegeningen te ontvangen die we nodig heb-
ben? Heeft het gebed nog andere doelen?

• Lees de alinea die begint op pagina 114. Waarom moest de
Heiland bidden? Wat kunnen wij van zijn gebeden leren? (Zie
Matteüs 26:39; Johannes 11:41; 3 Nephi 13:9–13.)
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• Hoe kunnen wij door het gebed beter beslissingen nemen of
inzicht krijgen in onze taken? (Zie pp. 115–116.)

• Op welke manieren heeft uw hemelse Vader uw gebeden ver-
hoord? Hoe moeten we reageren als een antwoord op ons
gebed anders is dan we gehoopt hadden?

• Welke verzekering heeft president Woodruff ouders gegeven
die hun kinderen leren bidden? (Zie p. 116.) Welke beginse-
len van gebed moeten ouders hun kinderen leren? Hoe kun-
nen ouders ertoe bijdragen dat hun kinderen van bidden een
gewoonte maken?

• Waarom is het bij gezinsgebeden belangrijk dat alle gezinsle-
den een beurt krijgen om te bidden? (Zie p. 116.) Hoe is uw
gezin gesterkt door het gebed?

• Lees het laatste onderdeel (pp. 116–117) van dit hoofdstuk door
en let op eigenschappen die we volgens president Woodruff
moeten hebben. Waarom zijn die eigenschappen nodig bij het
bidden en luisteren naar een antwoord op onze gebeden?

Relevante teksten: Matteüs 7:7; Jakobus 1:5–6; 5:16; 2 Nephi
32:8–9; Alma 33:3–11; 34:17–28; 37:36–37; 3 Nephi 18:19–21;
LV 10:5; 68:28; 112:10
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Rijkdommen in de Schriften

Als we de Schriften onderzoeken in dezelfde Geest
waarin ze zijn gegeven, begrijpen we Gods wil beter.

Uit het leven van Wilford Woodruff

Op 1 maart 1845 kreeg ouderling Wilford Woodruff, die toen
de presiderende autoriteit van de kerk in Groot-Brittannië was,
een brief van een vriend in de Verenigde Staten. Bij die brief zat
een afschrift van een andere brief waarin iemand aangaf van plan
te zijn om de Leer en Verbonden in Engeland te drukken en daar
zelf het auteursrecht van te registreren. Daarmee wou hij de kerk
verhinderen om het boek in Engeland te drukken. Ouderling
Woodruff schreef in zijn dagboek: ‘Wat een brutale zet voor een
afvallige of afvalligen om de werken van de kerk te willen uitge-
ven en de kerk van de rechten te beroven. Ik zie het [als] niets
meer dan de barmhartigheid van God dat Hij mij hiervan op de
hoogte heeft laten stellen. Ik heb de hele dag de wet bestudeerd
om te zien wat ik kon leren over het vastleggen van auteurs-
recht.’1 Hij huurde een drukker in om de tekst van het boek te
zetten en er drieduizend exemplaren van te drukken.2 Toen hij
de Britse wetgeving op het gebied van het auteursrecht eenmaal
begreep, registreerde hij op 7 juni 1845 — ’48 uur nadat de laat-
ste vellen van de drukker waren gekomen’ — het auteursrecht
op zijn eigen naam. Zo beschermde hij het wettelijke recht van
de kerk om het boek in Engeland te drukken.

Dit was niet de eerste keer dat Wilford Woodruff zich ervoor
inzette dat de heiligen der laatste dagen de Schriften in handen
kregen. Voordat de Leer en Verbonden ooit werd gedrukt, schreef
hij veel openbaringen met de hand over en nam ze mee op zijn
zendingsreizen. Toen hij van januari 1840 tot en met april 1841
voor het eerst op zending was in Engeland werkte hij samen met
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‘Wij moeten de woorden des levens koesteren.

Wij moeten de verslagen met goddelijke waarheid onderzoeken.’
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president Brigham Young en anderen aan het uitgeven van de eer-
ste editie van het Boek van Mormon buiten de Verenigde Staten.
Later assisteerde hij de profeet Joseph Smith in Nauvoo (Illinois)
met het zetten van de krant van de kerk, de Times and Seasons.
Van 1 maart 1842 tot en met 16 januari 1843 verschenen de vol-
gende documenten in de Times and Seasons — vele jaren voordat
ze in de Parel van grote waarde werden gepubliceerd: het boek
Abraham; de Geschiedenis van Joseph Smith; de Wentworthbrief,
die de geloofsartikelen bevatte; en een deel van het boek Mozes.

President Woodruff droeg er niet alleen toe bij dat de heiligen
de Schriften in handen kregen, maar hij spoorde hen ook aan om
‘ze te bewaren in [hun] hart.’4 Hij zei: ‘Wij moeten onze gods-
dienst naleven. Wij moeten zelf doen wat wij verkondigen. Wij
moeten de woorden des levens koesteren. Wij moeten de versla-
gen met goddelijke waarheid onderzoeken. Wij moeten ernaar
streven om de tijd waarin wij leven te begrijpen. Zo denk ik over
onze huidige situatie. Ik zie de openbaringen in deze boeken over
de bedeling van de volheid der tijden niet als iets dat onvervuld
voorbij zal gaan.’5

Leringen van Wilford Woodruff

Wij moeten de waarheden in de Schriften bestuderen,

ze in ons hart bewaren en ze in praktijk brengen.

Lees de Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden
en de verslagen die de Heer ons heeft gegeven. Koester die open-
baringen en kijk wat de Heer ons heeft beloofd. Als we dat doen,
bewaren we iets dat voor ons van waarde is.6

Het is onze plicht (...) als heiligen der laatste dagen om het
woord Gods te overdenken en te lezen en te proberen onze toe-
stand, positie en verantwoordelijkheid tegenover de Heer te
begrijpen.7

De wereld staat ver van de Heer af. Ook wij zelf, als volk, staan
te ver van de Heer af. Wij moeten nader tot de Heer komen en ons
best doen om de Heilige Geest te ontvangen zodat we de open-
baringen van God met dezelfde geest mogen lezen als waarmee ze
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zijn gegeven. Dan kunnen we begrijpen wat ze [betekenen] voor
de mensenkinderen.8

De duivel waart rond over de aarde en hij zal elke persoon ver-
nietigen die hij kan. Onderzoek de Schriften die wij rechtstreeks
hebben ontvangen en de Schriften in de Bijbel; en leer de bedoe-
ling en wil van God kennen door ze te lezen met het licht van de
Heilige Geest en u zo voor te bereiden op de gebeurtenissen in
het leven.9

Deze dingen [de beginselen die in de Schriften staan] zijn
waar. We moeten ze bestuderen, ze bewaren in ons hart en ze in
praktijk brengen.10

De profeten, apostelen en patriarchen hebben hun geïnspi-
reerde geschriften opgetekend voor ons nut en voordeel en wij
zullen verantwoordelijk worden gehouden voor de manier
waarop wij onze keuzevrijheid gebruiken en het woord Gods
behandelen dat tot ons is gekomen.11

De Bijbel en het Boek van Mormon verkondigen

samen de volheid van het evangelie.

Ik schaam mij niet om te erkennen dat ik vast geloof in de let-
terlijke vervulling van de Bijbel en van alle communicaties van
God aan de mens. (...) Ik geloof dat heilige mannen vanouds
schreven en spraken wat hen door de Heilige Geest werd ingege-
ven, en dat zij meenden wat zij zeiden en zeiden wat zij meenden,
met name ‘dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitleg-
ging toelaat.’ [2 Petrus 1:20.]12

Ik getuig dat Joseph Smith door de almachtige God is opge-
wekt als profeet in de laatste bedeling en de volheid der tijden,
dat hij het Boek van Mormon voort heeft doen komen en het
heeft vertaald door de gave en kracht Gods ten bate van de
wereld in de laatste dagen. Ik weet dat het Boek van Mormon
waar is en dat het een verslag is dat onder inspiratie van God is
geschreven.13

Wij hebben de Bijbel — het hout van Juda — dat de wet van God
bevat die Mozes en de profeten en patriarchen vanouds ontvingen.
Het is in de voorbije duizenden jaren aan ons overgeleverd. Terwijl
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bibliotheken zoals die in Alexandrië (...) verloren zijn gegaan, is
de Bijbel voor ons bewaard gebleven en we hebben hem gele-
zen. Hij geeft ons de wet van God die aan de mensen vanouds
gegeven is. Maar er is sinds die tijd niets veranderd aan die wet,
wat het evangelie betreft. De Bijbel — het Oude en het Nieuwe
Testament — bevat de wet waardoor wij de verhoging kunnen
ontvangen en terugkeren naar de tegenwoordigheid van God en
voor eeuwig en eeuwig bij Hem wonen. Hij geeft de koers aan
die wij moeten volgen om deel te hebben aan de eerste opstan-
ding, waarin wij mogen opstaan bekleed met heerlijkheid,
onsterfelijkheid en eeuwig leven. Hij bevat ook de geschiedenis,
niet alleen van wat er is gebeurd met de Joden, maar ook wat
nog moet gebeuren. En dan hebben we ook het Boek van
Mormon — het hout van Jozef in de handen van Efraïm — dat in
[Amerika] is geschreven door apostelen en profeten. Het bevat
onder meer de leringen die Jezus Christus gaf toen Hij hier na
zijn opstanding verscheen in zijn onsterfelijke, heerlijke lichaam,
en in het evangelie onderwees. Die openbaringen bevatten veel
beginselen. Zij tonen ons de laatste slotscène, de situatie van het
grote Babylon en de oordelen die in de laatste dagen vóór de
komst van de Zoon des mensen zullen geschieden.14

Ezechiël zegt dat het hout van Jozef in de handen van Efraïm
in de laatste dagen voor de ogen der naties in de handen van de
Heer samengevoegd zou worden met het hout van Juda, met als
doel de vergadering van het huis Israëls in de laatste dagen tot
stand te brengen. [Zie Ezechiël 37:15–28.] Die twee verslagen
dienen ook om te gebruiken bij de verkondiging van de volheid
van het eeuwig evangelie aan zowel de Joden als de niet-Joden,
en zij zullen de generatie die op aarde leeft als zij tevoorschijn
komen, veroordelen.15

Hier is de Bijbel, het verslag van de Joden, door inspiratie van
de Heer gegeven aan Mozes en de patriarchen en profeten van-
ouds. Is het bedrog en, zoals de ongelovigen zeggen, het werk
van de mens? Nee, het ligt niet in de macht van enig mens die
ooit de adem des levens heeft geademd om zo’n boek te schrij-
ven zonder de inspiratie van de Almachtige. Dat geldt ook voor
het Boek van Mormon: alle vindingrijkheid van alle mensen
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onder de hemelen kan de wereld geen boek geven als het Boek
van Mormon. De beginselen die daarin staan zijn goddelijk, ze
komen van God. Ze zouden nooit kunnen ontspringen aan het
brein van een bedrieger of de auteur van een roman. Waarom
niet? Omdat de beloften en profetieën die erin staan voor het oog
van de hele wereld worden vervuld.16

Bevat het Boek van Mormon een ander evangelie dan de Bijbel?
Nee. Het verschaft een geschiedenis van de mensen die vroeger in
Amerika woonden, vertelt waar ze vandaan kwamen en hoe ze
hier kwamen, vertelt van Gods handelingen met hen en van de
vestiging van de kerk van Christus onder hen. Zij werden door
Jezus bezocht na zijn opstanding. Daarom zei Hij: ‘Nog andere
schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde,
één herder.’ [Johannes 10:16.] (...) Beide boeken bevatten het-
zelfde evangelie. Er is altijd maar één evangelie geweest en er zal
nooit een ander aan de mensenkinderen geopenbaard worden.17

De Leer en Verbonden is ons

testament in de laatste dagen.

We hebben ook de Leer en Verbonden, die u thuis hebt en die
u kunt lezen. Dit wetboek met openbaringen is ons gegeven bij
monde van de profeet Joseph Smith, door middel van de Urim en
Tummim en anderszins. Dat boek bevat enkele van de heerlijkste
en allesovertreffende openbaringen die God de mens ooit heeft
gegeven. Het toont ons wat er nog voor ons ligt, wat dit volk en
de andere volken der aarde nog wacht, en wat de inwoners der
aarde te wachten staat. Die dingen zijn duidelijk en sterk; ze zijn
de openbaringen van God en zullen vervuld worden, of de mens
ze nu gelooft of niet.18

Ik heb hier de Leer en Verbonden in mijn hand, met openba-
ringen die ons gegeven zijn door middel van de profeet Joseph
Smith toen hij nog in het vlees was. Lees die openbaringen, dan
ziet u dat ze van begin tot einde alle bedelingen samenbrengen
die God op aarde heeft gehad.19
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Het Boek der Geboden, de eerste publicatie met een

verzameling openbaringen aan Joseph Smith. Dit exemplaar

heeft een handtekening van Wilford Woodruff.

Ik ben van mening dat de Leer en Verbonden, ons testament,
een verzameling van de heiligste, goddelijkste verklaringen bevat
ooit aan de mensheid gegeven. Alleen al het ‘visioen’ [in afdeling
76] is een openbaring waarin meer licht, waarheid en beginselen
worden gegeven dan in enige andere openbaring in wat voor
boek dan ook. Er wordt duidelijk in uitgelegd wat onze huidige
staat is, waar we vandaan komen, waarom we hier zijn en waar
we heen zullen gaan. Ieder mens kan door die openbaring te
weten komen wat zijn rol en toestand zal zijn. Want ieder weet
aan welke wetten hij zich houdt, en de wetten die hij hier houdt
bepalen zijn positie in het hiernamaals. Hij wordt behouden door
die wetten en ontvangt de daarbij behorende zegeningen.20

De Leer en Verbonden [is] een wetboek met openbaringen die
de Heer aan Joseph Smith heeft gegeven. Dit boek bevat enkele
van de heerlijkste openbaringen over leerstellingen, beginselen
en bestuur, over het koninkrijk van God en de verschillende heer-
lijkheden, en over nog veel andere zaken die tot in de eeuwige
werelden strekken.21
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De Parel van grote waarde bevat heerlijke waarheden

die aan de profeet Joseph Smith geopenbaard zijn.

Noot: De Parel van grote waarde was het grootste deel van

Wilford Woodruffs leven geen standaardwerk van de kerk. De

leringen die erin stonden werden echter wel wijd en zijd gelezen

onder de heiligen. Delen van het boek werden voor het eerst in

tijdschriften van de kerk gepubliceerd. Op 10 oktober 1880 werd

de Parel van grote waarde een standaardwerk van de kerk na

een beslissing van het Eerste Presidium en een steunverlening

tijdens de algemene conferentie.

In de volgende citaten uit zijn dagboek schrijft ouderling

Woodruff over zijn getuigenis van het boek Abraham, dat de

profeet Joseph Smith vertaald had door de kracht Gods en dat

later in de Parel van grote waarde werd opgenomen. 

De Heer zegent Joseph met de kracht om de verborgenheden
van Gods koninkrijk te openbaren, om oude verslagen en hiëro-
gliefen (...) te vertalen die zo oud zijn als Abraham of Adam, die
ons hart in ons laten branden terwijl wij de heerlijke waarheden
aanschouwen die erin worden ontvouwd. Joseph de ziener heeft
ons het boek Abraham gegeven dat door [Abraham] zelf is
geschreven, dat de afgelopen vierduizend jaar verborgen is
geweest voor de mens, maar nu aan het licht is gekomen door
de barmhartigheid van God.22

De waarheden van het boek Abraham zijn echt opbouwend,
groots en heerlijk, en bevinden zich onder de rijke schatten die
ons in de laatste dagen zijn geopenbaard.23

Met de profetieën in de Schriften kunnen wij ons beter

voorbereiden op de gebeurtenissen in de laatste dagen.

Broeders en zusters, laten wij de openbaringen van God voor
onszelf lezen. En als we ze gelezen hebben, laten we er dan in
geloven en proberen zo te leven dat we klaar zijn voor welke
bedelingen de Heer ook voor ons heeft, en zo dat wij zijn hand
erkennen zoals Job deed, en Hem niet bekritiseren wegens zijn
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voorzienigheid jegens ons. Als we ze nu niet kunnen begrijpen,
dan duurt dat nog maar even.24

‘Wie ben Ik [...], zegt de Heer, [dat Ik gebied en niet word
gehoorzaamd?] Wie ben Ik, zegt de Heer, die heb beloofd en niet
heb vervuld?’ [Zie LV 58:30–32.] (...) Wij hebben telkens weer,
jaar in jaar uit, gezegd dat wij in een uiterst merkwaardige tijd,
generatie en bedeling leven, en dat is waar. De tijd schrijdt voort,
brengt gebeurtenissen met zich mee en vervult de openbaringen
van God, vooral voor ons. Wij leven in een tijd vol duisternis;
ongeloof en ontrouw zijn wijd verbreid over de hele aarde. (...)
Het verbaast de heiligen der laatste dagen om te zien hoeveel
duisternis en ontrouw er op aarde zijn. Daarom denk ik dat het
van ons, als heiligen der laatste dagen, een toename aan getrouw-
heid aan het uitoefenen van onze godsdienst vereist en aan de
openbaringen van God in de Bijbel, het Boek van Mormon en de
Leer en Verbonden.

Jaar in jaar uit zien wij de tekens van hemel en aarde voor onze
ogen en zien we de vervulling van profetie. Maar hoezeer vergroten
wij als volk ons geloof in God? Vergroten wij ons geloof evenzeer als
de ongelovigheid in de wereld toeneemt? Misschien kan ik hierover
niet oordelen, maar het schijnt mij toe dat wij het niet begrijpen.
Het werk dat wij doen, en de Bijbel, het Boek van Mormon en de
Leer en Verbonden zijn nu nog net zo waar als twintig, dertig of
veertig jaar geleden. (...) Ik zeg u dat dit werk nu nog net zo waar is
als toen, en dat geldt ook voor de uitspraak die ik aanhaalde: ‘Wie
ben Ik [...], zegt de Heer, [dat Ik gebied en niet word gehoorz-
aamd]? Wie ben Ik, zegt de Heer, die heb beloofd en niet heb ver-
vuld?’ Ik geloof dat de Heer zal vervullen wat Hij zegt. Ik geloof dat
Hij zijn beloften aan de heiligen der laatste dagen en aan de wereld,
aan Zion en aan Babylon, gestand zal doen. En als Hij dat doet, dan
hebben wij, heiligen der laatste dagen, iets te doen.25

Ik wil tot de heiligen der laatste dagen zeggen: heb geloof in
God, oefen geloof in zijn openbaringen; lees en overdenk ze en
bid oprecht dat u een goed begrip zult krijgen van al wat God
heeft geopenbaard opdat u mag groeien in het licht en de
kennis van God en het belang inzien van het naleven van uw
godsdienst en goed leven voor zijn aangezicht.26
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Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Wat zou het betekenen om de Schriften te lezen ‘met dezelfde
Geest waarmee ze zijn gegeven’? (pp. 121--122.)

• Lees de eerste alinea op pagina 122. In hoeverre bieden de
Schriften bescherming tegen de invloed van de duivel?

• In de tweede alinea op pagina 122 raadt president Woodruff
ons drie dingen aan om met de Schriften te doen. Waarom zijn
die belangrijk?

• Waarom is het belangrijk om zowel de Bijbel als het Boek van
Mormon te bestuderen? (Zie pp. 121–124; zie ook 1 Nephi
13:40; 2 Nephi 3:12.)

• Wat raakt u in president Woodruffs getuigenis van de Leer en
Verbonden? (Zie pp. 120–121.) In welke opzichten is de Leer
en Verbonden ‘ons testament’?

• Wilford Woodruff heeft gezegd dat de waarheden in het boek
Abraham ‘rijke schatten’ zijn (pagina 126). Welke schatten hebt
u in de Parel van grote waarde gevonden?

• In hoeverre helpen de Schriften ons met onze voorbereiding
op ‘de gebeurtenissen in het leven’? (Zie pp. 122, 126–127.)

• Wat hebt u gedaan om uw schriftstudie zinvoller te maken?
Welke schriftpassages zijn u vooral tot nut geweest? Wat hebt u
aan die passages gehad?

• Hoe kunnen ouders, grootouders en leerkrachten kinderen en
jongeren helpen om de Schriften te bestuderen en de leringen
daaruit in praktijk te brengen?

Relevante teksten: 1 Timoteüs 4:13–16; 2 Timoteüs 3:16; 1 Nephi
15:24; Helaman 3:29–30; Moroni 10:3–5
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Op deze pagina uit zijn dagboek verwoordt Wilford Woodruff

zijn gevoelens over zijn huwelijk met Phoebe Whittemore Carter.
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Dagboeken:
‘Veel meer waard dan goud’

Onze dagboeken zijn voor ons persoonlijk
van waarde en ze kunnen ook ons gezin en alle

toekomstige generaties tot zegen zijn.

Uit het leven van Wilford Woodruff

In 1835 begon Wilford Woodruff zijn eerste dagboek ‘in de over-
tuiging dat het van nut kan zijn bij het overzien van ons leven en
dat het niet alleen een voorrecht maar ook een plicht is om een
correct verslag bij te houden van onze daden en belevenissen.’
Hij schreef: ‘Het is met dit oogmerk dat ik zal proberen een ver-
slag bij te houden van mijn reizen, opdat ik zo nodig verslag kan
uitbrengen van mijn rentmeesterschap.’1 Hij zou de daaropvol-
gende 63 jaar een dagboek bijhouden, waarin hij twee dagen
voor zijn dood, op 31 augustus 1898, zijn laatste aantekening
maakte. De aantekeningen in zijn dagboek geven een getrouw
beeld van zijn leven en geven blijk van zijn liefde voor zijn gezin,
zijn interesse voor zijn omgeving, zijn toewijding aan zijn dage-
lijkse werkzaamheden, zijn geloof in tijden van beproeving en
zijn getuigenis en begrip van het evangelie. Zijn aantekeningen
geven ook een indruk van het leven van andere leden van de kerk
in die tijd.

Behalve een verslag van zijn eigen leven en bediening hield
Wilford Woodruff ook een zorgvuldig verslag bij van de kerkge-
schiedenis. Hij heeft dat als volgt uitgelegd: ‘Ik ben geïnspireerd
en ertoe gedreven om een dagboek bij te houden en naar ver-
mogen de zaken van deze kerk op te schrijven. Ik begreep toen
niet waarom ik hier in het beginstadium van deze kerk zulke
sterke gevoelens over had, maar nu begrijp ik het wel. Ik heb
broeder Joseph of de Twaalf zelden een beginsel horen prediken
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of uitleggen zonder dat ik het ongemakkelijke gevoel kreeg dat ik
het moest opschrijven. Pas toen ik het had opgeschreven, kreeg
ik weer rust. Ik kon een toespraak van Joseph een week nadien
bijna woord voor woord opschrijven en als ik dat gedaan had,
vergat ik die kort daarna. Dit was een gave van God aan mij.’2

Als onderdeel van zijn geschiedschrijving stelde president
Woodruff belangrijke details uit vergaderingen te boek. In een ver-
gadering onderwees hij in een beginsel dat van toepassing is op
zowel dagboeken als officiële kerkverslagen: ‘Als we een snelstro-
mend beekje oversteken, stappen we niet tweemaal in hetzelfde
water. Noch kunnen we tweemaal dezelfde tijd doorbrengen. Als
we die deur straks achter ons dichttrekken, ligt het werk van deze
vergadering voorgoed achter ons. We zullen de tijd van deze
avond nimmermeer doorbrengen. Moeten we dan niet een ver-
slag bijhouden van ons werk, onze leringen en de besluiten die
we in deze vergadering nemen? Jazeker.’3

Met zijn dagboeken liet president Woodruff een duurzaam
geschenk aan zijn nakomelingen en alle leden van de kerk na.
Biograaf Matthias F. Cowley heeft opgemerkt: ‘Het leven van
Wilford Woodruff was wonderbaarlijk. Het was een eenvoudig
leven, waarin hij zijn hart en voornemens vrijelijk openbaarde. De
vrijmoedigheid waarmee hij schreef, zijn oog voor details en zijn
gewetensvolle achting voor de waarheid maakten hem misschien
wel de beste kroniekschrijver in de hele geschiedenis van de
kerk.’4 Ouderling B.H. Roberts, lid van de Eerste Raad der
Zeventig en een bekend kerkhistoricus, heeft geschreven:
‘President Woodruff heeft de kerk een heel belangrijke dienst
bewezen. Zijn dagboeken, ordelijk, methodisch en keurig bijge-
houden en stevig ingebonden, (...) vormen een originele en gedo-
cumenteerde historische schat die onbetaalbaar is. De kerk is
schatplichtig aan deze dagboeken, die een betrouwbaar verslag
geven van de toespraken en uitspraken van de profeet van de
nieuwe bedeling — Joseph Smith — die zonder hem [Wilford
Woodruff] voor altijd verloren waren gegaan. Datzelfde geldt voor
de toespraken en uitspraken van Brigham Young en andere voor-
aanstaande ouderlingen van de kerk; [en] voor de notulen van
belangrijke raadsvergaderingen, besluiten, vonnissen, richtlijnen
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en vele officiële handelingen van vertrouwelijke aard, zonder
welke de geschiedschrijver zich van veel zaken geen goed beeld
kan vormen — in al die opzichten zijn de dagboeken van presi-
dent Woodruff van onschatbare waarde.’5

De meeste citaten in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit president
Woodruffs toespraken die hij in priesterschapsvergaderingen heeft
gehouden. Hoewel hij in deze citaten vaak de ouderlingen aan-
spreekt, zijn zijn leringen van waarde voor alle leden van de kerk.

Leringen van Wilford Woodruff

Als we onze levensloop opschrijven, komt dat

onszelf, ons nageslacht en de kerk ten goede. 

Er zal in de toekomst vraag zijn naar de kroniek en geschie-
denis van deze kerk en dit koninkrijk. Er is geen bedeling op
aarde geweest waarvan de gebeurtenissen zo interessant zijn als
die waarin we leven. (...)

Het is waar dat Joseph Smith een geschiedenis van zijn eigen
leven bijhield en van die zaken waarbij hij in enigermate betrok-
ken was. Hij is dood, maar zijn leven en getuigenis worden nu
aan de wereld bekendgemaakt. (...) Ook president Young [had]
klerken die zijn dagelijkse handelingen en leven [opschreven],
wat juist en goed is. Maar is daarmee de levensgeschiedenis en
de handelingen Gods vastgelegd met de vele duizenden aposte-
len en ouderlingen die in deze wereld in alle naties onder de
hemel zijn of zullen zijn? Zeer zeker niet. Daarom, ouderlingen
Israëls, schrijf uw geschiedenis op en hoe God met u handelt,
waar u zich ook bevindt, voor uw eigen bestwil en dat van uw
nageslacht, ten gunste van het huis van Israël, ten gunste van
Jood en niet-Jood, ten gunste van toekomstige generaties.6

Sommigen vinden het misschien onbelangrijk om een verslag
van ons werk of het werk van God bij te houden, maar ik vind
dat wel belangrijk. Anders waren de profeten niet geïnspireerd
om er bij ons op aan te dringen om hierin getrouw te zijn. De
Heer heeft ons gezegd dat wat we op aarde verzegelen in de
hemel verzegeld zal worden en wat we op aarde optekenen in
de hemel wordt opgetekend, en wat niet op aarde is verzegeld
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of opgetekend niet in de hemel wordt verzegeld of opgetekend
[zie LV 128:7–8]. Het is dus kennelijk heel belangrijk dat we in
alles getrouwe verslagen bijhouden.7

Sommigen zullen zeggen dat [een dagboek bijhouden] heel
veel werk is. Maar wat is er tegen wat werk als er veel goeds mee
tot stand kan worden gebracht? Ik beschouw dat deel van mijn
leven dat ik heb besteed aan het bijhouden van mijn dagboek en
de geschiedschrijving als een heel goede investering.8

Als we geen ander doel voor ogen hebben [dan] onze dagboe-
ken zelf door te lezen en onze kinderen die te laten lezen, dan is
dat de tijd die we aan schrijven hebben besteed meer dan waard
geweest.9

We dienen de zegeningen die God ons schenkt en onze

officiële handelingen in de kerk op te tekenen.

Ieder behoort een korte levensbeschrijving op te tekenen: zijn
afstamming, zijn geboorte, zijn godsdienst, wanneer hij zich heeft
laten dopen en door wie, wanneer geordend, tot welk ambt en
door wie — een korte schets van al zijn zendingen, van al zijn
officiële handelingen en van de handelingen Gods met hem. Als
hij dan sterft en de geschiedschrijvers willen zijn geschiedenis
publiceren, dan hebben ze tenminste wat informatie voorhan-
den. Velen denken misschien dat dit een saai onderwerp is, maar
dat is het voor mij zeker niet.10

Ik geef u het advies om alle zegeningen die u van God krijgt
op te schrijven en die te bewaren. (...) Ik wil er bij u op aan-
dringen elke officiële handeling in uw leven op te tekenen. Als u
iemand doopt, bevestigt, ordent of zegent, of een zieke zalft,
schrijf dat dan op. Als iedere man dat doet, kan de kerk er een
correct verslag van maken. (...) Als u door de macht en zegenin-
gen van God voor gevaar behoed bent (...) dient u dat vast te leg-
gen. Houd een verslag bij van wat God u dagelijks toebedeelt. Ik
heb alle zegeningen die ik heb ontvangen, opgeschreven en ik
zou ze voor niets in de wereld willen ruilen.11

Dienen we God niet dusdanig hoog te achten dat we een verslag
aanleggen van de zegeningen die Hij op ons uitstort en van onze
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officiële handelingen die we in zijn naam op aarde verrichten? Ik
dacht het wel.12

Het presidium van de kerk dat ons nu leidt (...) houdt een
geschiedenis bij van zowel de handelingen Gods als die van de
mens jegens hen (...) wat miljoenen in toekomstige generaties
zal interesseren. Maar is dit een excuus voor de vele duizenden
ouderlingen, hogepriesters en apostelen die jarenlang hebben
rondgereisd en de kerk en het koninkrijk hebben opgebouwd,
en de gaven van de Heilige Geest hebben genoten, zodat zij de
macht hadden om zieken te genezen, duivelen uit te werpen, de
ogen van blinden te openen, de oren van doven te ontstoppen,
lammen te laten lopen (...), demonen te gebieden en te
onderwerpen en hulp te krijgen van beschermengelen die hen
voor gevaar en de dood behoed hebben? Ik zeg: zullen derge-
lijke zegeningen de ouderlingen toevloeien zonder dat zij ze
optekenen? Zelfs geen pennenstreek om een verslag achter te
laten dat door hun kinderen en toekomstige generaties kan wor-
den gelezen? Ik zeg dat ze het moeten opschrijven. Ik denk dat
de Heer dit van ons eist, want het is een rijk en heilig erfgoed dat
ons nageslacht rechtmatig toekomt.13

We behoren gebeurtenissen op te

tekenen zodra ze voorvallen.

Wij zijn het volk dat door God is geroepen om zijn koninkrijk
op aarde te vestigen, Zion op te bouwen en de weg te bereiden
voor de komst van Jezus Christus. Behoren we daarom geen dag-
boek, verslag en geschiedenis van de handelingen Gods met
[ons] bij te houden, zoals die zich dagelijks voor onze ogen ont-
vouwen? Jazeker. (...)

(...) In plaats van dit aspect van ons werk te veronachtzamen
dient ieder die dat kan, een dagboek bij te houden en gebeurte-
nissen vast te leggen die van dag tot dag aan ons voorbijtrekken.
Dat zal een waardevol erfgoed voor onze kinderen betekenen en
een groot voordeel voor toekomstige generaties door hun een
ware geschiedenis na te laten over de opkomst en vooruitgang van
de kerk en het koninkrijk van God op aarde in deze laatste
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bedeling, in plaats van het aan onze vijanden over te laten om een
valse geschiedenis van de ware kerk van Christus te schrijven.14

We zien vaak het belang niet in van gebeurtenissen op het
moment dat ze plaatsvinden, maar later zien we het wel in. We
leven in een van de belangrijkste generaties die ooit op aarde
hebben geleefd en we behoren een verslag bij te houden van de
belangrijke gebeurtenissen die zich voor onze ogen voltrekken
ter vervulling van de profetieën en openbaringen van God. Er is
een vloed aan openbaringen die in onze tijd in vervulling gaan en
de voltrekking daarvan willen we in onze verslagen vastleggen.15

Kinderen behoren al jong een dagboek bij te houden.

Ik wil tegen mijn jonge vrienden zeggen dat het hen zeker tot
zegen zal zijn, en hun kinderen na hen, als zij dagelijks in hun
dagboek opschrijven wat er in hun leven en om hen heen plaats-
vindt. Laat alle jongens en meisjes een schriftje aanschaffen en
daarin bijna elke dag wat schrijven.

‘Wat zal ik opschrijven?’, vraag je. Schrijf over alles wat waard
is bewaard te blijven, of het beste wat je hebt; en als je daar jong
mee begint, zal dat je makkelijk afgaan als je later groot bent. Hoe
aangenaam zal het voor jou en je kinderen zijn, dertig, vijftig of
tachtig jaar van nu, om te gaan zitten en te lezen wat er zich in je
kinderjaren en jeugd heeft afgespeeld! Zou je niet willen lezen
wat er zich heeft voorgedaan in het leven van onze vaders, moe-
ders en grootouders toen zij nog jong waren? Maar het doel is
niet zozeer dat je een dagboek bijhoudt als je nog jong bent,
maar juist dat je ermee doorgaat als je volwassen bent, zelfs je
hele leven. Dat is in het bijzonder nodig in de generatie waarin je
leeft, want de generatie waar je deel van uitmaakt is misschien
wel de belangrijkste generatie die de mensenkinderen hebben
gezien en het is nu veruit belangrijker dat je een dagboek
bijhoudt en dat je hele leven volhoudt dan in andere generaties.

Jullie zijn de kinderen van Zion en jullie ouders zijn door God
geroepen om de kerk van Christus en het koninkrijk van God op
aarde in de laatste dagen op te bouwen en je ouders zullen
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‘Laat alle jongens en meisjes een schriftje

aanschaffen en daarin bijna elke dag wat schrijven.’

spoedig dood zijn en jullie zullen hun plaats innemen. Jullie
zullen vaders en moeders worden, en [jullie], jongens, (...) wor-
den dan de profeten, apostelen en ouderlingen, en jullie zullen
rondgaan en het evangelie prediken en het woord des Heren
ontvangen. Dan is het noodzakelijk dat je een dagboek bijhoudt
en opschrijft wat de Heer in jouw leven doet. (...)

Het doet mijn gezin en mij nu veel plezier om bij elkaar te
gaan zitten en over onze reizen te lezen, waar we geweest zijn
en wat we gedaan hebben, en de handelingen Gods met ons, en
de goede tijden die we met onze vrienden hebben gehad. Ik kan
in mijn dagboeken de goede leringen lezen die ik jaren geleden
heb gehoord van de presidenten Joseph Smith, Brigham Young,
Heber C. Kimball, de twaalf apostelen, en vele andere goede
ouderlingen, en de goede tijd die we samen hebben gehad. Als
mijn jonge vrienden hiermee beginnen en ermee doorgaan, zal
dat hen in de toekomst van veel meer waarde zijn dan goud.16
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Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Waarom zijn de dagboeken van president Woodruff belangrijk
voor de kerk? (Zie pp. 131–132.) Wat zou president Woodruff
zeggen tegen mensen die denken dat hun dagboeken geen
waarde hebben voor anderen?

• Welke gebeurtenissen in de kerk hebben er zoal in uw leven
plaatsgehad? Hoe zal uw verslag van die gebeurtenissen uw
kinderen en kleinkinderen tot nut zijn?

• Lees de eerste alinea op p. 132. Hoe is de uitspraak van presi-
dent Woodruff in deze alinea van toepassing op het bijhouden
van een dagboek? Denk na over wat huidige en toekomstige
generaties mislopen als belangrijke gebeurtenissen niet
worden opgeschreven.

• Lees het hoofdstuk vluchtig door en kijk wat we zoal in ons
dagboek kunnen opnemen. Hoe zijn dergelijke verslagen
onszelf tot nut? Hoe zijn ze ons gezin tot nut?

• Wat zou u willen weten over uw voorouders? Wat zegt ons dat
over wat we in ons dagboek kunnen schrijven?

• Waarom is het belangrijk om gebeurtenissen op te schrijven
kort nadat ze hebben plaatsgevonden? (Zie p. 135–136.) Hoe
kunnen we tijd vrijmaken om in ons dagboek te kunnen
schrijven?

• Sla pp. 136–137 op en neem president Woodruffs raad aan kin-
deren en jongeren door. Hoe kunnen ouders en grootouders
deze ideeën onder de aandacht van hun kinderen en kleinkin-
deren brengen? Hoe kunt u deze ideeën op de gezinsavond of
in een gezinsraad gebruiken?

Relevante teksten: 1 Nephi 1:1; Omni 1:17; Mosiah 1:1–6; Alma
37:1–9; Mozes 6:5–6
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Ons geestelijk
erfgoed gedenken

Verslagen van de offers en het geloof
van de eerste heiligen der laatste dagen kunnen

ons inspireren om ijveriger onze verbonden na te
leven en het koninkrijk van God op te bouwen.

Uit het leven van Wilford Woodruff

In zijn onderwijs aan de leden van de kerk greep president
Wilford Woodruff vaak terug op de verslagen over het geloof en
de moed van de eerste heiligen der laatste dagen. Hij drong er
bij zijn eigen generatie op aan te volharden in het geloof en
spoorde de aankomende generatie aan het voorbeeld van hun
voorouders te volgen — om ‘het werk, de zorgen en de ontbe-
ringen in gedachte te houden die [hun] voorvaders doorstonden
toen zij het fundament van het Zion van onze God legden.’1 Hij
heeft gezegd: ‘Het is dankzij [Gods] genade dat we tot op heden
zijn geleid. De zegeningen van God zijn jaar na jaar in veelvoud
op ons hoofd uitgestort, er is ons meer geschonken dan we ver-
dienden en de raad en aanwijzingen die we hebben gekregen
zijn goed geweest. Ik hoop dat we verstandig zijn en die zaken
niet als loze kletspraat afdoen, maar ze navolgen en klaarstaan
voor alles wat God van ons verwacht.’2

Dit hoofdstuk bevat president Woodruffs relaas van vier gebeur-
tenissen die van groot belang waren in zijn eigen leven en in de
geschiedenis van de kerk: (1) het Zionskamp; (2) de hoeksteen-
legging voor een tempel in Far West (Missouri); (3) de genezing
van zieken in Commerce (Illinois) en Montrose (Iowa); en (4) de
aankomst van de pioniers in de Salt Lake Valley. Deze verslagen
maken deel uit van het geestelijke erfgoed van ieder lid van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
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Leringen van Wilford Woodruff

Zionskamp

In 1833 werden de heiligen van God door een bende onver-
laten uit Jackson County (Missouri) naar Clay County verdreven.
(...) Hun huizen werden platgebrand en hun bezittingen vernie-
tigd. Ze werden blut en berooid over de Missouri gedreven. De
raad [in dat gebied] vroeg vrijwilligers naar Kirtland te gaan, een
afstand van 1600 kilometer, om de profeet om advies te vragen.
Parley P. Pratt, wiens gezin zo goed als alles was kwijtgeraakt, en
Lyman Wight, wiens vrouw in de bossen sliep, met een baby van
drie dagen en zonder voedsel, goede kleding of onderdak,
meldden zich om naar de profeet van God te gaan. (...)

Toen de ouderlingen Pratt en Wight in Kirtland arriveerden, ver-
haalden zij de profeet Joseph hun rampspoed, die daarop de Heer
vroeg wat hij moest doen. De Heer zei hem de kracht van het huis
des Heren te vergaderen, de jonge mannen en die van middelbare
leeftijd, en op te trekken en Zion te verlossen. (...) Het was de wil
van God dat ze vijfhonderd man bij elkaar moesten krijgen, maar
ze moesten niet op weg gaan met minder dan honderd man [zie
LV 103]. De heiligen van de Heer brachten 205 man bij elkaar, van
wie de meesten zich in de lente van 1834 in Kirtland verzamelden.
(...) We werden ingedeeld in groepjes van tien met een groeps-
hoofd, en de profeet van God leidde dit gezelschap van 205 man,
het Zionskamp genaamd, 1600 kilometer.

(...) De raad en het woord van de Heer bij monde van de pro-
feet des Heren en hoe dat in vervulling ging, en onze vreugde en
smarten in verband met die voorvallen en gebeurtenissen staan
in ons hart gegrift als ware het in steen gebeiteld; en deze
geschiedenis zal door alle tijd en eeuwigheid voortleven.3

Ik was in het Zionskamp bij de profeet van God. Ik heb de
handelingen Gods met hem gezien. Ik heb de kracht Gods op
hem zien rusten. Ik zag dat hij een profeet was. Wat aan hem
door de kracht Gods bekend werd gemaakt op die zending was
voor mij van grote waarde en voor ieder die zijn instructies ont-
ving. Ik zal u een voorbeeld geven. Kort voordat we in Missouri
aankwamen riep Joseph het kamp bijeen. Daar profeteerde hij
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Onder verwijzing naar het Zionskamp heeft

president Woodruff gezegd: ‘We hebben ervaringen opgedaan

die we op geen enkele andere manier hadden gekregen.’ 

tot ons en vertelde ons wat ons te wachten stond. Hij noemde
de reden waarom kastijding in het verschiet lag. Hij zei: ‘U vindt
mij vergeleken met u maar een jongen. U beseft niet welke
plaats ik voor God inneem. Maar er wacht dit kamp kastijding.’
Hij zei ons dat dit over ons heen zou komen omdat we niet in
alles zijn raad hadden opgevolgd. We zullen nog geen uur in
Missouri zijn geweest, onze tenten stonden nog maar net over-
eind (...) toen er iemand ziek werd, en daarna nog iemand, en
voor we het wisten lag er een dozijn mannen op dekens, geveld
door cholera. Toen de profeet van God dat zag, voelde hij met
hen mee, en hij en Hyrum legden broeder Carter — de eerste
die was geveld — de handen op. Maar zodra zij dat deden, over-
viel de ziekte hen ook en ze moesten beiden het kamp verlaten.
Hij zou later zeggen: ‘Ik heb jullie gezegd wat er ging gebeuren
en toen het onheil er was, strekte ik mijn hand uit om het tegen
te houden, maar daardoor ging ik er bijna zelf aan onderdoor.’
Die zending was voor mij heel interessant.4
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Toen we Clay County (Missouri) naderden, werden de inwo-
ners van Jackson County heel nerveus; en twaalf mannen namen
de veerboot over de Missouri naar Liberty in Clay County en
belegden voor de inwoners een bijeenkomst in het dorpshuis.
Met opruiende redevoeringen probeerden ze hen aan te zetten
om het mormoonse kamp te vernietigen. Maar de inwoners van
Clay County voelden daar niets voor. (...)

In Jackson County wist men wel een bende op de been te krij-
gen, zowel te voet als te paard, die de rivier overstak naar Clay
County en ons tegemoet kwam om ons te vernietigen. We kam-
peerden op de oostelijke oever van de Fishing River en daar wil-
den zij slag met onze leveren. We kampeerden bij een kerk van
de baptisten onder een helder blauwe lucht; er was geen wolk
te zien. Zo gauw we onze tenten hadden opgezet, kwamen er
twee mannen te paard ons kamp binnenrijden die de afgrijse-
lijkste beschimpingen uitten. (...) Zij waren amper in oostelijke
richting het kamp uitgereden of er verscheen in het noord-
westen een wolkje, dat zich ontrolde als een boekrol, en al snel
was de lucht boven ons hoofd zo zwart als inkt. Het bliksemde,
de donders rolden, het begon te stortregenen, met hagel zo
groot als vogeleieren, die de grond spoedig als met een wit tapijt
bedekten. Iedereen zocht een veilig heenkomen in de kerk.
De profeet Joseph was een van de laatsten die binnenkwam.5

Toen de profeet Joseph binnen was en hij het water van zijn
hoed en kleding had afgeslagen, zei hij: ‘Jongens, deze storm is
niet zonder betekenis. God is in deze storm.’ We zongen God lof
toe en sliepen die hele nacht op de banken in de kerk, terwijl
onze vijanden buiten in de stromende regen waren.6

De rivier, die wij bijna droogvoets waren overgestoken, steeg
zes meter, zodat de vijand niet vanuit het westen bij ons kon
komen. En de ruiters die vanuit het oosten waren genaderd,
moesten een school invluchten, of welk onderkomen dan ook
om te ontkomen aan de grote hagelstenen die uit de lucht vielen.
Hun paarden sloegen op de vlucht door de hagel en de zware
storm, renden mijlenver gezadeld en getuigd de bossen in en
werden pas dagen later gevonden.7
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Naar verluidt zei de aanvoerder van de groep in de school dat
het vreemd was dat ze niets konden uithalen tegen de mormo-
nen of er waren wel hagelstormen of iets anders om hen te hin-
deren, maar het kwam niet bij ze op om in te zien dat God onze
strijd voerde.8

We waren dankbaar dat de Heer onze strijd voerde en ons uit
benarde situaties redde en dat onze vijanden niet opnieuw pro-
beerden tegen ons ten strijde te trekken.

De volgende ochtend (22 juni) werd bij Fishing River de open-
baring gegeven die is opgetekend in afdeling 105 van de Leer en
Verbonden [zie de verzen 9–14, waarin de Heer de oorspronke-
lijke zending van het Zionskamp herroept]. Vanaf die dag zou het
hart van de mensen in Clay County zich verzachten zodat we naar
die county trokken en daar onze tocht beëindigden (...), alwaar
we enige beproevingen te verduren kregen in vervulling van het
woord des Heren bij monde van de profeet Joseph. (...)

Na een verblijf van een paar dagen in Clay County om daar de
kerk op orde te brengen keerde de profeet Joseph terug naar
Kirtland met die mannen uit het Zionskamp die een gezin had-
den. Wie dat niet hadden, bleven in Missouri totdat [we] naar
anderen streken van de natie werden uitgezonden om het evan-
gelie van Christus te prediken.9

Toen de manschappen van het Zionskamp werden opgeroe-
pen, hadden velen van ons de anderen niet eerder gezien; we
waren vreemden voor elkaar en velen hadden de profeet nog
nooit gezien. We waren her en der over de natie verspreid, als
koren dat door een zeef viel. We waren jong en we waren in die
dagen geroepen om naar Zion op te trekken en dat te ontzetten,
en wat we moesten doen, moesten we door geloof doen. We kwa-
men uit verschillende staten in Kirtland bijeen en gingen op weg
naar Zion ter vervulling van het gebod van God. God accepteerde
onze werken zoals Hij de werken van Abraham accepteerde. We
hebben veel tot stand gebracht, hoewel afvalligen en ongelovigen
ons vaak gevraagd hebben: ‘Wat hebben jullie nu eigenlijk
gedaan?’ We hebben ervaringen opgedaan die we op geen enkele
andere manier hadden gekregen. We hebben het voorrecht
gehad de profeet te zien, we hebben het voorrecht gehad 1600
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kilometer met hem af te leggen, te zien hoe de Geest Gods op
hem inwerkte, hoe hij openbaringen van Jezus Christus ontving
en hoe die openbaringen werden vervuld.10

De ervaring die we in het Zionskamp hebben opgedaan was
meer waard dan goud en de geschiedenis van dat kamp zal tot
de laatste generaties van de mensheid worden doorgegeven.11

Hoeksteenlegging voor een tempel in Far West (Missouri)

Noot: Op 26 april 1838 openbaarde de Heer bij monde van de

profeet Joseph Smith dat de presiderende functionarissen van de

kerk aan de bouw van een tempel in de stad Far West (Missouri)

moesten beginnen. (Zie LV 115:7–10.) Ook gebood Hij hen op 26

april 1839, precies een jaar nadat deze openbaring was gegeven,

‘het fundament van mijn huis te hervatten.’ (Zie LV 115:11.)

President Wilford Woodruff legde later uit dat dit een gebod was

om ‘de hoeksteen van de tempel te leggen.’12 Op 8 juli 1838

smeekte de profeet Joseph: ‘Toon ons uw wil, o Heer, aangaande

de Twaalf ’ (inleiding LV 118). In antwoord op die bede open-

baarde de Heer dat de leden van het Quorum der Twaalf in de

daaropvolgende lente naar Engeland zouden gaan om het evan-

gelie te prediken. Het quorum moest zich op 26 april 1839 verza-

melen op het tempelterrein in Far West ten teken van het begin

van die zending. Ook werden de ouderlingen John Taylor, John E.

Page, Wilford Woodruff en Willard Richards geroepen om de

opengevallen plaatsen in het Quorum der Twaalf in te nemen.

(Zie LV 118:4–6.)

Toen de openbaring werd gegeven [in 1838] heerste er pais en
vree in Far West (Missouri), de stad waar de meeste heiligen der
laatste dagen woonden; maar voordat de dag aanbrak waarop we
dienden te vertrekken, waren de heiligen van God uit de staat
Missouri naar de staat Illinois verdreven op grond van het bevel-
schrift van gouverneur Boggs; en de inwoners van Missouri had-
den gezworen dat van alle openbaringen van Joseph Smith deze
zeer zeker niet in vervulling zou gaan. De openbaring noemde de
dag waarop en de plaats waar de twaalf apostelen afscheid
moesten nemen van de heiligen om hun zending te vervullen over
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de grote wateren. En het gepeupel in Missouri had verklaard dat
het erop zou toezien dat die openbaring niet in vervulling zou
gaan. (...)

Toen de dag naderde waarop dit gebod van de Heer uitgevoerd
diende te worden, was Brigham Young president van de twaalf
apostelen; [Thomas] B. Marsh, de senior apostel, was afvallig
geworden. Broeder Brigham riep degenen van de Twaalf die toen
in Quincy (Illinois) waren bijeen om te zien of zij naar Far West
wilden gaan om de openbaring gestand te doen. De profeet
Joseph en zijn broer Hyrum, Sidney Rigdon, Lyman Wight en
Parley P. Pratt zaten op dat moment in de gevangenis in Missouri;
maar vader Joseph Smith [sr.], de patriarch, was in Quincy. Hij en
verschillende anderen vonden het niet verstandig om de reis aan
te vangen omdat we daarmee ons leven in gevaar brachten. Zij
dachten dat de Heer wel zou zien dat we van goede wil waren.
Maar toen president Young de Twaalf vroeg wat zij ervan vonden,
zeiden we allemaal, niemand uitgezonderd, dat de Heer had
gesproken en dat we Hem gehoorzaam zouden zijn. Het was aan
de Heer om zijn dienstknechten te beschermen; en wij zouden
het gebod nakomen of aldoende sterven.

De lezers dienen te bedenken dat het risico dat de twaalf
apostelen daarmee namen aanzienlijk was, aangezien Lilburn
Boggs, de gouverneur van de staat Missouri, een bevel had uitge-
vaardigd, waarin hij alle heiligen der laatste dagen opdroeg de
staat te verlaten op straffe van uitroeiing. Far West was ingeno-
men door een militie die niet meer was dan een bende met vol-
macht; de burgers was opgedragen hun wapens in te leveren; alle
leiders [van de kerk] die aangehouden konden worden, zaten
gevangen; de overige heiligen — mannen, vrouwen en kinderen
— moesten uit lijfsbehoud halsoverkop de staat verlaten, met
achterlating van huis, landerijen en andere eigendommen die zij
niet mee konden nemen en die ten prooi vielen aan de bende.
Het was zelfs zo erg dat ze het vee en de varkens van de heiligen
afschoten. Ze beroofden hen van zowat alles waar ze de hand op
wisten te leggen. De heiligen der laatste dagen werden uiterst
wreed behandeld en kregen te maken met de grofste misstanden.
Velen, vooral de leiders, wisten ternauwernood uit de staat weg
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Getrouw aan het gebod van de Heer legde het Quorum der Twaalf Apostelen

op 26 april 1839 de hoeksteen van de tempel in Far West (Missouri).

te komen; want in die tijd waren er veel mannen in de staat
Missouri die er hoegenaamd geen kwaad in zagen om een ‘mor-
moon’ neer te schieten als was het een dolle hond. (...)

Daar we vastbesloten waren het gebod na te komen, (...) gingen
we op weg naar Far West. (...)

Niettegenstaande het dreigement van onze vijanden dat ze de
vervulling van deze openbaring koste wat kost zouden verijdelen,
en hoewel tienduizend heiligen op bevel van de gouverneur uit
de staat waren verdreven, en ofschoon de profeet Joseph en zijn
broer, Hyrum Smith, en veel andere kerkleiders in boeien in de
gevangenis zaten, gingen we op de ochtend van 26 april 1839 naar
het tempelterrein in de stad Far West, hielden daar een raadsver-
gadering en vervulden de openbaring en het gebod dat ons gege-
ven was, en we handelden veel zaken af in deze vergadering. (...)

Na afscheid te hebben genomen van het handjevol heiligen dat
naar het tempelterrein was toegekomen om ons de openbaring en
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geboden Gods te zien vervullen, keerden wij Far West en Missouri
de rug toe en gingen terug naar Illinois. We hadden onze opdracht
volbracht zonder dat ook maar een hond zijn tong tegen ons had
durven roeren [zie Exodus 11:7], of wie dan ook ons zelfs maar
had kunnen vragen naar het waarom van onze daad.

We staken de Mississippi over met de stoomboot en bereikten
Quincy op 2 mei. Daar trof ieder uit de groep tot zijn grote
vreugde zijn gezin in vrede en veiligheid aan.13

De zieken genezen in Commerce (Illinois)

en Montrose (Iowa)

Voordat we [in 1839] op zending naar Engeland gingen, was
het noodzakelijk dat we een geschikte woonplaats voor ons gezin
zochten. We kozen een plek uit, Commerce genaamd, dat later
Nauvoo zou worden, waar wij ons als volk konden vestigen.

Op 15 mei verliet ik met mijn gezin, samen met broeder
Brigham Young en zijn gezin, Quincy. We arriveerden op de 18de in
Commerce. Na een gesprek met Joseph staken we de Mississippi
over bij Montrose (Iowa). Het gezin van president Brigham Young
en mijn gezin woonden in een kamer van 18 vierkante meter.
Uiteindelijk vond broeder Young een andere kamer. (...) Maar
toen trok het gezin van Orson Pratt bij ons in.

Terwijl ik in deze hut bij de oude barakken woonde, waren we
er op zekere dag getuige van hoe Gods macht op de profeet
Joseph rustte. Er waren veel mensen ziek en Joseph had zijn huis
in Commerce afgestaan aan de zieken. Hij had een tent voor zich-
zelf opgezet in de voortuin. De vele heiligen die uit Missouri ver-
dreven waren, verzamelden zich in Commerce; maar ze hadden
daar geen onderkomen en woonden in huifkarren, tenten en in
de buitenlucht. Daarom waren velen ziek geworden door het
koude weer. Broeder Joseph had voor de zieken gezorgd totdat hij
uitgeput was en zelf bijna ziek was geworden.

Hij was op de ochtend van 22 juli 1839 opgestaan en was in
gedachten bij de heiligen Gods en hun vervolgingen en ellende.
Hij riep de Heer aan in gebed, waarna de macht Gods in grote
kracht op hem rustte. En zoals Jezus in zijn tijd de zieken genas,
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zo genas Joseph, de profeet van God, bij die gelegenheid allen in
zijn omgeving. Hij genas allen in zijn huis en voortuin; daarna
ging hij met Sidney Rigdon en een paar van de Twaalf naar de zie-
ken die aan de oever van de rivier lagen, en hij gebood hen met
luide stem in de naam van Jezus Christus op te staan en gezond
te worden, en ze werden allen gezond. Toen hij alle zieken op de
oostelijke oever gezond had gemaakt, staken ze per veerboot de
Mississippi over en kwamen naar Montrose, waar wij ons bevon-
den. Het eerste huis dat ze binnengingen was dat van president
Brigham Young. Hij lag ziek op bed. De profeet ging zijn huis
binnen en genas hem, en ze kwamen gezamenlijk naar buiten.
Toen ze langs mijn deur liepen, riep Joseph: ‘Broeder Woodruff,
kom mee.’ Dat waren de enige woorden die in de groep werden
gesproken vanaf het moment dat we het huis van Brigham Young
verlieten tot we het dorpsplein overstaken en het huis van broe-
der [Elijah] Fordham binnengingen. Broeder Fordham lag al een
uur op sterven en elke minuut die wegtikte kon zijn laatste zijn.

Ik voelde de kracht Gods die in grote mate op zijn profeet
rustte.

Toen we binnen waren, liep broeder Joseph op broeder
Fordham af en nam hem bij de rechterhand; in zijn linker hield hij
zijn hoed.

Hij zag dat broeder Fordham wezenloos voor zich uit staarde,
niets zei en niet bij kennis was.

Na hem bij de hand te hebben genomen, keek hij de stervende
aan en zei: ‘Broeder Fordham, herkent u mij?’ Eerst reageerde hij
niet; maar we zagen allemaal dat de Geest Gods op hem rustte.

Weer vroeg hij: ‘Elijah, herkent u mij?’

Zachtjes fluisterde broeder Fordham: ‘Ja!’

De profeet vroeg toen: ‘Heb je het geloof om gezond te
worden?’

Zijn antwoord, dat al wat verstaanbaarder was, luidde: ‘Ik ben
bang dat het te laat is. Als u eerder gekomen was, waarschijnlijk
wel.’

Hij leek net een man die uit een diepe slaap ontwaakte. De
slaap des doods.
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Op 22 juli 1839 begaf de profeet Joseph Smith zich

onder de zieken in Commerce (Illinois) en Montrose (Iowa)

en genas hen door de macht van het priesterschap.

Joseph vroeg toen: ‘Geloof je dat Jezus de Christus is?’

‘Jazeker, broeder Joseph’, volgde het antwoord.

Toen sprak de profeet van God overluid met goddelijke groots-
heid: ‘Elijah, ik gebied je in de naam van Jezus van Nazaret om op
te staan en gezond te worden!’
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De woorden van de profeet waren niet de woorden van een
mens, zijn stem klonk als de stem van God. Het kwam mij voor
alsof het huis schudde op zijn grondvesten.

Elijah Fordham sprong van zijn bed op als een man die uit de
dood was herrezen. Hij kreeg weer kleur op zijn gezicht en er
bleek weer leven in hem te stromen.

Zijn voeten waren in (...) kompressen gewikkeld. Hij schopte
ze af, de kamer in, en vroeg toen om zijn kleren die hij vervolgens
aantrok. Hij vroeg om een kommetje melk met brood en at dat
leeg; daarna zette hij zijn hoed op en ging met ons naar buiten
om andere zieken te bezoeken.

De ongelovige zal zich afvragen: ‘Is hier geen sprake van
bedrog?’

Mocht de ongelovige al zinspelen op bedrog, bij Elijah
Fordham, die stervende was, was er zeker geen, noch bij dege-
nen die bij hem thuis waren, want als we een paar minuten later
waren gekomen, was hij in de geestenwereld geweest; gelukkig
kon hij worden gered. (...)

Zodra we buiten waren, gingen we het huis van Joseph B.
Noble binnen, die heel zwak was en ernstig ziek. Toen we binnen
waren, nam broeder Joseph hem bij de hand en gebood hem in
de naam van Jezus Christus om op te staan en gezond te worden.
Hij stond op en was ogenblikkelijk gezond.

Ondertussen had het gepeupel lucht gekregen van wat er
gaande was en was na ons het huis van broeder Noble binnen-
gekomen.

Voordat ze arriveerden, had broeder Joseph broeder Fordham
gevraagd om een gebed uit te spreken.

Juist toen hij in gebed was, kwam het gepeupel binnen, met
allerlei boze geesten in hun kielzog.

En ze waren nog niet binnen of broeder Fordham, die in gebed
was, viel flauw en zakte in elkaar.

Toen Joseph zag dat het gepeupel zijn intrede had gedaan,
stond hij op en liet die bewuste lieden en hun duivels uit de
kamer verwijderen. Broeder Fordham kwam onmiddellijk weer
bij en maakte zijn gebed af.
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Dat geeft aan hoeveel macht boze geesten over de tabernakel
van de mens hebben. De heiligen kunnen alleen door de macht
Gods van duivelse machten bevrijd worden.

Broeder Noble was de laatste die op die dag gezond werd
gemaakt. Het was de gedenkwaardigste dag waarop de macht van
God zich manifesteerde door de gave van gezondmaking sinds de
kerk was gesticht.14

De pioniers arriveren in de Salt Lake Valley

Noot: In april 1834 hoorde Wilford Woodruff de profeet Joseph

Smith profeteren: ‘Tienduizenden heiligen der laatste dagen zul-

len zich in de Rocky Mountains vergaderen, en van daaruit zul-

len ze het evangelie vestigen onder de Lamanieten, die het

evangelie zullen aanvaarden, en hun begiftigingen en de zege-

ningen van God zullen ontvangen. Dit volk zal de Rocky

Mountains in gaan; daar zullen ze tempels voor de Allerhoogste

bouwen.’15 In vervulling van deze profetie begonnen de heiligen

zich dertien jaar later in de Salt Lake Valley te vestigen, nadat zij

waren vervolgd en van plek tot plek waren gedreven. Ouderling

Woodruff, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen,

maakte deel uit van de eerste pioniersgroep die in april 1847

vanuit Winter Quarters (Nebraska) naar hun beloofde land

reisde en in juli 1847 in de Salt Lake Valley arriveerde.

Op de 22ste [juli 1847] reden Orson Pratt, [George] A. Smith en
zeven anderen de vallei in om de weg te banen, zodat de groep
kon volgen. Daar president Young ziek was — hij lag op een pro-
visorisch bed in mijn huifkar — bleven wij in het kamp dat de
groep had opgeslagen. (...)

Op de 24ste reed ik mijn kar, met president Young op bed, de
vallei in, gevolgd door de rest van de groep. Toen we de canyon
uitreden en de vallei vol in zicht kregen, keerde ik mijn kar om,
met zicht op het westen, waarna president Young zich van zijn
bed oprichtte en het land aandachtig in zich opnam. Terwijl hij
met starende blik het uitzicht bekeek, werd hij enkele minuten in
beslag genomen door een visioen. Hij had de vallei bij een eer-
dere gelegenheid in een visioen gezien en toen de toekomstige
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Op 24 juli 1847 richtte president Brigham Young zich op

van zijn bed in de huifkar van Wilford Woodruff en verklaarde

dat de heiligen in hun nieuwe thuis waren aangekomen.

glorie van Zion en van Israël gezien, zoals het in de valleien van
deze bergen zal wonen. Toen het visioen voorbij was, zei hij: ‘Het
is genoeg. Dit is de juiste plaats. Rij maar verder.’ Toen reed ik
naar het kampement dat was opgeslagen door de mensen die
vooruit waren gegaan.

Toen we daar aankwamen, waren de broeders al met ploegen
begonnen. Ik had ruim een kwart mud aardappelen bij me en ik
nam me voor dat ik niet zou eten of drinken voordat ik die gepoot
had. Ik had ze tegen enen in de grond, en deze aardappelen,
samen met die welke de andere broeders hadden gepoot, vorm-
den de basis van de toekomstige aardappelgewassen van Utah.

In de avond reed ik in gezelschap van Heber C. Kimball,
[George] A. Smith en E. T. Benson City Creek [Canyon] in op zoek
naar hout. Toen we daar waren barstte er onweer los en de regen
bestreek bijna de hele vallei. (...)

Op de morgen van de 28ste (...) hield president Young een
raadsvergadering met de Twaalf en maakte een wandeling buiten
ons kamp. Hij hield stil, prikte zijn wandelstok in de grond en



154

H O O F D S T U K  1 4

zei: ‘Hier komt de tempel van onze God.’ Hij stond toen onge-
veer in het midden van het terrein van de [Salt Lake]tempel.16

God heeft ons gezegend, Hij heeft de aardbodem gezegend en
we zijn zeer voorspoedig geweest bij het bebouwen van de
grond. (...) De streek was dor, verlaten, er waren alleen sprink-
hanen, krekels en prairiewolven te bekennen, en die waren de
enige die het op deze grond leken uit te houden. Niet zozeer
door wat we zagen, maar door geloof gingen we aan de slag om
de aarde te bewerken. Op de eerste dag braken we bijna al onze
ploegscharen. We moesten waterstromen verleggen om de aarde
te bevochtigen en alleen door ondervinding leerden we iets ver-
bouwen. De vreemdeling komt in Salt Lake City aan en ziet onze
boomgaarden en de bomen in onze straten en je ziet hem den-
ken: wat is dit een vruchtbare en verrukkelijke plek. Maar hij
weet niet dat bijna alle bomen die hij ziet, twintig jaar of langer,
afhankelijk van hun leeftijd, de hele zomer twee keer per week
zijn besproeid, anders waren ze al lang dood geweest. We hebben
er met vereende kracht aan gewerkt, de Heer heeft onze arbeid
gezegend en Hij is dit volk zeer genadig geweest.17

Wij zijn als pioniers in geloof hier [naar de Salt Lake Valley]
toegekomen; we wisten niets over dit land, maar onze bedoeling
was de bergen in te trekken. Joseph had vóór zijn dood een
gezelschap samengesteld dat hier naar toe moest gaan. Hij had er
zicht op en wist precies wat er aan de hand was. God had aan
hem de toekomst van deze kerk en dit koninkrijk geopenbaard,
en had hem zo nu en dan laten zien dat het werk waarvan hij het
fundament aan het leggen was een eeuwigdurend koninkrijk zou
worden — en voor eeuwig stand zou houden. President Young
heeft de pioniers naar dit land geleid. Hij had het geloof dat de
Heer ons zou helpen. Allen die in die tijd deze kant opkwamen,
hadden dat geloof. De Geest van God was bij ons, de Heilige
Geest was bij ons; de engelen des Heren waren bij ons en we zijn
gezegend. Alles wat we wilden bereiken, en meer dan we hadden
verwacht, is gerealiseerd, voor zover de tijd het toeliet.18

Wij, de pioniers en het volk van God, laten profetieën in ver-
vulling gaan en schrijven geschiedenis. (...) Ons hele leven, onze
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geschiedenis en onze reizen zijn door de profeten vanouds voor-
zegd. De pioniers hebben deze dorre woestijn betreden, en de
heiligen zijn hen gevolgd in vervulling van de profetieën om de
woestijn te laten bloeien als een narcis [zie Jesaja 35:1], om onze
granen te zaaien langs de stroompjes en stille wateren en gebruik
te maken van de spar, de pijnboom en de buks[boom] om de
plaats van Gods heiligdom op te luisteren en de plaats van zijn
voeten heerlijk te maken. [Zie Jesaja 60:13.] (...) Laten we dus
onze roeping grootmaken en Zion en het koninkrijk Gods opbou-
wen, totdat het vervolmaakt is ten overstaan van de hemelen en
de aarde, zodat we degenen die ons gestuurd hebben niet teleur-
stellen, noch hen die ons in visioen en openbaring hebben aan-
schouwd, maar laten we ons lot en bestemming voleindigen tot
tevredenheid van onze hemelse Vader, zijn engelen en alle goede
mensen.19

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Neem de woorden van president Woodruff op p. 140 door.
Waarom dienen we bekend te raken met de eerste heiligen
der laatste dagen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hun ver-
halen niet worden afgedaan als ‘loze kletspraat’? Hoe kunnen
we de verhalen uit het leven van onze voorouders koesteren?

• Op welke manieren was Wilford Woodruff gebaat bij zijn erva-
ringen in het Zionskamp? (Zie pp. 141–145.) Hoe denkt u dat
deze ervaringen hem hebben voorbereid op het president-
schap van de kerk later in zijn leven? In welke opzichten heb-
ben uw ervaringen u voorbereid op dienen in de kerk?

• Waarom hadden de leden van het Quorum der Twaalf
Apostelen het gevoel dat ze toch naar het tempelterrein in Far
West (Missouri) moesten gaan? (Zie pp. 145–148.) Wat kunnen
wij van dit relaas leren?
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• Wat leert u uit het verhaal over de gezondmaking van Elijah
Fordham en anderen? (Zie pp. 149–151.) Hoe kan dit voor-
beeld Melchizedeks-priesterschapsdragers helpen wanneer zij
zich voorbereiden op het zalven van een zieke?

• Wat kunnen wij uit de pioniersreis naar de Salt Lake Valley
leren over geloof? Welke andere evangeliebeginselen herkent
u in het leven van deze eerste pioniers? (Zie pp. 152–155.)

• Wie zijn de hedendaagse pioniers in uw gezin? In uw gemeen-
schap of land? Wat hebben deze pioniers gedaan dat van hen
pioniers heeft gemaakt?

• Op wat voor manieren delen alle leden van de kerk in het
geestelijke erfgoed van de eerste heiligen der laatste dagen?

Relevante teksten: Jakobus 5:14–15; Alma 15:1–12; Ether 12:6;
LV 42:44–48; 103; 105; 115; 118; 136
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In geloof leven

We wandelen in geloof, niet in aanschouwen,
met de zekerheid dat de Heer ons zal bijstaan in onze

moeiten om zijn koninkrijk op aarde op te bouwen. 

Uit het leven van Wilford Woodruff

In november 1834 werd Wilford Woodruff geordend tot priester
in het Aäronisch priesterschap, waarna hij zijn eerste oproep als
voltijdzendeling kreeg. Hij woonde toen in Clay County
(Missouri), waar hij was achtergebleven na in het Zionskamp te
hebben gediend. Voordat hij zijn zending begon, had hij een
gesprek met zijn bisschop, die hem op zending had geroepen. Hij
vroeg hem naar de route die hij naar zijn zendingsveld diende te
nemen. Hij vroeg ook of zijn collega en hij zonder beurs of reis-
zak moesten reizen, zoals de Heer de zendelingen uit die tijd had
geboden (zie LV 24:18; 84:78, 86). Reizen zonder beurs of reiszak
houdt in zonder geld te gaan, te vertrouwen op de goedheid van
kerkleden en anderen voor maaltijden en onderdak. President
Woodruff wist later nog goed hoe het gesprek met zijn bisschop
verliep:

‘Het was toen voor iedere broeder gevaarlijk om door Jackson
County [Missouri] te reizen. Hij wilde dat ik naar Arkansas ging,
en de weg daar naartoe liep dwars door Jackson County. Ik vroeg
hem of we die route moesten nemen (ik had een collega — een
ouderling).

‘Hij zei: “Doe dat alleen als je het geloof ervoor hebt, ik heb
dat niet.”

‘Ik vond dat een eigenaardige uitspraak voor een bisschop.

‘Toen vroeg ik: “De Heer zegt dat we zonder beurs of reiszak
moeten reizen, zal ik dat doen?”
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‘Zelfs de werken van Jezus (...) waren alle uit geloof. Het was de

macht van de Vader, wiens werk Hij moest volbrengen, die in Hem werkte.’
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‘Hij zei: ‘Dat is de wet van God; doe het als je het geloof
ervoor hebt.”1

Kort na dit gesprek begonnen Wilford Woodruff en zijn collega
met hun zending. Ze reisden door Jackson County zonder beurs
of reiszak. President Woodruff heeft later gezegd: ‘We deden een
paar boeken-van-mormon en wat kleding in onze plunjezak, bon-
den die op onze rug en vertrokken te voet. We namen de veer-
boot naar Jackson County, waar we doorheen reisden. In een
paar gevallen heeft de Heer ons op wonderbaarlijke wijze uit de
handen van het gepeupel gehouden.’2

De Heer hield de twee zendelingen niet alleen uit handen van
het gepeupel in Jackson County, Hij behoedde ze onderweg ook
voor andere gevaren. President Woodruff heeft een dergelijke
ervaring opgeschreven. Toen zijn collega en hij de rand van een
bos naderden, kwam er een grote zwarte beer op hen af. ‘We
waren niet bang voor hem’, zei hij, ‘want we waren in dienst van
de Heer en hadden niet de spot gedreven met de profeet van
God, zoals de 42 slechte kinderen hadden gedaan die tegen Elisa
hadden gezegd: “Kom op, kaalkop!”, waarvoor ze door twee
berinnen werden verscheurd [2 Koningen 2:23–24]. (...) Toen de
beer op zo’n acht roeden [ongeveer veertig meter] van ons was,
ging hij op zijn achterste zitten en keek ons een tijdje aan, waarna
hij wegrende. Wij vervolgden verheugd onze weg.’3

President Woodruff kwam vaak terug op zijn eerste zending, in
het bijzonder op de zegeningen die hem te beurt vielen vanwege
zijn geloof in Heer: ‘Ik heb in mijn hele leven, als apostel, als
zeventiger, als ouderling, nooit meer bescherming van de Heer
genoten dan toen ik het ambt [van] priester droeg. De Heer heeft
mij door middel van visioenen, openbaringen en door de Heilige
Geest veel zaken geopenbaard die in het verschiet lagen.’4

Leringen van Wilford Woodruff

Wij dienen in geloof te wandelen, niet in aanschouwen.

Geloof is het eerste beginsel van het evangelie. Wat is geloof?
Paulus probeert het in zijn brief aan de Hebreeën uit te leggen.
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Hij zegt dat geloof ‘de zekerheid der dingen, die men hoopt [is],
en het bewijs der dingen, die men niet ziet’, en om dat te bewij-
zen vertelt hij daarna wat verschillende mensen dankzij hun
geloof hebben bereikt [zie Hebreeën 11]. Voor mij is geloof een
van de belangrijkste beginselen die God ooit aan de mens heeft
geopenbaard.5

Als we een correct begrip hadden, zouden we alles zien zoals
de Heer dat doet, en zouden we begrijpen hoe zijn werken wor-
den verwezenlijkt; maar we dienen in geloof te wandelen, niet in
aanschouwen.6

Als we aan de andere kant van de sluier komen, zullen we
meer begrijpen. Nu werken we in geloof. We hebben het bewijs
der dingen, die men niet ziet. De opstanding, het eeuwig oor-
deel, het celestiale koninkrijk, en de grote zegeningen die God
heeft gegeven door de heilige zalving en begiftiging in de tempel
liggen allemaal in de toekomst, en dat zal allemaal plaatsvinden,
want het zijn eeuwige waarheden. We zullen in dit leven, met de
sluier voor ons, nooit ten volle begrijpen wat ons in het hierna-
maals te wachten staat. Het is voor ieder mens de moeite waard
om de paar dagen die hij op aarde doorbrengt, God te dienen
en zijn geboden te onderhouden.7

Broeders en zusters, u behoort in geloof te leven, en elke dag
te beseffen dat alle macht bij God berust, en dat het door Hem is
dat we in vrede en in overvloed kunnen leven.8

Het evangelie van Christus vergt dat we de hele dag door
geloof hebben.’9

We tonen ons geloof door onze werken.

Het is waarlijk goed om (...) het woord van de Heer te horen,
en het is ook waarlijk goed om erin te geloven, maar het is nog
beter om het in praktijk te brengen.10

Het eerste beginsel van [het] evangelie is geloof. De mensen
van de wereld zullen zeggen: we geloven allemaal in Jezus
Christus. Ja, maar behalve geloven in Christus moeten we nog
meer doen. We moeten ons van onze zonden bekeren, ons laten
dopen voor de vergeving van zonden, en de gave van de Heilige
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Geest ontvangen. Dat is de leer die door Christus en zijn aposte-
len is verkondigd.11

De heiligen hebben geloof nodig om hun godsdienst na te
leven, hun plicht te doen, oprecht voor de Heer te wandelen en
Zion op aarde op te bouwen. Onze werken dienen dus gelijke
tred te houden met ons geloof. (...) Het is onze plicht om ons als
volk te verenigen en niet laks te zijn in goeddoen.12

We moeten het koninkrijk van God in geloof opbouwen.

De gave en het beginsel van geloof is in elk tijdperk noodzaak
voor de heiligen, want dat zal hen in staat stellen het koninkrijk
van God op te bouwen en het werk te doen dat van hen verwacht
wordt.13

Lees het elfde hoofdstuk van Hebreeën en u zult tot de ont-
dekking komen dat alles, te beginnen met de schepping van de
aarde, door geloof tot stand is gebracht. Al het werk van alle patri-
archen en profeten is volbracht door aanwending van dit beginsel;
en zo is het ook in de laatste bedeling van de volheid der tijden.14

Zelfs de werken van Jezus, van de kribbe tot het kruis, in een
leven van pijn, verdriet, beproeving, lijden, vervolging en hoon,
waren alle uit geloof. Het was de macht van de Vader, wiens werk
Hij moest volbrengen, die in Hem werkte. Hij geloofde ten volle
dat Hij alles kon volbrengen waarvoor Hij gestuurd was. Het was
op dit beginsel dat Hij elke eis vervulde en elke wet gehoor-
zaamde, zelfs die van de doop. (...) De apostelen bedienden zich
bij hun arbeid van hetzelfde beginsel als de heiligen in voorbije
en toekomende tijden, namelijk het beginsel van geloof.

Joseph Smith bediende zich van geloof. Het is waar dat hij veel
wist over goddelijke zaken, zoals de heiligen in voorbije tijden
deden, maar toch moest hij in veel zaken geloof oefenen. Hij
geloofde dat hij de profetieën van de profeten vanouds tot ver-
vulling bracht. Hij wist dat God hem had geroepen, maar wat de
vestiging van Gods koninkrijk betreft moest hij voortdurend
geloof oefenen. De kerk is op 6 april 1830 begonnen met zes
leden, maar Joseph had het geloof dat het koninkrijk, dat van
start ging als een mosterdzaadje, een grote kerk en een groot
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koninkrijk op aarde zou worden; en vanaf die dag tot de dag dat
hij zijn getuigenis met zijn bloed bezegelde, bestond zijn verdere
leven uit het doorwaden van de diepe wateren van vervolgingen
en benauwingen die anderen hem aandeden. Dat alles moest hij
doorstaan in geloof, en hij was tot zijn dood getrouw en kloek-
moedig in het getuigenis van Jezus. (...)

Ons werk aan de opbouw van de kerk en het koninkrijk van
God op aarde moeten we wel door geloof doen. Dat is nog
steeds zo.15

Honderden mensen werken in de [tempels]. Voor wie? Zowel
voor de levenden als de doden. Waarom werken zij voor de
doden? Hebben zij ooit de opstanding van de doden aanschouwd?
Nee, behalve in een visioen of openbaring. Maar ze geloven erin,
en als bewijs van dat geloof doen zij dit werk. Zij zien uit naar de
opstanding en het eeuwig oordeel, naar het celestiale koninkrijk
en de grote zegeningen die God heeft geopenbaard voor het heil
en de verhoging van de mensenkinderen. Dat doen zij in geloof,
en het is dankzij die macht dat zij dit alles hebben verwezenlijkt.
(...) De [Salt Lake] tabernakel is in geloof gebouwd, (...) er zijn
tempels opgericht, en (...) er zijn veel mensen uit de naties der
aarde vergaderd.

Er zijn duizenden ouderlingen geroepen, niet uit seminaries,
maar van de werkvloer, en die zijn de wereld ingestuurd om het
evangelie zonder geld en zonder prijs te verkondigen. (...) En wie
luisterde is er door een bepaalde geest of kracht van doordron-
gen geraakt dat het getuigenis van deze ouderlingen waar is. (...)
En wat was het gevolg? Duizenden geloofden dat getuigenis en
leverden het bewijs dat het waar is. Deze zendelingen arbeidden
in geloof; reisden in geloof; werkten in geloof. Zij werden in elk
opzicht door hun geloof gedragen. Zij reisden zonder beurs of
reiszak, en door hun geloof werden zij gevoed en gekleed, en
werd de weg voor hen vrijgemaakt door de God des hemels. (...)
En veel mensen geloofden het getuigenis van deze eenvoudige
mannen. Zij bekeerden zich van hun zonden, lieten zich dopen
voor de vergeving van hun zonden, in de naam van de Vader, en
van de Zoon, en van de Heilige Geest; zij ontvingen de Heilige
Geest, die tot hen getuigde van de waarheden van het evangelie.16
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President Woodruff zei dat de zendelingen

‘arbeidden in geloof; reisden in geloof; werkten in geloof.

Zij werden in elk opzicht door hun geloof gedragen.’

In elk tijdperk van de wereld waarin God een man of een volk
heeft geroepen of geboden een bepaald werk uit te voeren, lukte
het hun door vastberadenheid en volharding, en geloof in Hem,
om dat werk te doen.17

Doordat we onze verbonden nakomen en

de geboden gehoorzamen, kan de Heer onze

innerlijke geloofskracht vergroten.

Alle werken die we hebben verricht (...) zijn voortgekomen uit
geloof, en wij, heiligen der laatste dagen, dienen dit beginsel
serieus te nemen en ons erin te bekwamen.18

U heeft de plicht constant in geloof te groeien zodat we de
Heer kunnen aanroepen en gehoord worden.19

Ik ben van mening dat de Heer het volgende van elke man en
vrouw in Israël, elke heilige der laatste dagen, verlangt: dat aller-
eerst de Heilige Geest over ons komt [en dat we] daarna diens
vruchten tot heil voortbrengen. Dan zult u zien dat dit volk zijn
verbonden naleeft en de geboden Gods gehoorzaamt; dat is ons
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aller plicht, en we dienen onze godsdienst na te leven en ons aan
de voorschriften te houden. Als dat wordt gedaan, zult u zien dat
dit volk zal ontwaken en goede werken zal voortbrengen. Dan zal
het geloof en macht hebben, het zal verrijzen en de kracht en
heerlijkheid van God zal zich manifesteren in het volk dat de
Heer in deze bedeling heeft gekozen, in degenen aan wie hij het
heilige priesterschap heeft verleend.20

Ik heb het gevoel dat de Heer ons genadig is en dat we de woor-
den van het eeuwige leven boven al het andere op aarde dienen
te stellen. Zolang we ons laten leiden door de Heilige Geest wor-
den we gesterkt, alsook ons geloof, dat zal toenemen. En dan gaan
we aan het werk om het koninkrijk van God op te bouwen.21

Almachtige Vader, vergroot in ons de krachten des geloofs, ver-
leend aan en in het bezit van uw heiligen. Versterk ons met her-
inneringen aan de geweldige bevrijdingen in het verleden, met
gedachten aan de heilige verbonden die U met ons heeft geslo-
ten, zodat we niet ten onder gaan aan twijfel als het kwaad ons
insluit, als moeilijkheden ons omringen, als we door het dal der
vernedering gaan, maar in de kracht van uw heilige naam al uw
rechtvaardige doeleinden omtrent uw volk volbrengen, aan het
doel van onze schepping beantwoorden en in het koninkrijk des
hemels worden gerekend tot hen die voor eeuwig in uw tegen-
woordigheid zullen wonen.22

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Wat is geloof? (Zie pp. 159–160; zie ook Hebreeën 11:1; Alma
32:21.) Hoe krijgen we ‘het bewijs der dingen, die men niet
ziet’? Wat houdt het in om ‘in geloof te wandelen, niet in aan-
schouwen’?

• Hoe kan ons geloof in Christus van invloed zijn op ons dage-
lijks leven? Hoe beïnvloedt ons geloof in Jezus Christus onze
hoop op het eeuwige leven? (Zie Moroni 7:41–42.)
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• Welke relatie ziet u tussen ons geloof en onze daden nu u de
leringen van president Woodruff in dit hoofdstuk bestudeert?
(Zie ook Jakobus 2:17–26.)

• Hoe toonde Wilford Woodruff zijn geloof toen hij op zijn eer-
ste voltijdzending werd geroepen? (Zie pp. 157, 159.) Welke
ervaringen hebt u gehad met de oefening van uw geloof?

• Wat kunnen we leren over geloof uit het voorbeeld van Jezus
Christus? Uit het voorbeeld van Joseph Smith? Uit de voor-
beelden van zendelingen en nieuwe bekeerlingen? (Zie pp.
161–163.)

• Op welke manieren heeft de Heer u gezegend toen u uw
geloof in Hem oefende?

• Kijk eens naar het woord gave in de tweede alinea op p. 161.
Denk na over of bespreek hoe belangrijk het is om geloof als
een gave van God te zien? Wat moeten wij doen om deze gave
te ontvangen? (Zie pp. 163–164.)

Relevante teksten: Romeinen 10:17; 2 Korintiërs 5:7; Helaman
15:7–8; Ether 12:2–27; Moroni 7:20–33
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Vier generaties in de familie van president Woodruff.

Met de klok mee: zoon Wilford Woodruff jr., kleinzoon Wilford S. Woodruff,

achterkleinzoon Charles W. Woodruff, en president Wilford Woodruff. 
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Huwelijk en ouderschap:
ons gezin voorbereiden

op het eeuwig leven

Een gezin kan zich onder leiding van
rechtschapen en liefdevolle ouders verenigen en

meewerken aan de opbouw van het koninkrijk Gods
en deelhebben aan alle hemelse zegeningen.

Uit het leven van Wilford Woodruff

Wilford Woodruff en Phoebe Whittemore Carter traden op 13
april 1837 in Kirtland (Ohio) in het huwelijk. Hun hele huwe-
lijksleven kregen ze vele moeilijkheden te verduren, waardoor
ze steeds toegewijder aan elkaar, hun kinderen en het koninkrijk
van God werden. Een zo’n moeilijkheid deed zich voor in de
winter van 1838, ongeveer vijf maanden voordat Wilford
Woodruff tot het heilige apostelschap werd geroepen. Toen
broeder Woodruff een groep heiligen op een reis begeleidde, die
zich zou aansluiten bij andere leden van de kerk, werd zijn
vrouw heel ziek. Later heeft hij gezegd:

‘Op 23 november kreeg mijn vrouw,
Phoebe, last van zware hoofdpijnen, die
een hersenvliesontsteking tot gevolg
hadden. Haar toestand werd met de dag
slechter. Ziek als ze was, was het een vre-
selijke bezoeking voor haar om in een
wagen over de hobbelige wegen te rij-
den. En daar kwam nog bij dat ons kind
ook ziek was.’

In de daaropvolgende dagen ver-
slechterde de toestand van zuster

Phoebe Woodruff
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Woodruff, hoewel ze tijdens de tocht wel een paar dagen rust
hadden genomen. Broeder Woodruff herinnerde zich: ‘Op
3 december was mijn vrouw er slecht aan toe. Ik zorgde de hele
dag voor haar en de dag daarop ging ik terug naar Eaton [een
nabijgelegen stadje] om wat spullen voor haar te halen. Haar
toestand bleef verslechteren en tegen de avond verliet haar geest
schijnbaar haar lichaam en stierf ze.

‘De zusters verzamelden zich rond haar lichaam, rouwend, ter-
wijl ik verdrietig toekeek. De Geest en macht Gods begon over mij
te komen, in zulke mate zelfs dat, voor de eerste keer tijdens haar
ziekbed, mijn ziel zich met geloof begon te vullen, hoewel zij daar
dood voor mij lag.’

Gesterkt in zijn geloof gaf Wilford Woodruff zijn vrouw een
priesterschapszegen. ‘Ik legde haar de handen op en in de naam
van Jezus Christus bestrafte ik de machten van de dood en de
verwoester en gebood die haar te verlaten en de geest des levens
in haar lichaam toe te laten.

‘Haar geest keerde in haar lichaam terug, en vanaf dat uur was
ze weer gezond; en wij allen wilden de naam van God prijzen, op
Hem vertrouwen en zijn geboden onderhouden.

‘Terwijl ik door de hele situatie in beslag genomen werd (zoals
mijn vrouw mij later vertelde) verliet haar geest haar lichaam en
zag ze haar lichaam op het bed liggen en de zusters huilen. Ze
keek naar hen, naar mij en naar haar kind. Terwijl zij ons gade-
sloeg, kwamen er twee personen de kamer in. (...) Een van die
boodschappers zei haar dat ze mocht kiezen: ze kon gaan rusten
in de geestenwereld, of ze kon, op één voorwaarde, naar haar
lichaam terugkeren en haar arbeid op aarde voortzetten. De voor-
waarde was of zij dacht aan de zijde van haar man te kunnen
staan en met hem alle zorgen, beproevingen, benauwingen en
kwellingen aan te kunnen die hij tot het einde van zijn leven ter
wille van het evangelie zou ondergaan. Toen zij naar de omstan-
digheden van haar man en kind keek, zei ze: ‘Ja, ik doe het!’

‘Op het moment van die beslissing begon de macht van geloof
op mij te rusten, en toen ik haar de zegen gaf kwam haar geest
weer in haar lichaam. (...)

H O O F D S T U K  1 6
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‘Op de ochtend van 6 december zei de Geest tegen mij: ‘Sta op
en vervolg uw reis!’ En dankzij de barmhartigheid Gods lukte het
mijn vrouw om op te staan, zich aan te kleden en naar de wagen
te lopen. We vervolgden verheugd onze reis.’1

Haar belofte indachtig was zuster Woodruff een enorme steun
voor haar man, zelfs toen zijn werk van apostel het nodig maakte
dat hij lang van huis was. Op 4 mei 1840, toen ouderling Woodruff
een zending in Engeland vervulde, stuurde ze hem een brief,
waarin ze schreef: ‘Ik weet dat het de wil van God is dat je in zijn
wijngaard arbeidt; daarom leg ik mij neer bij zijn wil in deze
zaken. Ik heb sinds je weg bent niet meer gemord of geklaagd,
maar ik kijk uit naar de dag dat je je zending in de liefde en vreze
Gods hebt vervuld en je weer naar huis komt om je gezin in je
armen te sluiten. Je bent altijd in mijn gedachten als ik mij voor de
genadetroon begeef, en als ik om Gods bescherming en zegen
vraag voor mijzelf en de kinderen, vraag ik dat ook voor mijn dier-
bare echtgenoot, die zich ver van mij in het buitenland bevindt om
de volheid van het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.’2

Ook president Woodruff gaf in de tijd dat hij van huis was aan
dat hij naar zijn gezin verlangde, altijd weer gevolgd door zijn
vaste voornemen om de wil van God te doen. Op 3 april 1847 was
hij zich klaar aan het maken om met de eerste pioniersgroep naar
de Salt Lake Valley te reizen. Hij schreef in zijn dagboek: ‘Ik ben
voorafgaand aan eerdere zendingen nooit zo bezorgd geweest als
ik nu ben over het welzijn van mijn gezin. Mijn gebed tot God is
dat Hij mij en mijn gezin beschermt zodat we elkaar zullen weer-
zien, zoals Hij bij al mijn eerdere zendingen in de wijngaard des
Heren heeft gedaan.’3 Vier dagen later nam hij afscheid van zijn
gezin dat achterbleef in de nederzetting van de heiligen te Winter
Quarters (Nebraska). Hij hield niet ver van de nederzetting stil op
een bergkam en nam de tijd om door zijn verrekijker naar zijn
gezin te kijken.4

Wilford Woodruff verheugde zich in de kennis dat zijn gezin
eeuwig kon zijn. Die waarheid gaf hem de kracht om de levens-
lasten te doorstaan. Hij heeft gezegd: ‘Vaak heb ik gedacht: als ik
God kon dienen tot ik zo oud was al Metusalach en er op die wijze
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voor kon zorgen dat ik met mijn gezin in eeuwige glorie kon
wonen, dat ruimschoots een beloning zou zijn voor alle pijn en lij-
den die ik in deze wereld zou doormaken.’5 De belofte van een
eeuwig gezin was van invloed op zijn daden jegens zijn gezinsle-
den. In een brief aan zijn dochter Blanche heeft hij geschreven:
‘We verwachten allemaal dat we na dit leven voor eeuwig bij elkaar
zullen zijn. Ik vind dat we allemaal, ouders en kinderen, zo lang
we leven al het mogelijke moeten doen om elkaar gelukkig te
maken, zodat we nergens spijt van zullen hebben.’6

Leringen van Wilford Woodruff

De zegeningen die het huwelijk en het ouderschap

brengen, overtreffen wereldse rijkdom. 

De Heer heeft ons laten weten dat het huwelijk van Godswege
is geboden [LV 49:15]. Het instituut huwelijk wordt er bij
bepaalde bevolkingsgroepen waarover we lezen, niet populair-
der op. Men beweert dat het onder ons ook die kant op gaat. De
oorzaak kan ongetwijfeld worden herleid tot een toename in rijk-
dom en de onwil van veel jonge mannen om te trouwen en een
gezin te stichten. Nu wij de eenvoud van gisteren achter ons
laten, kunnen we ervan uitgaan dat deze tendens zich alleen
maar zal doorzetten; een jonge man zal pas een jonge vrouw ten
huwelijk vragen als hij haar net zo’n gerieflijk thuis kan bieden als
zij bij hun ouders thuis hebben gehad. En als een meisje thuis in
luxe is opgegroeid, zal dat een jongeman er ook van weerhouden
om haar ten huwelijk te vragen. (...) Zowel de jongens als de
meisjes moet geleerd worden dat iemand niet rijk hoeft te zijn
om gelukkig getrouwd te zijn.7

Als een dochter van Zion door een man ten huwelijk gevraagd
wordt, moet zij niet vragen: ‘Heeft hij een mooi huis, goede
paarden en een mooi rijtuig?’ Zij moet vragen: ‘Is hij een man
Gods? Heeft hij de Geest van God bij zich? Is hij heilige der laat-
ste dagen? Bidt hij? Heeft hij de Geest bij zich, zodat hij aan de
opbouw van het koninkrijk kan bijdragen?’ Als hij dat alles heeft,
dan maakt het niet uit wat voor huis of rijtuig hij heeft. Verenig u
dan volgens de wet van God.8
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Het is de plicht van deze mannen [in] Zion om de dochters
van Zion tot vrouw te nemen en tabernakels [een lichaam] te
maken voor de mensengeesten, die de kinderen van onze Vader
in de hemel zijn. Zij wachten op een tabernakel, zij zijn voorbe-
stemd om naar de aarde te komen en zij horen in het land Zion
geboren te worden in plaats van in Babylon.9

Ik doe een beroep op de ouders in heel Zion om al het moge-
lijke te doen om uw zoons en dochters ertoe te bewegen op de
paden van rechtschapenheid en waarheid te wandelen en elke
mogelijkheid tot zelfverbetering aan te grijpen. Stel uw hart niet
geheel en al in op de ijdelheden en zaken van de wereld, maar
leer waardering te hebben voor het feit dat getrouwe kinderen
een van de mooiste en grootste zegeningen zijn.10

De zegen die God ons in de patriarchale huwelijksorde heeft
geopenbaard — verzegeld worden voor tijd en eeuwigheid —
wordt door ons niet op waarde geschat.11

We behoren ons gezin te koesteren, alsmede de omgang die
we samen hebben, waarbij we moeten bedenken dat wij bij
getrouwheid heerlijkheid, onsterfelijkheid en eeuwig leven zul-
len beërven, en dat is de grootste gave die God de mens kan
schenken [zie LV 14:7].12

Dankzij het onderwijs en voorbeeld van hun

ouders kunnen kinderen zich voorbereiden op hun

werk in de kerk en trouw blijven aan het geloof. 

Ik heb nooit enige twijfel gehad omtrent de waarheid en uit-
eindelijke zege van dit werk. Ook nu niet. Ik twijfel er niet aan dat
Zion zal uitgroeien tot hoe de profeten het gezien hebben, met
grote heerlijkheid, met grote macht, met grote heerschappij en
kracht, met de macht Gods die erop zal rusten.

In het licht daarvan heb ik mij de vraag gesteld, waaraan ik
nogal wat tijd heb besteed, en die is: door wie zal dit koninkrijk
geleid worden, wie nemen die taak op zich? In wie zal de Heer
zijn vertrouwen stellen om dit koninkrijk zijn overwinning te
brengen en het in zijn volmaking en heerlijkheid voor te berei-
den op de komst van de Zoon des mensen? In onze zoons en



172

H O O F D S T U K  1 6

dochters. (...) Op hun schouders zal dit koninkrijk moeten
rusten, wanneer hun vaders en de ouden achter de sluier zijn
gegaan. Dat is voor mij net zo helder als het licht van de zon aan
de hemel. En als ik dat zo overdenk, vraag ik mijzelf af hoe onze
jonge mannen en jonge vrouwen ervoor staan? Vervullen wij als
ouders onze plicht jegens hen? Zijn zij druk bezig om zich te
bekwamen en om zich voor te bereiden op die grootse bestem-
ming en het werk dat voor hen ligt?13

Niemand van ons weet welk pad onze kinderen zullen nemen.
We stellen hun een goed voorbeeld en we leren hun rechtvaardige
beginselen. Maar als zij de jaren van verantwoordelijkheid berei-
ken, hebben zij hun keuzevrijheid en kunnen zij zelfstandig han-
delen.14

In onze ijver om het evangelie in alle naties te verkondigen,
moeten we niet vergeten dat we nog steeds de plicht hebben om
onze kinderen een goede opvoeding te geven en hun, wanneer
ze jong zijn, liefde bij te brengen voor waarheid en deugd, en eer-
bied voor heilige zaken, en hun kennis van de beginselen van het
evangelie mee te geven.15

Laten we proberen om onze kinderen groot te brengen in de
lering en terechtwijzing des Heren [zie Efeziërs 6:4]. Laten we hun
een goed voorbeeld geven en hun goede beginselen leren als ze
nog jong zijn. Wij hebben ze van onze hemelse Vader gekregen; zij
zijn ons koninkrijk, zij zijn het fundament van onze verhoging en
heerlijkheid; zij zijn planten van naam [zie LV 124:61], en we moe-
ten ze zoveel mogelijk in de Heer grootbrengen, en ze leren bid-
den en geloof in de Heer hebben; in de hoop dat zij ons, als wij
zijn gestorven, op dit levenstoneel zullen opvolgen en het grote
werk van de laatste dagen en het koninkrijk van God op aarde zul-
len voortzetten.16

Wie wonen in een zogeheten geciviliseerde samenleving,
wordt de morele code geleerd — de tien geboden. Ze leren dat
ze niet mogen liegen, niet vloeken, niet stelen, kortom, niets te
doen wat in de samenleving als goddeloos, onheilig en onrecht-
vaardig wordt aangemerkt. Als ouders hun kinderen deze begin-
selen al vroeg bijbrengen, griffen zij die in hun geheugen. En als
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die kinderen dan de jaren van verantwoordelijkheid bereiken, zal
wat ze in hun geheugen hebben opgeslagen van invloed zijn op
hun daden, en wel hun hele verdere leven. Kinderen die zo zijn
opgevoed, schrikken zich wild als zij hun vrienden horen vloeken
en de naam van God ijdel horen gebruiken, en als ze ooit zelf
leren vloeken zal het hun veel moeite kosten om die eerste lessen
naast zich neer te leggen.17

Het is (...) voor kinderen een grote zegen om ouders te heb-
ben die bidden en hun kinderen goede beginselen leren en het
goede voorbeeld geven. Ouders kunnen hun kinderen moeilijk
straffen voor iets wat ze zelf ook doen.18

Als we onze kinderen van kinds af aan het goede voorbeeld en
onderricht geven, ze leren bidden en eerbied hebben voor de
Almachtige, ze die beginselen leren die troost bieden in beproe-
ving, opdat de Geest des Heren op hen zal rusten, (...) dan zullen
ze niet gemakkelijk afdwalen. Wat ze jong wordt geleerd zal ze
hun verdere leven bijblijven, en met welke beginselen ze ook
geconfronteerd worden, die goede lessen zullen bij ze opkomen.19

‘Laten we proberen om onze kinderen groot te

brengen in de lering en terechtwijzing des Heren.’
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Verstandige ouders staan niet toe dat

hun gezin op de tweede plaats komt.

Voor mij staat het al lang vast dat de duivel er veel aan gelegen
is om een wig te drijven tussen ouders en kinderen, door de
zoons en dochters van de heiligen de ideeën te voeden en in te
geven die hen ervan weerhouden om in de voetsporen te treden
van hun ouders. (...)

Hoe belangrijk is het dan dat we als ouders verstandig te werk
gaan en onze jongeren doordringen van de beginselen die lei-
den tot rechtvaardig handelen zodat ze de beginselen van recht-
schapenheid en waarheid in praktijk brengen. (...)

Het lijkt mij van groot belang te weten hoe we het vertrouwen
en de genegenheid van ons gezin kunnen winnen, want dat zal
hen op het pad zetten dat tot hun heil leidt. Dit is een opdracht
die ouders niet naast zich neer kunnen leggen. (...) Vaak denken
we dat er zaken zijn die zo urgent zijn dat we hiervoor geen tijd
hebben, maar dat hoort niet zo te zijn. Iedere man die ervoor
openstaat en die aandacht besteedt aan het werk dat ons te doen
staat, zal inzien en voelen dat de taak die op zijn schouders ligt
wat zijn gezin betreft, en dan vooral de opvoeding van zijn kin-
deren, bijzonder zwaar is.

We willen onze kinderen redden, we willen dat ze deelhebben
aan alle zegeningen die de geheiligden omringen, dat ze de
zegeningen krijgen die hun ouders ten deel zijn gevallen, omdat
die getrouw waren aan de volheid van het evangelie.20

Laat eenieder dicht bij huis blijven en zijn eigen gezin zo goed
mogelijk besturen en zijn eigen huis in orde brengen.21

Iedere vader moet zijn gezin zachtmoedig

en rechtschapen presideren.

Toen ik jong was en naar school ging, had de schoolmeester
een hele voorraad lange latten onder zijn beheer, en we wisten
dat we bij het minste of geringste een aframmeling kregen. Want
als er ook maar iets niet naar zijn zin was, kregen we een pak ram-
mel. De slaag die ik toen gekregen heb, heeft me niet veel goed
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gedaan. Met vriendelijkheid, zachtmoedigheid en barmhartigheid
wordt veel meer bereikt. Ik zou onze jongemannen dit beginsel
willen inprenten, zodat het hun leven lang in hun daden tot uit-
drukking komt. Tirannie is niet goed, of zij nu wordt uitgeoefend
door koningen of presidenten, of door de dienstknechten van
God. Vriendelijke woorden zijn veel beter dan harde. Als we, in
geval van een meningsverschil, lief en aardig voor elkaar blijven,
zal dat ons heel wat narigheid besparen.

(...) U zult zien dat een man die zijn vrouw en kinderen vrien-
delijk bejegent, door hen op dezelfde manier wordt behandeld.
Er zijn mij klachten ter ore gekomen dat mannen hun vrouw niet
goed behandelen. Ze zorgen niet goed voor hen. Ze behandelen
ze niet liefdevol. Dat doet me verdriet. Zo hoort het niet te zijn
(...). We behoren lief voor elkaar te zijn, elkaar goed te behan-
delen, en elkaars welzijn, belang en geluk te bevorderen, vooral
van de eigen huisgenoten.

De man is het hoofd van het gezin. Hij is de patriarch van zijn
huisgezin. (...) Er is niets mooiers op aarde dan een man die aan
het hoofd van zijn gezin staat en zijn kinderen rechtschapen
beginselen bijbrengt en ze van goede raad voorziet. Die kinde-
ren eren hun vader en putten troost en vreugde uit de gedachte
dat zij een rechtschapen man als vader hebben.22

Het onderwijs en voorbeeld van een moeder

zullen in tijd en eeuwigheid gevoeld worden.

De regel is dat we de moeder zien als degene die het karakter
van het kind vormt. Ik ben de mening toegedaan dat de moeder
meer dan enig ander invloed op haar nakomelingen uitoefent. En
de vraag wordt soms gesteld: ‘Wanneer begint die vorming?’
Onze profeten hebben gezegd: ‘Als de levensgeest, afkomstig van
God, zijn intrede doet in de tabernakel.’ Vanaf dat moment zal de
gesteldheid van de moeder haar uitwerking hebben op de vrucht
van haar schoot; en vanaf de geboorte van het kind, en zolang het
leeft, zullen het onderwijs en voorbeeld van de moeder in hoge
mate bepalend zijn voor dat kind, en zal haar invloed in tijd en
eeuwigheid gevoeld worden.23
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Op uw schouders, moeders, rust in hoge mate de taak om de
mentale en morele vermogens van de opkomende generatie tot
ontwikkeling te brengen, hetzij in hun peutertijd, kindertijd of
later in hun leven. (...) Er hoort geen dag voorbij te gaan dat een
moeder in Israël haar kinderen niet leert bidden. U behoort zelf
te bidden en uw kinderen hetzelfde te leren, en op die wijze
behoort u hen groot te brengen, opdat zij, wanneer u gestorven
bent, uw plaats innemen en het grote werk van God met succes
voortzetten, omdat hen beginselen zijn ingeprent die hen in tijd
en eeuwigheid tot zegen zullen zijn. Ik heb vaak gezegd dat het
de moeder is die het denken van het kind vormt. (...)

Toon mij een moeder die bidt, die zich met gebed door de
wisselvalligheden van het leven slaat, die zich verlaat op de Here
God van Israël in haar beproevingen en moeilijkheden, en ik zeg
u dat haar kinderen hetzelfde pad zullen bewandelen. Zij zullen
haar voorbeeld niet vergeten als zij naar voren treden in het
koninkrijk van God.24

Onze zusters (...) hebben hun plichten jegens hun echtgenoot.
Zij behoren zijn positie en omstandigheden in overweging te
nemen. (...) Iedere vrouw dient vriendelijk voor haar echtgenoot
te zijn. Ze kan hem onder alle omstandigheden steunen en hem
zoveel mogelijk van dienst zijn. Als het hele gezin verenigd is, kan
het een hemelse geest op aarde genieten. Zo behoort het te zijn,
want wanneer een man in deze kerk een vrouw huwt, gaat hij
ervan uit dat hij alle tijd en eeuwigheid met haar zal doorbren-
gen. In de morgen van de eerste opstanding verwacht hij die
vrouw en zijn kinderen in gezinsverband bij zich te hebben om
voor eeuwig en eeuwig bij elkaar te blijven. Wat een heerlijke
gedachte is dat!25

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Wat spreekt u aan in de relatie tussen Wilford en Phoebe
Woodruff? (Zie pp. 167–169.)
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• Neem de raad van president Woodruff aan zijn dochter
Blanche door (p. 170). Denk na over of bespreek specifieke
dingen die u kunt doen om het geluk van uw gezinsleden te
bevorderen.

• Wat spreekt u het meest aan in de raad van president Woodruff
aan jongeren over het huwelijk en het ouderschap? (Zie
p. 170–171.) Hoe kan deze raad van toepassing zijn op alle
leden van de kerk?

• Lees de tweede tot en met de vierde alinea op p. 171. Op
welke manieren kunnen ‘de ijdelheden en zaken van de
wereld’ ons afleiden van de vreugde in het gezin? Hoe kunnen
we die invloeden tegengaan? Hoe kunnen we onze kinderen
tonen dat onze omgang met hen belangrijk voor ons is?

• Lees de voorlaatste alinea op p. 172. Wat denk u dat het bete-
kent om ‘onze kinderen groot [te] brengen in de lering en
terechtwijzing des Heren’? Wat hebt u gedaan om dit te
bewerkstelligen?

• Lees de tweede en derde alinea op p. 172. Hoe kunnen ouders
hun kinderen het verlangen bijbrengen om in de kerk te dienen?

• Welke specifieke beginselen staan er volgens u in de raad van
president Woodruff over onderwijs aan kinderen? (Zie pp.
171–173.)

• Neem de hele paragraaf door op p. 174. Wat kunnen ouders
doen om de gezinsband topprioriteit te geven?

• Welke beginselen kunnen ouders leren uit de ervaringen van de
jonge Wilford Woodruff met zijn schoolmeester? (Zie p. 174.)

• Wat heeft president Woodruff gezegd over de invloed van echt-
genoten en vaders? (Zie pp. 174–175.) Wat heeft hij gezegd over
de invloed van echtgenotes en moeders? (Zie pp. 175–176.)
Hoe kunnen man en vrouw elkaar daarbij helpen?

• Hoe zijn de leringen in dit hoofdstuk van toepassing op groot-
ouders? Welke ervaringen laten zien dat grootouders een
goede invloed op hun kleinkinderen kunnen hebben?

• Welke voorbeelden kent u van ouders en grootouders die zich
goed kwijten van hun taak jegens hun gezin en familie?
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Relevante teksten: Enos 1:1; Mosiah 4:14–15; Alma 56:45–48; LV
68:25–31; 93:38–40

Noten

1. ‘Leaves from My Journal’, Millennial
Star, 3 oktober 1881, pp. 638–639.

2. Geciteerd in Millennial Star,
augustus 1840, p. 90.

3. Dagboek van Wilford Woodruff,
3 april 1847, archieven van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen.

4. Zie het dagboek van Wilford
Woodruff, 7 april 1847.

5. Deseret Weekly, 17 augustus 1889,
p. 226.

6. Wilford Woodruff aan Blanche
Woodruff, 16 september 1894;
geciteerd in Daniel H. Ludlow (red.),
Encyclopedia of Mormonism, 4
delen (1992), deel 4, p. 1582.

7. ‘An Epistle to the Members of The
Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints’, Millennial Star, 14 november
1887, p. 728.

8. The Discourses of Wilford Woodruff,
samengesteld door G. Homer
Durham (1946), p. 271.

9. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 271.

10. ‘Y. M. M. I. A. Annual Conference’,
Contributor, augustus 1895, p. 636.

11. Deseret News Weekly, 26 juni 1867,
p. 202.

12. Deseret News: Semi-Weekly,
4 maart 1873, p. 3.

13. Deseret Weekly, 17 augustus 1889,
pp. 225–226.

14. Deseret News: Semi-Weekly,
20 juli 1875, p. 1.

15. Salt Lake Herald Church and Farm,
15 juni 1895, p. 385.

16. Deseret News: Semi-Weekly,
20 juli 1875, p. 1.

17. Deseret News, 22 februari 1865,
p. 162.

18. ‘Selfishness’, Juvenile Instructor,
15 maart 1867, p. 45.

19. Deseret News, 26 december 1860,
p. 338.

20. Deseret News, 26 december 1860,
p. 338.

21. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 264.

22. Deseret Weekly, 22 juni 1889, p. 823.
23. Deseret Weekly, 17 augustus 1889,

p. 225.
24. Deseret News, 24 april 1872, p. 152.
25. Deseret Weekly, 22 juni 1889, p. 823.



179

H O O F D S T U K  1 7

Tempelwerk: ons hart op onze
familie en de Heer richten

Wanneer we het huis des Heren als
waardig lid van de kerk betreden, ontvangen wij

verordeningen waarmee we onszelf, onze voorouders
en onze nakomelingen kunnen voorbereiden om voor

eeuwig in Gods tegenwoordigheid te wonen.

Uit het leven van Wilford Woodruff

Toen de Kirtlandtempel op 27 maart 1836 werd ingewijd, was
Wilford Woodruff op zending in het zuiden van de Verenigde
Staten. Drie weken later hoorde hij over de gebeurtenissen rond
de inwijding, waarna hij in zijn dagboek schreef dat het nieuws
‘in hoge mate glorierijk’1 was. Na zijn zending keerde hij terug
naar Kirtland, waar hij ‘te voet aankwam terwijl er een sneeuw-
storm woedde.’ Dit is wat hij schreef: ‘Het huis des Heren kwam
in zicht voordat we het dorp bereikten. Bij die aanblik voelde ik
diepe blijdschap in mijn ziel, want het was de allereerste keer in
mijn leven dat ik het huis des Heren zag, dat volgens gebod en
openbaring was gebouwd.’2

Wilford Woodruff is zijn liefde voor het tempelwerk nooit
kwijtgeraakt. Hij heeft deelgenomen aan alle fases van het werk
— van bouw tot inwijding en van familiehistorisch werk tot
verordeningswerk voor de doden. Ook was hij verheugd dat hij
en zijn familieleden de tempelverordeningen hadden ontvangen.

President Woodruff sprak vaak over de tijd dat hij zelf zijn begif-
tiging ontving. De profeet Joseph Smith, die voorvoelde dat zijn
aardse bediening ten einde liep, bediende de begiftiging aan het
Quorum der Twaalf Apostelen in Nauvoo, zelfs voordat de tempel
daar was voltooid. President Wilford Woodruff heeft getuigd:
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‘‘Wij willen dat de heiligen (...) hun genealogie zover

mogelijk natrekken en aan hun ouders verzegeld worden.
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‘Joseph Smith heeft mij de verordeningen bediend die we aan de
heiligen der laatste dagen bij de begiftiging geven. Ik ontving mijn
begiftigingen onder leiding van Joseph Smith.’3

Wilford Woodruff heeft als lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen en later als president van de kerk de hand gehad in de
bouw van tempels. Hij was betrokken bij het werk aan de tempel
in Nauvoo (Illinois), en aan tempels in vier steden in Utah: Logan,
St. George, Manti en Salt Lake City. Hij heeft de inwijdingsgebeden
voor de tempels in Manti en Salt Lake City uitgesproken.

De Salt Laketempel, die na veertig jaar noeste arbeid werd
opgeleverd, had grote betekenis voor president Woodruff. Eerst
had hij de tempel in een uitgebreid visioen gezien nog voordat
de heiligen de Salt Lake Valley binnenreden.4 Vier dagen na aan-
komst in de vallei was hij erbij toen president Brigham Young het
tempelterrein onder inspiratie uitkoos.5 Jaren vóór de voltooiing
van de tempel had hij een droom waarin hij de sleutel van de
tempel in ontvangst nam en president Young hem zei dat hij
‘iedereen die op zoek is naar heil in de tempel moest toelaten.’6

Hij bleef zich onvermoeibaar inzetten voor de voltooiing van de
tempel, zelfs in tijden van beproeving en vervolging. En toen de
tempel in april 1893 eindelijk voltooid was, volgde hij de eerdere
aanwijzing van president Young op door drie weken lang inwij-
dingsdiensten te houden, zodat alle heiligen de kans kregen om
de inwijding bij te wonen.

Na de inwijding van de Salt Laketempel onderstreepte presi-
dent Woodruff hoe belangrijk het tempelwerk is voor het gezin.
Hij heeft gezegd: ‘Wij willen dat de heiligen vanaf dit moment
hun genealogie zover mogelijk natrekken en aan hun ouders ver-
zegeld worden. Verzegel de kinderen aan hun ouders en laat die
keten zover mogelijk doorlopen.’7 (U kunt de historische achter-
grond van deze leerstelling lezen op pp. XXXV–XXXVII in de
inleiding van dit boek.)

In 1894 zag president Woodruff toe op de oprichting van de
Genealogical Society of Utah, waardoor de kerk nu, als uitvloeisel
daarvan, in staat is om overal ter wereld hulp te bieden bij fami-
liehistorisch onderzoek. Ouderling Russell M. Nelson van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft daarover honderd jaar later
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gezegd: ‘Door de gebeurtenissen van dat historische jaar [1894]
worden familiehistorisch onderzoek en tempelwerk als een geheel

in de kerk beschouwd.’8 Die gebeurtenissen maakten deel uit van
de doorlopende vervulling van de profetie dat ‘het hart der kin-
deren [...] zich tot hun vaderen [zal] wenden’ (LV 2:2; zie ook
Maleachi 4:5–6).

Daar president Woodruff veel had te zeggen over tempelwerk
is dit het eerste van twee hoofdstukken over dit onderwerp. Dit
hoofdstuk concentreert zich op de zegeningen van tempelbe-
zoek en het eeuwige karakter van het gezin en in hoofdstuk 18
wordt ingegaan op het werk voor de doden.

Leringen van Wilford Woodruff

We nemen met hemelse vreugde deel aan het

tempelwerk, omdat het ons, onze voorouders

en onze nakomelingen voorbereidt op Gods

tegenwoordigheid in de hoogste hemel.

Er is geen werk waarin de heiligen der laatste dagen meer
geïnteresseerd zijn dan in de bouw van tempels.9

Als ik bedenk dat het ons gegeven is om tempels voor de naam
van de allerhoogste God te bouwen (...) en dat we bevoorrecht
zijn om die tempels te betreden en het werk te doen dat noodza-
kelijk is voor ons heil, alsook voor de verlossing van onze doden,
verheug ik mij ten zeerste en vind ik dat we zeer gezegend zijn.10

U kent de geschiedenis van deze tempels. U weet dat de pro-
feten [Joseph en Hyrum Smith] de dood vonden en dat de Heer
van de heiligen verwachtte dat zij de [Nauvoo]tempel afbouwden
voordat zij de wildernis werden ingedreven. Er was een bepaalde
openbaring ontvangen, die de ouderlingen van de kerk van God
ten zeerste inspireerde om dat werk te voltooien [zie LV
124:25–41]. Zij arbeidden uit alle macht en wisten het werk te
voltooien. Ze zijn die tempel binnengegaan en hebben de veror-
deningen en begiftigingen ontvangen voordat zij de wildernis
introkken. De tempels die we hebben gebouwd (...) zijn een
monument ten overstaan van God, engelen en stervelingen van
het geloof en de werken van de heiligen der laatste dagen.11
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Het is duidelijk dat de heiligen der laatste dagen de zegenin-
gen waarderen die ze door het tempelwerk in hun bezit krijgen.
(...) Ons hart is vervuld van blijdschap en we kunnen niet anders
dan onze God loven dat Hij zijn volk in zijn goedertierenheid
toestaat, ondanks de tegenstand en moeilijkheden waarmee het
te maken heeft gekregen, om tempels te bouwen en in te wijden
volgens het patroon dat Hij voor dit gewijde werk heeft gegeven.

Geen enkele weldenkende heilige der laatste dagen kan zijn
gedachten laten gaan over dit onderwerp zonder een golf van
hemelse vreugde door zijn ziel te voelen stromen voor wat God
in onze tijd heeft gedaan. Hij heeft ons toegerust met elke voor-
ziening, waarmee we onszelf, ons nageslacht en onze voorou-
ders kunnen voorbereiden op de eeuwige wereld die op dit
leven volgt. Waarlijk, de heiligen der laatste dagen zijn inderdaad
een zeer bevoorrecht volk en uit elk hart en huis in onze valleien
behoort lof op te stijgen naar Gods troon voor de grote barm-
hartigheid en goedertierenheid die Hij ons betoond heeft. Hij
heeft ons zeer dure beloften gedaan en is ze tot op de dag van
vandaag nagekomen. Nu God ons zoveel wonderbaarlijke gun-
sten heeft bewezen, zouden we het ondankbaarste en verwerpe-
lijkste volk zijn dat ooit bestaan heeft, als we onze plicht
verzaakten of tekortschoten in gehoorzaamheid en toewijding
aan Hem en zijn grote zaak.12

We willen in deze tempels blijven komen. We willen dat ze
bevolkt worden door de heiligen der laatste dagen. We willen
dat onze broeders en zusters er naar toe blijven gaan, tot verlos-
sing van de doden en tot zegen van de levenden.13

Uit het inwijdingsgebed van de Salt Laketempel: O Heer, de
voltooiing van dit heilige huis vervult ons met diepe en onbe-
schrijflijke gevoelens. Verwaardig U deze vierde tempel te aan-
vaarden, die uw verbondskinderen met uw hulp in deze bergen
hebben gebouwd. In voorbije tijden heeft U met uw Heilige
Geest uw dienstknechten, de profeten, geïnspireerd te spreken
over een tijd in de laatste dagen, wanneer de berg van het huis
des Heren zou vaststaan in het hoogste der bergen en verheven
zou zijn boven de heuvelen [zie Jesaja 2:2; Micha 4:2]. We dan-
ken u dat we de luisterrijke mogelijkheid hebben om een
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Zo zag de aanbeveling eruit die werd verstrekt aan leden

van de kerk die waardig waren om de inwijdingsdiensten

van de Salt Laketempel bij te wonen. 

bijdrage te leveren tot de vervulling van die visioenen van uw zie-
ners van weleer en dat U zo goed bent om ons toe te staan deel
te hebben aan dit grote werk.14

Met het familiehistorisch werk en de tempelverordeningen

zorgen we ervoor dat ons gezin wordt verzegeld en

schakelen we de generaties aaneen.

De beginselen van het evangelie van Jezus Christus blijven na de
dood van kracht; ze brengen man, vrouw en kinderen bijeen in de
gezinsband en herenigen hen in de werelden zonder einde. (...) De
verzegelende verordeningen zijn aan de heiligen der laatste dagen
geopenbaard; ze blijven na de dood van kracht en zullen, zoals
gezegd, man en vrouw voor eeuwig in gezinsverband herenigen.
Dat verklaart waarom deze beginselen deel uitmaken van onze
godsdienst. Dankzij deze beginselen zullen man en vrouw, ouders
en kinderen, herenigd worden, totdat de schakels tot aan vader
Adam aan elkaar zijn geklonken. Zonder deze verzegelende veror-
dening is er geen volheid van de celestiale heerlijkheid.15
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Broeders en zusters, de kern van de zaak is dat we ons gezin
— vader en moeder, broers en zussen, vrouw en kinderen — na
dit leven bij ons zullen hebben in de morgen van de opstanding,
in gezinsverband in de celestiale wereld, voor eeuwig en eeuwig.
Dat is alle offers waard die u en ik kunnen brengen in de luttele
jaren die we hier in het vlees doorbrengen.16

Laat iedere man zich aan zijn vader [verzegelen], en dan doet
u precies wat God zei toen Hij verklaarde dat Hij de profeet Elia
in de laatste dagen zou sturen [zie Maleachi 4:5–6]. De profeet
Elia is aan Joseph Smith verschenen en heeft hem gezegd dat de
dag gekomen was waarin dit beginsel ten uitvoer moest worden
gebracht [zie LV 110:13–16]. Joseph Smith heeft niet lang genoeg
geleefd om deze zaken te kunnen uitwerken. Zijn ziel was wel
volkomen in beslag genomen door dit werk, voordat hij om het
woord van God en het getuigenis van Jezus Christus werd ver-
moord. Hij zei dat er een schakel moest zijn tussen alle bedelin-
gen en het werk van God van de ene generatie tot de andere [zie
LV 128:18]. Hij dacht hier meer over na dan enig ander voorwerp
van openbaring.

De Heer heeft mij in mijn gebeden geopenbaard dat het mijn
plicht is om tegen heel Israël te zeggen dat dit beginsel ten uit-
voer moet worden gebracht. Deze openbaring indachtig leg ik
het u nu voor. (...) Wij willen dat de heiligen vanaf dit moment
hun familiegeschiedenis zover mogelijk natrekken en aan hun
ouders verzegeld worden. Verzegel de kinderen aan hun ouders
en laat die keten zover mogelijk doorlopen.17

Uit het inwijdingsgebed van de Salt Laketempel: Onze Vader in
de hemel, we presenteren U de altaren die we hebben vervaardigd
voor uw dienstknechten en -maagden, zodat zij hun verzegelingen
kunnen ontvangen. We wijden ze in de naam van de Heer Jezus
Christus ter ere van uw allerheiligste naam en vragen U deze alta-
ren te heiligen, opdat degenen die komen, zullen weten dat de
kracht van de Heilige Geest erop rust en zullen beseffen dat de
verbonden die zij aangaan heilig zijn. Evenzeer bidden we dat de
verbonden en overeenkomsten die we onder invloed van uw
Heilige Geest met U en met elkaar sluiten in alle heiligheid zullen
worden nageleefd, zodat U ze kunt erkennen. Mogen alle beloofde
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zegeningen in de morgen van de opstanding der rechtvaardigen
worden gerealiseerd door alle heiligen die naar deze altaren
komen. (...)

O God van onze vaders, Abraham, Isaak en Jakob, wier God u
gaarne wilde zijn, we danken U vanuit het diepst van ons hart dat
u de bevoegdheden hebt geopenbaard waarmee het hart van de
kinderen zich tot hun vaders begint te wenden en het hart van de
vaders tot de kinderen, opdat de zonen des mensen door alle
geslachten heen deel kunnen hebben aan de heerlijkheden en
vreugden van het koninkrijk des hemels. Wij bidden u ons te door-
dringen van de geest van Elia, opdat we onze doden kunnen ver-
lossen en we ons kunnen binden aan onze vaders die aan de
andere kant van het graf zijn. Sta ons toe onze doden te verzegelen
om voort te komen in de eerste opstanding, opdat wij die op aarde
zijn verbonden kunnen worden aan wie in de hemel zijn. We dan-
ken U in het belang van wie hun werk op aarde hebben volbracht,
alsmede in ons eigen belang, dat de gevangenisdeuren zijn open-
gezwaaid, dat de gevangenen bevrijding is verkondigd en dat de
banden waarmee zij waren gebonden, zijn verbroken. Wij loven U
dat onze vaders, van de laatste tot de eerste, vanaf hier tot aan het
begin, aan ons gebonden kunnen worden met onontbindbare
schakels, aaneengesmeed door het heilige priesterschap, om als
één grote familie in U verenigd te worden. En door die macht aan-
eengeklonken zullen we voor U staan om door de kracht van het
zoenbloed van uw Zoon te worden bevrijd van alle kwaad en te
worden gered en geheiligd, verhoogd en verheerlijkt.18

Alleen als we ons geestelijk voorbereiden kunnen

we de zegeningen van de tempel ontvangen.

Zonder u af en ga in gebed voordat u de tempel binnengaat.
Richt u tot de Heer en bid dat uw zonden u vergeven worden, en
dat niet alleen, bid dat allen de Geest Gods zullen hebben en het
getuigenis van de Heer Jezus Christus; dat de Geest van God zal
rusten op degenen die in de tempel samenkomen. (...)

Ik zie dit gaarne gebeuren onder de heiligen, want ik wil dat
alle leden die de tempel betreden dat doen met een zuiver hart,
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opdat de Geest van God op hen zal rusten, opdat ze die mogen
genieten en de invloed van die macht zullen voelen.19

Van elk lid van de kerk dat waardig wordt geacht om dat hei-
lige huis te betreden, kan worden aangenomen dat het de begin-
selen van het evangelie kent. We kunnen veilig stellen dat
eenieder weet wat zijn plicht jegens God en zijn medemens is.
Niemand is zo vergeetachtig dat hij of zij niet meer weet wat het
inhoudt om onze naasten liefdevol te bejegenen. Daarom is er
niemand die ook maar een moment in twijfel zal trekken dat het
belangrijk is voor elk lid van de kerk om in vrede te leven met zijn
of haar broeders en zusters, en met God. Hoe zullen we ooit de
zegeningen krijgen die Hij ons heeft beloofd, als we ons niet
voegen naar de vereisten waarmee we ze zeker kunnen stellen!

Kan men een wet van God overtreden of het niet zo nauw
nemen met de geboden Gods en ervan uitgaan dat een bezoek
aan zijn heilige huis (...) genoeg is om waardig voor God te wan-
delen en zijn zegen te krijgen?

Denkt men nu heus dat er zo lichtvaardig kan worden omge-
gaan met bekering van zonden?

Durft men zelfs maar te denken dat onze Vader van zoveel
onrechtvaardigheid en partijdigheid kan worden beschuldigd en
dat Hem zoveel onverschilligheid tegenover de vervulling van
zijn eigen woorden kan worden toegeschreven?

Ik hoop oprecht dat er niemand onder dit volk is die zich
daaraan schuldig maakt.

Wie zich hieraan schuldig maken moeten niet denken dat hun
tempelbezoek hun enige zegen zal brengen, vooral niet als de
zonde nog in hen woedt en ze in hun hart nog verbittering voe-
len of in onmin leven met hun broeders en zusters.

Over dit laatste onderwerp kan nog veel gezegd worden. Men
is vaak zozeer bezig met het gewichtigste van de wet, dat moge-
lijk het belang van liefde, menslievendheid en mensenmin wordt
onderschat. (...)

(...) Voordat we de tempel betreden om ons voor de Heer
te stellen (...) moeten we onszelf ontdoen van alle bittere
en onheuse gevoelens jegens anderen, zodat niet alleen de
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onenigheden onder ons ophouden, maar ook de oorzaken wor-
den weggenomen en de achterliggende drijfveren losgelaten,
die ze hebben veroorzaakt. We moeten ze uitspreken en elkaar
om vergiffenis vragen. We moeten de Heer bidden om de geest
van bekering, en wanneer we die ontvangen, moeten we ernaar
handelen, opdat we ons voor Hem vernederen en elkaar om
vergiffenis vragen, en de ander de barmhartigheid en mildheid
betonen, die wij zelf van de hemelen verwachten.

Aldus betreden we dat heilige gebouw met ons hart vrij van
bedrog en onze ziel ontvankelijk voor het beloofde hemelse
onderricht! Dan zullen onze smeekbeden, vrij van elke wan-
klank, verenigd tot Jehova opstijgen en uitgelezen zegeningen
uit de hemel tot gevolg hebben! (...)

(...) We doen een beroep op [alle leden van de kerk, ieder
afzonderlijk] om ervoor te zorgen dat ze op vriendschappelijke
voet met hun broeders en zusters staan en hun vertrouwen en
liefde waardig zijn. Ze dienen er bovenal voor te zorgen dat ze
het gezelschap van de Heilige Geest waardig zijn. Laat die Geest
ijverig worden gezocht en gekoesterd, niet alleen in het kleinste
en eenvoudigste gezin, maar ook binnen het hoogste orgaan en
quorum. Laat die Geest post vatten in het hart van de broeders
en zusters, in het hart van ouders en kinderen, alsook in het hart
van het Eerste Presidium en de Twaalf. Laat die Geest alle
meningsverschillen tussen leden van het ringpresidium en de
hoge raad ontzenuwen en verzachten, alsook onder de leden.
Laat die Geest jong en oud, man en vrouw, kudde en herder, volk
en priesterschap verenigen in dankbaarheid, vergevensgezind-
heid en liefde, zodat [we] de Heer welgevallig zijn en we met een
vrij geweten voor zijn aangezicht kunnen komen, omdat we op
goede voet staan met alle mensen. Dan zullen er geen teleurstel-
lingen zijn over de zegeningen die zijn beloofd aan wie Hem
oprecht aanbidden. De zoete influisteringen van de Heilige Geest
zullen hun worden geschonken, alsmede de schatten des hemels
en de omgang met engelen, want zijn belofte is voortgegaan en
die komt Hij altijd na!20
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Uit het inwijdingsgebed van de Salt Laketempel: Vader in de
hemel, U hebt de hemel en aarde geschapen en al wat daarop is;
o Allerhoogste, U bent volmaakt in barmhartigheid, liefde en
waarheid, en wij, uw kinderen, komen vandaag voor uw aange-
zicht om U in dit huis, dat we voor uw heilige naam hebben
gebouwd, krachtens het zoenbloed van uw eniggeboren Zoon te
smeken of U Zich onze zonden in alle eeuwigheid niet meer wilt
gedenken, opdat onze gebeden voor uw troon mogen opstijgen
en U ons zult horen in uw heilige woonstede. En moge het U
behagen onze smeekbeden te gedenken. Verhoor ze volgens uw
oneindige wijsheid en liefde. Schenk ons de zegeningen die wij
wensen, zelfs honderdvoudig, in zoverre wij genegen zijn om
met een rein hart en vast voornemen uw wil te doen en uw naam
te verheerlijken. (...)

Wij komen voor U in blijdschap en dankzegging, jubelend van
vreugde en met een hart vol lof, dat u ons heeft toegestaan deze
dag te zien, waar we veertig jaar lang op hebben gehoopt, voor
hebben gewerkt en om hebben gebeden, waarop we nu dit huis
aan U kunnen wijden, dat we voor uw luisterrijke naam hebben
gebouwd. Een jaar geleden hebben we, met hosannakreten tot
God en het Lam, de deksteen gelegd. En vandaag wijden we het
huis in zijn geheel aan U, met alles wat erbij hoort, opdat het hei-
lig voor uw aangezicht zal zijn; opdat het een huis des gebeds
moge zijn, een huis van glorie en verering; moge uw heerlijkheid
er op rusten; moge uw heilige tegenwoordigheid er voortdurend
verblijven; moge het de woonstede van uw geliefde Zoon, onze
Heiland, zijn; moge de engelen die voor uw aangezicht zijn het
als geheiligde gezanten bezoeken, om ons uw wensen en uw wil
te brengen, opdat het in alle vertrekken geheiligd en gewijd
moge zijn voor uw heilige naam, God van Israël en almachtige
Vorst van het mensdom. En we bidden dat alle mensen die dit
huis zullen betreden, uw macht zullen voelen en geneigd zullen
zijn om te erkennen dat U het geheiligd hebt, dat het uw huis is,
een huis waarop uw heiligheid rust.21
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Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Hoe reageerde ouderling Wilford Woodruff toen hij hoorde
dat de Kirtlandtempel was ingewijd en toen hij voor het eerst
van zijn leven de tempel zag? (Zie p. 179.) Hebt u soortgelijke
ervaringen waar u anderen in kunt laten delen?

• Op welke manieren lieten de eerste heiligen der laatste dagen
hun interesse in tempels blijken? (Zie pp. 182–183.) Waarom
behoren wij zeer ‘geïnteresseerd’ in tempelwerk te zijn?

• Lees de laatste alinea die op p. 181 begint. In welke opzichten
ziet u tempelwerk en familiegeschiedenis als ‘één geheel’?
(Zie pp. 184–186.) Hoe heeft dit werk u geholpen om uw hart
tot uw voorouders en nakomelingen te wenden?

• Waarom hebben we de verzegelverordening nodig om de ‘vol-
heid van de celestiale heerlijkheid’ zeker te stellen? (Zie pp.
184–185; zie ook LV 131:1–4.)

• Zoek in het hele hoofdstuk naar uitspraken over de gezinsrela-
tie. Wat kunnen we van deze leringen leren? Hoe kan ons begrip
van het huis des Heren van invloed zijn op onze gevoelens over
ons eigen thuis?

• In welke opzichten is tempelbezoek u en uw gezin tot zegen
geweest? Hoe kunnen ouders hun kinderen leren eerbied te
hebben voor de tempel en hen voorbereiden op de tempel-
verordeningen?

• Op pp. 186–188 staan een aantal adviezen van president
Woodruff om de toenmalige heiligen voor te bereiden op de
inwijding van de Salt Laketempel. Hoe kunnen deze adviezen
ons van pas komen als we de naar de tempel gaan?

• Welke beginselen worden er zoal onderwezen in het inwij-
dingsgebed van de Salt Laketempel? (Zie pp. 183–184,
185–186, 189.) Overdenk of bespreek hoe dit gebed ons kan sti-
muleren tot het doen van tempelwerk en familiegeschiedenis.
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Relevante teksten: Psalmen 24:3–5; Matteüs 16:18–19; LV 27:9;
97:10–17; 109; 110; 138:46–48
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6. Dagboek Wilford Woodruff,
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De Salt Laketempel,

door president Wilford Woodruff op 6 april 1893 ingewijd.
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Tempelwerk:
verlossers op de berg Zion

Wij bezitten de sleutel tot het heil van onze
voorouders die zonder het evangelie gestorven zijn.

Uit het leven van Wilford Woodruff

In oktober 1841, vlak nadat hij van een zending in Engeland in
Nauvoo was teruggekeerd, woonde ouderling Wilford Woodruff
een vergadering bij waarin de profeet Joseph Smith de leer van de
verlossing der doden uitlegde. Dat was de eerste keer dat ouder-
ling Woodruff hoorde dat de leden van de kerk heilsverordenin-
gen konden verrichten ten behoeve van hun gestorven
voorouders. Hij heeft gezegd: ‘Het was als een lichtkegel van Gods
troon die ons hart binnendrong en ons een weidse blik op de
eeuwigheid bood.’1 Ook heeft hij opgemerkt: ‘Ik had het gevoel
dat de God die dat beginsel aan de mens had geopenbaard, wijs,
rechtvaardig en waarachtig was. Voor mij was Hij een God met de
meest verheven eigenschappen, met gezond verstand en alle ken-
nis. Voor mij was Hij consequent in zowel liefde, barmhartigheid,
gerechtigheid als oordeel en ik wilde die God meer dan ooit lief-
hebben. (...) Ik wilde vanuit het diepst van mijn ziel halleluja roe-
pen toen mij de openbaring over de doop voor de doden ter ore
kwam. Ik had het gevoel dat we ons met recht konden verheugen
in de zegeningen des hemels.’2

Toen ouderling Woodruff deze leer hoorde, moest hij aan zijn
moeder denken. ‘Het eerste waar ik aan moest denken’, zei hij,
‘was dat mijn moeder in de geestenwereld was. Ze stierf toen ik
14 maanden was. Ik heb [mijn] moeder nooit gekend. Ik dacht bij
mijzelf: ‘Heb ik de macht om mijn vader en moeder te verzegelen?
Het antwoord was: ja.’3 Later heeft hij gesproken over het moment
waarop hij in de gelegenheid was om zijn moeder aan zijn vader
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te verzegelen: ‘Zij zal deelhebben aan de eerste opstanding; en dat
alleen al is voldoende genoegdoening voor alle arbeid die ik heb
verricht.’4 Ook getuigde hij van de blijdschap die hij voelde toen
hij de tempelverordeningen voor andere overleden familieleden
verrichtte: ‘Het was voor mij een grote zegen dat ik zo’n vierdui-
zend verwanten van vaderskant en moederskant heb kunnen ver-
lossen in de tempel van onze God. Ik zeg dit omdat het een van
onze zegeningen is, een zegen waarvan we de volheid en glorie
pas zullen beseffen als de sluier wordt weggeschoven.5

Toen hij president van de kerk was, heeft president Wilford
Woodruff de Salt Laketempel ingewijd. Bij die gelegenheid vroeg
Hij de Heer om de heiligen te helpen bij de verlossing van de
doden: ‘Geef (...) dat heilige gezanten ons binnen deze gewijde
muren bezoeken om ons te laten weten wat wij moeten doen ten
behoeve van onze doden. En U hebt ingewerkt op het hart van
velen die nog geen verbond met U zijn aangegaan en hen ertoe
aangezet om hun voorouders te traceren. Al doende hebben zij
de geslachtslijnen van velen van de heiligen getraceerd. Wij bid-
den u dat u dit verlangen bij hen zal versterken zodat zij op die
manier uw werk van dienst zullen zijn. Wij bidden U om hen
te zegenen in hun arbeid opdat geslachtsregisters van fouten
gespeend zullen blijven. Ook vragen wij u om voor hen nieuwe
informatiebronnen te ontsluiten, om hun verslagen uit het verle-
den in handen te geven, zodat hun werk niet alleen correct maar
ook compleet zal zijn.’6

Leringen van Wilford Woodruff

Onze hemelse Vader is barmhartig voor al zijn

kinderen en verdoemt niemand die in dit leven geen

kans heeft gehad om het evangelie te accepteren.

Als de doden het evangelie tijdens hun leven niet te horen heb-
ben gekregen en het niet hebben kunnen aannemen, zal de Heer
hen niet naar de hel sturen. God is de Vader van iedereen. Hij is
iedereen barmhartig. (...) Miljoenen mensen zijn geboren, hebben
geleefd en zijn weer gestorven zonder ook maar een profeet te
hebben gezien; nooit hebben ze iemand gezien die van Godswege
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De Winter Quarterstempel (Nebraska), gebouwd op de plek waar veel

heiligen der laatste dagen in de winter van 1846–1847 hun kamp hadden

opgeslagen, voordat ze doortrokken naar de Salt Lake Valley. 

geroepen was en de macht had om een van de verordeningen in
het huis van God te bedienen. Zal God hen verdoemen omdat ze
het evangelie niet hebben aangenomen? In geen geval.7

God maakt geen onderscheid tussen mensen; Hij schenkt de
ene generatie geen privileges die hij een andere onthoudt; en
het hele mensdom, van vader Adam tot onze tijd, zal het privi-
lege hebben, wanneer dan ook, om het evangelie van Christus te
horen; en de generaties die zijn voorbijgegaan zonder het evan-
gelie in volheid, kracht en heerlijkheid te horen, zullen van God
niet het verwijt krijgen dat ze het niet hebben nageleefd. Noch
zullen zij verdoemd worden omdat ze niet hebben geleefd naar
een wet die hen niet bekend was of waarvan ze geen begrip had-
den. En als zij naar het licht hebben geleefd dat ze hadden, zijn
ze in die mate gerechtvaardigd en zal er in de geestenwereld tot
hen gepredikt moeten worden.8



196

H O O F D S T U K  1 8

We worden verlossers op de berg Zion doordat

we tempels bouwen en de heilsverordeningen ten

behoeve van onze doden ontvangen.

Veel van onze voorouders die nu in de geestenwereld zijn,
hebben nooit een apostel, profeet of geïnspireerd mens gezien
en bevinden zich in de gevangenis. Het kan zijn dat Joseph
Smith, Heber Kimball, George A. Smith en duizenden ouderlin-
gen Israëls onder die geesten prediken en dat het getuigenis van
de ouderlingen wordt aangenomen. Maar de ouderlingen daar
dopen de gelovigen niet; er wordt in de geestenwereld niet
gedoopt, net zo min als men daar huwt of wordt uitgehuwelijkt.9

Iemand hier zal dit deel van het werk voor hen moeten doen;
want voor de redding van een dode die nooit het evangelie heeft
ontvangen, moet hetzelfde worden gedaan als voor een levende.
En iemand die zonder het evangelie is gestorven, mag verwachten
dat iemand hier dat werk voor hem doet.10

Het is onze plicht om in actie te komen en deze tempels te
bouwen. Voor mij is dit deel van onze bediening net zo belang-
rijk als een zending onder de levenden; de doden zullen de stem
van de dienstknechten Gods in de geestenwereld horen. En ze
kunnen niet voortkomen in de morgen van de [eerste] opstan-
ding tenzij er ten behoeve van hen bepaalde verordeningen wor-
den verricht in de tempels die voor de naam van God worden
gebouwd. (...) Iemand moet hen verlossen door hier op aarde
dergelijke verordeningen te verrichten omdat zij dat in de
geestenwereld niet zelf kunnen doen. En om dit werk hier te
kunnen verrichten moeten er tempels zijn waarin we dat kunnen
doen; en ik wil u zeggen, broeders en zusters, dat God in de
hemel van ons verwacht dat wij ze bouwen, zodat het verlos-
singswerk kan worden bespoedigd. Onze beloning wacht ons aan
de andere kant van de sluier. (...)

(...) Het verbaast mij niets dat president [Brigham] Young zich
gedrongen voelde om de heiligen der laatste dagen aan te sporen
om voort te maken met de bouw van deze tempels. Hij was zich
bewust van het belang van dit werk. Maar nu hij niet meer onder
ons is, rust deze taak op onze schouders. God zal onze arbeid



197

H O O F D S T U K  1 8

zegenen en we zullen er vreugde in vinden. We doen het ter voor-
bereiding op de wederkomst van de Heiland. En als we de tem-
pels gebouwd hebben die we van plan zijn te bouwen, zullen we
de noodzaak inzien van nog meer tempels, want in proportie tot
de ijver waarmee we dat werk doen, zal ons de omvang van dit
werk duidelijk worden, want we staan slechts aan het begin.
Wanneer de Heiland komt zal er duizend jaar gewijd worden aan
dit verlossingswerk; en overal op dit land van Jozef — Noord- en
Zuid-Amerika — zullen er tempels verschijnen, en ook in Europa
en elders. Voor alle nakomelingen van Sem, Cham en Jafet die het
evangelie niet in dit leven hebben ontvangen, moet er gewerkt
worden in de tempels van God, voordat de Heiland het koninkrijk
kan aanbieden aan de Vader en kan zeggen: ‘Het is volbracht.’11

We hebben met u een aantal zaken besproken (...) met betrek-
king tot de verlossing van de doden, en een aantal in verband met
de bouw van tempels. Dat zijn, broeders en zusters, belangrijke
zaken. We doen dat werk voor anderen, omdat ze dat niet zelf
kunnen doen. Dat is wat Jezus Christus heeft gedaan toen Hij zijn
leven aflegde voor onze verlossing, omdat we onszelf niet kunnen
verlossen. We hebben vaders, moeders en bloedverwanten in de
geestenwereld en we hebben ten behoeve van hen werk te doen.
Ik ben zeer geïnteresseerd in dit verlossingswerk voor de doden,
evenals mijn broeders en zusters. We dienen dit werk zoveel
mogelijk ter hand te nemen. (...) Dit werk rust op de schouders
van de heiligen der laatste dagen. Doe in dit opzicht wat u kunt,
want dan zult u, wanneer u aan de overzijde aankomt, gezegend
genoemd worden door uw vader, moeder, familieleden en vrien-
den. En voor zover u een instrument in de hand van God bent
geweest om hun verlossing te bewerkstelligen, zult u een verlos-
ser op de berg Zion zijn, naar de profetie [zie Obadja 1:21].12

We zijn gezegend met macht en gezag, dragen het heilige
priesterschap op gebod van God om op aarde zowel de levenden
als de doden te verlossen. Als we dat niet doen, worden we ver-
doemd en van de aarde weggevaagd. Dan zal de God van Israël
een volk opwekken dat het wel doet.13

Broeders en zusters, neem deze zaken ter harte. Laten we verder
gaan met onze documentatie, vul de verslagen rechtvaardig voor
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De St. Georgetempel (Utah), waar

president Wilford Woodruff werkzaam is geweest als tempelpresident.

de Heer in en voer dit beginsel uit, dan zullen Gods zegeningen de
onze zijn en zullen de verlosten ons in de toekomst gezegend noe-
men. Ik bid God dat ons, als volk, de ogen mogen opengaan zodat
wij het grote en machtige werk dat op onze schouders rust en dat
de God des hemels van ons vereist, mogen zien, dat onze oren het
mogen horen en ons hart het mag begrijpen. Ontzagwekkend en
glorierijk zijn de beginselen die God aan ons geopenbaard heeft
ten aanzien van de verlossing van onze doden.14

De doden zien ernaar uit dat wij namens

hen de verordeningen ontvangen en God zelf 

slaat vol belangstelling het tempelwerk gade.

Met betrekking tot de verlossing van de doden staat ons een
groot werk te wachten. De koers die wij volgen wordt door ieder-
een in de hemel met belangstelling gadegeslagen.15

Onze voorvaders verlaten zich op ons voor dit werk. Ze kijken
vol verwachting toe en hun wens is dat we deze tempels voltooien
en voor hen bepaalde verordeningen verrichten, zodat zij in de
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morgen van de opstanding kunnen voortkomen en dezelfde zege-
ningen kunnen genieten als wij.16

‘Allen die gestorven zijn zonder kennis van dit evangelie, maar
het aangenomen zouden hebben indien zij langer hadden
mogen blijven, zullen erfgenaam zijn van het celestiale konink-
rijk van God; ook allen die van nu af aan zullen sterven zonder
kennis ervan, maar het met geheel hun hart zouden hebben aan-
genomen, zullen erfgenaam van dat koninkrijk zijn; want Ik, de
Heer, zal alle mensen oordelen naar hun werken, naar het ver-
langen van hun hart.’ [LV 137:7–9.] Zo zal het voor uw vaders
zijn. Er zullen er maar weinig zijn, wellicht niet een, die het
evangelie niet aannemen. (...) De vaders van dit volk zullen het
evangelie accepteren.17

President Young heeft tegen ons gezegd, en daar ben ik het
volkomen mee eens, dat de doden, als ze konden spreken, met
tienduizend stemmen des donders zouden spreken om de
dienstknechten van God op te roepen tot de bouw van tempels,
hun roeping groot te maken en hun doden te verlossen.18

Als [we] de gevoelens van de profeet Joseph Smith en de
andere autoriteiten kenden en begrepen, alsmede de gevoelens
van de miljoenen mensen die in de kerkers zitten, zouden we het
werk niet moe worden. (...) We zouden arbeiden voor de verlos-
sing van onze doden.19

De hemelen houden hun blik op ons gericht; de blik van God
zelf, de blik van elke profeet en apostel in de geestenwereld is op
ons gericht, gericht op deze priesterschap, om te zien wat ze aan
het doen zijn en wat ze zullen doen. Het is van veel meer belang
dan we beseffen en begrijpen. Laten we ons bewust worden van
het belang van de verordeningen van het huis des Heren en onze
plicht doen, opdat we gerechtvaardigd zijn.20

Wanneer we onze voorouders in de geestenwereld

ontmoeten, zal het een tijd van vreugde of verdriet zijn,

afhankelijk van het werk dat we voor hen hebben gedaan.

U bent in de gelegenheid om (..) uw doden te verlossen. Velen
van u hebben dat ook gedaan en ik hoop dat u dat zult blijven
doen zolang u doden hebt om te verlossen. Blijf dat werk altijd



200

H O O F D S T U K  1 8

doen, zolang u de kracht hebt om naar de tempel te gaan. (...) Ik
heb er hier een paar duizend verlost. Ik heb dopen, ordeningen,
wassingen en zalvingen, begiftigingen en verzegelingen voor hen
gedaan, alsof ze in levenden lijve aanwezig waren. Ik ga straks en
zal ze ontmoeten aan de overzijde van het graf. Ook u zult gaan
en uw verwanten ontmoeten.21

Als mijn lichaam in het graf wordt gelegd en mijn geest naar de
geestenwereld gaat, zal ik mij verheugen en met hen in de mor-
gen van de opstanding voortkomen, voor zover zij deze beginse-
len aannemen. Misschien zegt u: ‘Stel dat de mensen voor wie u
zich hebt laten dopen het evangelie verwerpen?’ Dat is dan hun
fout, niet de mijne. Dit is een plicht, een werk, dat op heel Israël
rust, voor zover het daartoe in de gelegenheid is.22

Ik vraag me af hoe ik me zou voelen als ik, na zo lang geleefd
te hebben en het privilege te hebben gehad om deze tempels te
betreden, in de geestenwereld aankwam zonder dit werk te heb-
ben gedaan? Daar ontmoet ik de familie van vaderskant, ik ont-
moet de familie van moederskant, ik ontmoet mijn voorvaders
en dan blijken ze nog in de gevangenis te zitten. Ik had de sleu-
tel tot hun heil in mijn bezit, en toch heb ik niets voor ze gedaan.
Hoe zou ik me voelen, of hoe zouden zij over mij denken?23

Ik wil niet in de geestenwereld aankomen en mijn voorvaders
onder ogen komen die in hun tijd niets hebben geweten van het
evangelie, en hun tegen mij horen zeggen: ‘Jij had mij kunnen
verlossen en je hebt het niet gedaan.’ Ik wil niet dat dat gebeurt.
Ik wil niet dat dat de heiligen der laatste dagen overkomt. Ik denk
dat we het niet slecht doen. We hebben vier tempels gebouwd in
deze valleien van de bergen [in 1897] en die worden goed
bezocht door de heiligen der laatste dagen. Maar we moeten
doorgaan totdat we iedereen die we maar kunnen, hebben ver-
lost. Als we ons door dit principe laten leiden, zullen we worden
gezegend. Die zegen zal ons vergezellen in de morgen van de
opstanding, wanneer onze vaders en moeders en onze voorou-
ders met ons opstaan, omdat we hen hebben verlost.24

Als we niet doen wat er van ons verwacht wordt, staat ons ver-
oordeling te wachten. Als we ons werk wel doen, zullen we onze
vrienden in het celestiale koninkrijk ontmoeten en ze zullen
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zeggen: ‘Je bent onze verlosser, omdat je daartoe de bevoegd-
heid bezat. Je hebt de verordeningen verricht die God vereist.’25

We zijn geroepen als verlossers op de berg Zion, zo lang het
koninkrijk van de Heer op aarde is. Dat zijn glorierijke beginse-
len. Om onszelf te redden en onze naasten te redden, wat is dat
een zegen! Wat zijn goud en zilver; wat zijn de rijkdommen van
deze wereld? Ze vergaan allemaal. We overlijden en laten ze ach-
ter. Maar als we eeuwig leven hebben, als we het geloof behou-
den en overwinnen, zullen we ons verheugen als we aan de
andere zijde van de sluier komen. Daar verheug ik me zeer over.
Er is nauwelijks een beginsel te bedenken dat de Heer heeft
geopenbaard, waarin ik mij meer verheug dan dat van de verlos-
sing van de doden; dat we onze vader, onze moeder, onze vrouw
en kinderen in familieverband bij ons zullen hebben in de mor-
gen van de eerste opstanding en in het celestiale koninkrijk. Dat
zijn verheven beginselen. Ze zijn elk offer waard.26

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Hoe voelde Wilford Woodruff zich toen hij de leer van de ver-
lossing der doden voor het eerst hoorde? Wat was zijn eerste
gedachte? (Zie p. 193.) Wat kunnen we uit die reactie leren?

• President Woodruff heeft gezegd dat het tempelwerk voor de
doden net zo belangrijk is als het zendingswerk voor de leven-
den (p. 196). Overdenk of bespreek het belang van die uit-
spraak. Welke ervaringen hebben u inzicht gegeven in het
verband tussen tempelwerk en zendingswerk?

• President Woodruff heeft gezegd dat wanneer we de verorde-
ningen ten behoeve van de doden verrichten, we werk doen
dat anderen ‘niet zelf kunnen doen’ (p. 197). Hoe beïnvloedt
dit inzicht uw gevoelens over tempelwerk?

• Neem de paragraaf door die op p. 198 begint. Hoe denken uw
voorouders volgens president Woodruff over tempelwerk? Hoe
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denkt God de Vader over dit werk? Wat voor gevoel brengen
deze uitspraken bij u teweeg?

• Neem het laatste deel van het hoofdstuk door, dat begint op
p. 199. Denk u eens in hoe u zich zult voelen als u uw voor-
ouders in de geestenwereld ontmoet.

• Hoe kunnen we tijd vrij maken voor tempelwerk en familie-
geschiedenis? Welke hulpmiddelen biedt de kerk ter assisten-
tie aan?

• Hoe kan uw deelname aan tempelwerk en familiegeschiedenis
uw gezin ten goede komen? Welke hulp kunnen wij de jonge-
ren van de kerk bieden, zodat zij enthousiast meewerken aan
de verlossing van de doden?

Relevante teksten: 1 Korintiërs 15:29; LV 128; 138
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De profeet navolgen

Als we het woord des Heren gehoorzamen dat
Hij aan de levende profeet heeft geopenbaard, zullen

we in deze wereld veilig en gelukkig zijn en in de
komende wereld de verhoging ingaan. 

Uit het leven van Wilford Woodruff

Ouderling Wilford Woodruff was op zekere middag thuis toen
hij het bericht kreeg dat president Brigham Young hem wilde
spreken in het kantoor van de kerkhistoricus. Toen dit verzoek
van de president van de kerk tot hem kwam, ging ouderling
Woodruff ‘onmiddellijk naar het kantoor toe’,1 waar hij toen
werkzaam was als assistent-kerkhistoricus. Later heeft hij in zijn
dagboek geschreven:

‘Toen ik binnenkwam vroeg president Young aan mij: ‘Heb je
een span [paarden]?’ Ik zei hem dat ik een span pony’s had. Hij
vroeg of ik ze kon missen. Ik dacht een ogenblik na en zei toen:
‘Jazeker, ik doe wat er van mij gevraagd wordt.’ Toen zei hij: ‘Ik
heb een goed span paarden, die ik aan jou wil geven nu je hier
werkzaam bent.’ Dat kwam als een verrassing. Het overviel me
nogal. Ik accepteerde de paarden en was heel dankbaar, hoewel
ik dat toen niet heb laten blijken.’2

Toen ouderling Woodruff ermee akkoord ging om zijn pony’s
af te staan, deed hij dat omdat hij president Young gehoorzaam
wilde zijn; hij verwachtte er niets voor terug. Hij wist echter wel
dat er zegeningen volgen als we naar de profeet luisteren. Een
paar maanden eerder had hij verklaard: ‘De Heer zal inwerken
op broeder Brigham en hem veel beginselen geven die betrek-
king hebben op het heil van dit volk. We kunnen ons daar niet
aan onttrekken en zeggen dat we tot hier gaan en niet verder.



204

H O O F D S T U K  1 9

Wilford Woodruff was van 7 april 1889 tot 2 september 1898 president

van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
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Dat kunnen we niet doen zonder onze positie bij God in gevaar
te brengen.’3

Deze uitspraak is in overeenstemming met zijn onwankelbare
trouw aan de presidenten van de kerk toen hij werkzaam was als
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Toen hijzelf president
van de kerk werd, getuigde hij van zijn goddelijke roeping en ver-
zekerde de heiligen dat ze altijd door een profeet zouden worden
geleid. Hij heeft gezegd:

‘Toen de Heer de sleutels van het koninkrijk Gods, de sleutels
van het Melchizedekse priesterschap, van het apostelschap, aan
Joseph Smith gaf en ze op hem bevestigde, deed Hij dat om ze
hier op aarde te laten tot de komst van de Zoon des Mensen.
Brigham Young heeft terecht gezegd: “De sleutels van het konink-
rijk Gods zijn hier.” Hij bezat ze tot de dag dat hij stierf. Daarna
berustten ze bij een andere man: president John Taylor. Hij bezat
die sleutels tot het moment dat hij stierf. Vervolgens vervielen ze,
in de voorzienigheid Gods, aan Wilford Woodruff.

‘Ik zeg tot de heiligen der laatste dagen dat de sleutels van het
koninkrijk Gods in ons bezit zijn en dat zullen blijven tot de
komst van de Zoon des Mensen. Laat dat heel Israël duidelijk zijn.
Zij mogen dan maar kort bij mij berusten, maar daarna berusten
ze bij een andere apostel, en na hem bij iemand anders, enzo-
voort tot de komst van de Heer Jezus Christus in de wolken van
de hemel.’4

Leringen van Wilford Woodruff

Vanaf de tijd van Adam heeft de Heer

profeten verwekt om zijn kerk te besturen en

de inwoners van de aarde te waarschuwen.

God heeft deze kerk vanaf het begin geleid door middel van
profeten en geïnspireerde mannen. Hij zal deze kerk blijven lei-
den tot het einde van de wereld.5

God heeft zijn kerk of volk, in welk tijdperk van de wereld ook,
altijd bestuurd en geleid door middel van openbaring. De
levende orakels van God waren onder hen — en zij droegen de
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sleutels van het koninkrijk en hadden openbaring nodig om hun
werk goed te kunnen doen.6

De Heer heeft over de geslachten waar wij weet van hebben
nimmer een oordeel uitgestort vóór Hij profeten en geïnspi-
reerde mannen had verwekt om de inwoners van de aarde te
waarschuwen. Zo heeft de Heer altijd gehandeld met alle
mensen vanaf de tijd van vader Adam tot de tegenwoordige tijd.7

De Heer openbaart zijn wil voor de kerk aan de profeten

en leidt ons voort op het pad naar het eeuwige leven.

De Heer heeft ons gezegd (...) dat het niet uitmaakt of Hij met
zijn eigen stem uit de hemel spreekt of door de bediening van
engelen of door de stem van zijn dienstknechten wanneer zij
door de Heilige Geest spreken — het is allemaal dezelfde zin en
wil des Heren [zie LV 1:38].8

De wet van God komt uit de mond van de leiders die over ons
gesteld zijn.9

Al hadden we elke openbaring in ons bezit die God ooit aan
de mens heeft gegeven, al hadden we het boek Henoch, al had-
den we de onvertaalde platen in onze eigen taal, al hadden we
de verzegelde geschriften van Johannes de Openbaarder, en alle
andere openbaringen, en stapelden we die dertig meter hoog
op, dan nog kon de kerk en het koninkrijk Gods niet in dit of
enig ander tijdperk van de wereld groeien zonder de levende
orakels van God.10

Er wordt openbaring ontvangen. Zeker, de leiders van deze
kerk hebben sinds de dood van de profeet Joseph Smith niet veel
openbaringen [gepubliceerd]. Joseph Smith heeft de Leer en
Verbonden voortgebracht, een hoogstaand boek vol openbaring
— een van de glorierijkste geschriften die God ooit aan de mens
heeft gegeven. Maar ik wil duidelijk stellen dat broeder Brigham
Young niet zonder openbaring was. Hij heeft zich altijd laten lei-
den door openbaring. Hij kon zonder openbaring niet werken;
hij kon zonder openbaring niet prediken of de wil van God doen.
Noch kan iemand anders dat op die positie. De Heer zal niemand
toestaan aan het hoofd van deze kerk te staan, tenzij die persoon
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zich laat leiden door openbaring. We zijn breekbare instrumen-
ten — zwakke voortbrengselen uit het stof der aarde, maar God
heeft de zwakken der aarde uitgekozen om de wijzen te bescha-
men en Zion op te bouwen. En Hij geeft ons openbaring en
maakt zijn zin en wil bekend.11

Bij ons gaat het anders dan in de wereld; we hebben een
hoofdbron waaruit we licht, kennis en zegeningen ontvangen.
(...) Neem de slimste mensen, hoe getalenteerd en geleerd ze ook
mogen zijn, en breng ze in de kerk van God: ze zullen nooit voor
hun leider uit kunnen lopen. Hun wijsheid zou dwaasheid blij-
ken te zijn. Waarom? Omdat ze niet geroepen zijn om te leiden.
Als iemand die nooit een letter gelezen heeft, door God wordt
geroepen om de kerk en het koninkrijk van God te leiden, zal Hij
hem daartoe in staat stellen. We hebben die lessen dag in dag uit
gekregen, met de bedoeling om ons tot eenheid te brengen,
opdat onze harten als één zullen kloppen en onze gebeden en
werken verenigd zijn om de raad van onze leider uit te voeren.

De Heer zal [de president van de kerk] naar eigen believen lei-
den. We weten dat God bij hem is en dat Hij hem altijd heeft
geleid. (...) We hebben bij veel zaken [de profeet] nodig om ons
te vertellen wat goed is en wat verkeerd, want dat is zijn positie
en roeping. (...) Er bestaat een volmaakt kanaal tussen de Heer
en hem, waaruit hij wijsheid krijgt, die via andere kanalen onder
de mensen wordt verspreid. Dat weten we. We moeten leren om
deze kennis in praktijk te brengen.12

De Heer zal nooit toelaten dat ik of wie dan ook die aan het
hoofd van deze kerk staat, u zal misleiden. Dat maakt geen deel
uit van het bestel. Dat is God niet van zins. Als ik dat zou probe-
ren, zou de Heer me uit mijn positie verwijderen.13

Ik hoop dat we allemaal de koers zullen volgen die voor ons
door de dienstknechten is uitgezet, want als we dat doen weten
we dat we veilig zijn in deze wereld en geluk en verhoging zeker
stellen in de toekomende wereld. (...) Als we getrouw zijn, lei-
den ze ons op het pad tot heil, en in die mate dat we het geloof
hebben om hun aanwijzingen op te volgen, om te geloven in de
leringen van de Heilige Geest die zij verkondigen, bevinden we
ons op het veilige pad en zullen we onze beloning krijgen.14
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We steunen de profeet en de andere kerkleiders door

voor hen te bidden en hun raad op te volgen.

Ik en andere mannen, de apostelen, en allen die geroepen zijn
om in de naam van de Heer op te treden, hebben behoefte aan
het geloof en de gebeden van de heiligen der laatste dagen.15

Zo lang ik leef wil ik loyaal en trouw zijn aan mijn God en aan
de heiligen. Een van de grootste zegeningen van God aan mij is
dat de heiligen der laatste dagen mijn raadgevers en ik in hun
hart hebben gesloten, en daarvoor wil ik mij voor de Heer tot in
het stof vernederen. Wij weten dat u voor ons bidt. Wij weten dat
u respect voor ons hebt. En we leven naar dat beginsel. (...) De
Heer heeft ‘wat in de ogen van de wereld dwaas is, (…) uitgeko-
zen om de wijzen te beschamen; en […] wat niets is, […] om wat
wél iets is teniet te doen.’ [Zie 1 Korintiërs 1:27–28.] We zijn ons
bewust van onze zwaktes. Ik zou willen dat ik een beter mens was
dan ik ben. Ik heb uiteraard op mijn eigen zwakke manier mijn
uiterste best gedaan. En dat doe ik nog steeds. Maar ik ben afhan-
kelijk van de Heer en van de gebeden van de heiligen, en mijn
broeders evenzeer.16

Ik hoop dat mijn broeders en zusters genegen zijn om het pre-
sidium van deze kerk te steunen met hun geloof, werken en gebe-
den, en niet toestaan dat het de hele last alleen draagt terwijl
velen zich aan hun taak onttrekken. In dat geval zijn we niet goed
bezig en onze positie als ouderlingen in Israël, als ouders in
Israël, niet waardig. Laat ieder zijn deel doen; en als we onze
eigen dwaasheden corrigeren, ons eigen huis op orde brengen
en doen wat juist is, dan brengen we iets goeds tot stand en ver-
lichten wij de last die op de schouders van onze leiders rust. (...)
Het grieft de [president van de kerk] als het volk onbezonnen zijn
eigen koers volgt die tot hun ondergang leidt, als het niet bereid
is om zijn raad op te volgen en de leer aan te hangen die hij
predikt; maar als hij ziet dat het volk bereid is goede raad op te
volgen en probeert zich voor de Heer te heiligen, voelt hij zich
gesterkt en gesteund.17
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We moeten de raad van de president van

de kerk niet lichtvaardig opvatten.

Wanneer de Heer mannen inspireert en ze onder enig geslacht
uitstuurt, houdt Hij dat geslacht verantwoordelijk voor de wijze
waarop ze het getuigenis van zijn dienstknechten ontvangen.18

Het is van groot belang dat alle leden van de kerk goed naden-
ken en overwegen waarom zij de koers volgen die God heeft aan-
gegeven. Onze hemelse Vader verlangt dat zijn handelen
intelligente gehoorzaamheid aan de dag leggen. Hij heeft ons
keuzevrijheid geschonken om zelfstandig te denken en te hande-
len, uit vrije wil, om voor onszelf een getuigenis van Hem te krij-
gen aangaande de waarheid van de beginselen die Hij verkondigt,
om daarna standvastig en onwankelbaar te zijn in alles wat
noodzakelijk is voor ons heil.19

Het is ons vergund om zo te leven dat we de Geest van God
hebben die van elke waarheid getuigt die God bij monde van zijn
profeet aan zijn volk openbaart. En ik heb als stelregel genomen

Als we onze hand ter steunverlening opsteken, beloven wij om ‘het

presidium van deze kerk te steunen met [ons] geloof, werken en gebeden.’
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om wanneer de profeet die leidt, een leer of beginsel presenteert
of zegt: ‘Aldus zegt de Heer’, daar zeer precies gehoor aan te
geven, zelfs als dat indruist tegen mijn eigen tradities of denk-
beelden, omdat ik maar al te goed weet dat de Heer de waarheid
eerder openbaart aan de profeet die Hij heeft geroepen om zijn
kerk te leiden dan aan mij. En het woord van de Heer bij monde
van de profeet is voor mij woord en wet.20

Ik wil tot mijn broeders en zusters zeggen dat [de president van
de kerk] onze leider is. Hij is onze wetgever in de kerk en het
koninkrijk van God. Hij is tot dat ambt geroepen. Het is zijn voor-
recht om dit volk te vertellen wat het moet doen. En het is onze
plicht om de raad te gehoorzamen die hij vandaag aan de zusters
en de broeders heeft gegeven. Wij, als volk, behoren zijn raad niet
lichtvaardig op te vatten, want ik zeg u in de naam van de Heer —
en ik heb het gezien vanaf de dag dat ik lid van de kerk werd — dat
geen mens die zich afzet tegen de raad van de gekozen leider van
dit volk ooit voorspoedig is geweest en het nooit zal worden ook.21

Naar oud gebruik weten we dat [herders] altijd vooruit gingen
en de route inspecteerden zodat zij de kans hadden om elk moge-
lijk gevaar af te wenden en zo de schapen in veiligheid te brengen.
Als [de schapen] wordt toegestaan om de herder voorbij te ren-
nen, zullen ze heel gauw door de wolven worden verslonden. En
wanneer de mensen in dit koninkrijk proberen voorop te lopen of
tegen hun leiders in te gaan, in welk opzicht dan ook, lopen zij het
gevaar verwond te worden door de wolven.

Dit is een onderwerp waar ik veel over heb nagedacht. Ik ben
er door de jaren heen door het gedrag van anderen gade te slaan
zo het mijne van gaan denken, en ik ben tot de conclusie geko-
men dat wanneer men ingaat tegen de raad van leiders, (...) men
altijd verstrikt raakt en al doende schade lijdt.

Welke opleiding ik ook gevolgd mag hebben, hoe ik ook
gevormd ben door de schone kunsten en de letteren, welke
beginselen ik mij ook eigen heb gemaakt door wetenschappelijk
onderzoek, als de profeet van God mij zegt dat een bepaald begin-
sel of een bepaalde theorie die ik heb geleerd, niet waar is, dan is
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het mijn plicht, welke ideeën ik ook mag hebben aangehangen,
om dat beginsel of die theorie op verzoek van mijn priester-
schapsleiders op te geven. (...)

Ik heb mannen in de dagen van Joseph beginselen zien oppe-
ren en theorieën zien bestuderen, verkondigen en verdedigen,
terwijl de profeet zei dat ‘het niet goed was om ze na te volgen,
omdat ze niet juist waren.’ Die mannen bleven in debat gaan,
bleven bij hun standpunt en bleven hun theorieën verdedigen,
terwijl de profeet zich er tegen had uitgesproken en ze zeiden
tegen hem: ‘We hebben geen vertrouwen in jouw theorie noch
in het systeem dat je voorstaat.’

Zo gauw iemand die houding aanneemt, gaat hij in tegen de
dienstknecht van God, die geroepen is om leiding te geven in
zaken die ons heil betreffen. Dat is iets wat de ouderlingen te allen
tijde moeten vermijden. In feite worden er veel zaken verkondigd
die de opbouw van dit koninkrijk aangaan, die ons vreemd voor-
komen, die indruisen tegen onze tradities en die bedoeld zijn om
ons op de proef stellen. Broeder Joseph stelde de integriteit van
de mens op velerlei wijzen op de proef. Hij verkondigde veel
leringen die, ten gevolge van de heersende tradities, veel gebed,
geloof en een getuigenis van de Heer van de heiligen vergden,
voordat zij ze konden geloven. (...)

Ik wil dit zeggen: welke tradities en scholing ook aan onze
gevoelens en denkbeelden over een gegeven onderwerp ten
grondslag liggen, we moeten nooit iemand die is aangesteld om
ons leiding te geven, tegenwerken.

Als God iets te openbaren heeft, zal Hij het openbaren aan de
man die aan het hoofd staat. (...) Er is geen ander plan, geen
ander systeem om de mensen in dit koninkrijk te leiden en te
besturen, slechts datgene wat uit de openbaringen van God
afkomstig is over de orde van zijn kerk en koninkrijk, en dat is dat
in alle bedelingen waarin de wil van God is geopenbaard aan de
mens, het hoofd de leiding heeft, raad geeft en de kerk bestuurt.22
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Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Welke beginselen kunnen we leren uit het verhaal op p. 203?

• Wat zijn de taken van de profeten? (Zie pp. 205–207.) Hoe ver-
vult de huidige president van de kerk deze taken?

• Lees de vierde volledige alinea op p. 206. Waarom is het belang-
rijker om een levende profeet te hebben dan de geschriften van
de profeten van weleer?

• Lees de tweede volledige alinea halfweg p. 207. Hoe wordt u
door deze zekerheid geholpen?

• Wat kunnen wij doen om de president van de kerk te steunen?
(Zie p. 208.) Overweeg wat u persoonlijk doet om de profeet
te steunen.

• Welke raad hebben we van de huidige president van de kerk
gekregen? Wat hebt u gedaan om die raad op te volgen? Welke
zegeningen hebt u ontvangen als gevolg van uw gehoorzaam-
heid?

• Welke waarschuwingen gaf president Woodruff aan hen die de
woorden van de profeet verwerpen of naast zich neerleggen?
(Zie pp. 209–211.)

• Lees de tweede volledige alinea op p. 209. Wat zegt de zin-
snede ‘intelligente gehoorzaamheid’ u?

• Hoe kunnen we kinderen leren om de president van de kerk
te steunen?

Relevante teksten: Amos 3:7; Matteüs 10:41; 1 Thessalonicenzen
5:25; Mosiah 2:7–9; LV 21:4–7; 28:6–7; 43:1–3; 107:22

Noten

1. Dagboek van Wilford Woodruff,
26 augustus 1857, archieven van De
Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen.

2. Dagboek Wilford Woodruff,
26 augustus 1857.

3. Deseret News, 27 mei 1857, p. 91; uit
een toespraak gehouden op 9 april
1857.

4. Millennial Star, 2 september 1889,
p. 547.
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5. Deseret News, 5 september 1891,
p. 324.

6. The Discourses of Wilford Woodruff,
samengesteld door G. Homer
Durham (1946), pp. 53–54.

7. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 223.

8. Deseret News: Semi-Weekly,
26 maart 1878, p. 1.

9. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 56.

10. The Discourses of Wilford Woodruff,
p. 53.

11. Millennial Star, 5 maart 1896, p. 148.
12. Deseret News, 16 december 1857,

pp. 324–325.
13. The Discourses of Wilford Woodruff,

p. 212.

14. Deseret News, 27 mei 1857, p. 91.
15. Millennial Star, 2 september 1889,

pp. 547–548.
16. Deseret News, 5 september 1891,

p. 324.
17. Deseret News, 21 maart 1855, p. 11.
18. Deseret News, 1 juli 1863, p. 1.
19. ‘An Epistle to the Members of The

Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints’, Millennial Star, 14 november
1887, p. 724.

20. Dagboek Wilford Woodruff,
27 januari 1860.

21. Deseret News: Semi-Weekly,
20 september 1870, p. 2.

22. Deseret News, 27 mei 1857, p. 91.
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Wilsvrijheid:
leven of dood kiezen

Nu is de tijd om tussen goed en kwaad
te kiezen, want onze daden hebben in dit

leven en in de eeuwigheid gevolgen.

Uit het leven van Wilford Woodruff

President Wilford Woodruff heeft getuigd dat het heil ‘in en
door het bloed van Jezus Christus’ is. Ook stelde hij duidelijk dat
de volheid van het heil ‘door gehoorzaamheid aan het evangelie’
komt.1 Tegen deze achtergrond verkondigde hij dat ‘we allen de
vrijheid hebben om het goede te kiezen en het kwade af te wij-
zen, of het kwade te kiezen en het goede af te wijzen’2 en dat God
‘[ons] verantwoordelijk houdt voor hoe wij met die wilsvrijheid
omgaan.’3 Hij drukte de heiligen op het hart om goede beslissin-
gen te nemen, waarbij hij hun het verschil voorhield tussen ‘een
paar korte jaren van aards plezier’ en ‘een lange eeuwigheid van
licht, waarheid, zegeningen en kennis, die de Heer verleent aan
ieder mens die zich aan zijn wet houdt.’4

President Woodruff was, net als wij,
vaak in de gelegenheid om de gave van
wilsvrijheid te gebruiken. Een van die
gelegenheden diende zich aan in
Herefordshire (Engeland) in de woning
van John Benbow (zie p. 93 in dit boek).
‘John Benbow was een edel mens’, her-
innerde president Woodruff zich. ‘Hij
had veel weg van een Engelse lord; er
zullen maar weinig mensen tot de kerk
zijn toegetreden, veronderstel ik, die zo
rijk waren als hij. Hij zal, denk ik, nogJohn Benbow
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geen maand lid zijn geweest toen hij met zijn vrouw de kleine zit-
kamer binnenkwam, waarna hij misschien wel drie kwartier op
mij in sprak hoe hij in het Nieuwe Testament had gelezen dat
men in de dagen van de apostelen alle bezittingen had verkocht
en de opbrengst aan de voeten van de apostelen had neergelegd
[zie Handelingen 4:31–37]. Hij voelde dat het zijn plicht was om
die wet na te leven en dat hij daartoe bereid was. Ik luisterde aan-
dachtig naar hem en toen hij klaar was, kostte het mij wel een
half uur om aan hem het verschil uit te leggen tussen onze situa-
tie nu en de situatie waar de apostelen zich toen in bevonden. Ik
legde aan hem uit dat God mij niet naar Engeland had gestuurd
om zijn rijkdommen, zijn paarden, zijn koeien en zijn bezittingen
te beheren. Hij had mij gezonden om het evangelie te prediken.
Ik zei hem echter dat de Heer zijn offers zou aannemen, en dat
hij goed moest doen, wanneer hij maar kon. Hij kon de armen
helpen, het Boek van Mormon helpen publiceren enzovoort.’

Na deze ervaring te hebben verteld, legde president Woodruff
uit dat de beslissing om het aanbod van broeder Benbow beleefd
van de hand te wijzen, vérstrekkend was:
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Foto van de boerderij die ooit het bezit was van John Benbow.
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‘Wat zou er gebeurd zijn als ik zijn aanbod had aangenomen en
had gezegd: “Ja, geef mij uw bezittingen en ik zal ze beheren”?
Nou, hij was waarschijnlijk afvallig geworden. En dat niet alleen,
we zouden ook een dwaze apostel hebben gehad, die ook rap
voor afvalligheid in aanmerking was gekomen. Maar was het een
verleiding voor mij? Nee, dat was het niet. En dat was het even-
min geweest voor iedere ouderling met genoeg van de Geest
Gods in zich om het verschil te kennen tussen honderdduizend
Engelse ponden en deelname aan de eerste opstanding, met de
kennis om de engelen en de goden voorbij te gaan naar
verhoging en heerlijkheid, en voor eeuwig en eeuwig in de
tegenwoordigheid van God en het Lam te staan.’5

Leringen van Wilford Woodruff

Daar God ons wilsvrijheid heeft geschonken,

zijn wij verantwoordelijk voor onze daden.

God heeft aan al zijn kinderen in deze bedeling wilsvrijheid
gegeven, zoals hij aan al zijn kinderen in voorgaande bedelingen
heeft gedaan. Deze wilsvrijheid is in het bestel en bestuur van God
altijd het erfgoed van de mens geweest. [We] bezaten wilsvrijheid
in de hoogste hemel voor de wereld er was. De Heer handhaafde
en verdedigde haar daar tegen de agressie van Lucifer en wie zijn
kant kozen, met als gevolg dat Lucifer en een derde deel van de
hemelse schare ten val kwamen [zie Openbaring 12:1–9; LV
29:36–37; Mozes 4:1–4]. Krachtens deze wilsvrijheid zijn u en ik
en alle mensen zelfstandige wezens geworden, verantwoordelijk
voor de richting die wij volgen, het leven dat we leiden en de
daden die we in het lichaam verrichten.6

Het is geheel vreemd aan het goddelijk bestel om de mens de
hemel in te dwingen of hem dwang op te leggen. Het staat hem
vrij voor zichzelf te denken en te handelen. [God] biedt zijn
schepsel, de mens, het eeuwige evangelie, de beginselen tot leven
en heil, aan. Hij laat het dan aan de mens over om ervoor te kie-
zen of ervan af te zien, met dien verstande dat de mens God ver-
antwoording verschuldigd is voor de gevolgen van zijn daden.7
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Onze keuzes voor goed of kwaad hebben in

dit leven en in de eeuwigheid gevolgen.

Eenieder krijgt waarvoor hij zich inspant. Wat de mens ook
zaait, goed of kwaad, dat zal hij oogsten [zie Galaten 6:7; LV 6:33].8

De Heer heeft ons geboden gegeven. We zullen zijn geboden
moeten gehoorzamen als we de zegeningen van gehoorzaamheid
[willen] ontvangen.9

Hoe meer we ons houden aan de geboden Gods, des te meer
vertrouwen zullen we krijgen dat God onze vriend is en over ons
waakt, dat zijn Zoon Jezus onze Middelaar bij de Vader is, dat Hij
zijn volk nabij is en dat Hij zal strijden voor de rechten van zijn
heiligen en elk wapen zal afweren dat tegen Zion is gericht.10

We kunnen onze kinderen beter van jongs af leren dat zondi-
gen tegen Gods geboden kwalijke gevolgen heeft. Hun moet
geleerd worden dat ze zich met kwaaddoen verdriet en ellende op
de hals halen, dat hun bespaard blijft als ze goeddoen. En ze moe-
ten zich dat beginsel eigen maken zonder door ervaring te leren
wat verdriet en ellende inhouden.11

Elke zonde die ik ooit in deze kerk en dit koninkrijk heb
begaan, heeft me duizend keer meer gekost dan zij waard was.
We kunnen niet straffeloos zondigen; we kunnen geen goddelijk
advies negeren zonder verdriet te ervaren.12

Broeders en zusters, ga op zoek naar God. Roep Hem aan in uw
binnenkamer. Keer u niet af van rechtschapenheid en waarheid;
daar bereikt u niets mee, u verliest er alleen maar mee.13

Wie niet handelen naar het licht dat ze hebben, krijgen vroeg of
laat met de pijnlijke gevolgen te maken; zij ervaren niet dezelfde
vreugde, hetzelfde geluk en hetzelfde heil als wie de geboden van
God gehoorzamen en voortdurend goeddoen. De goddelozen
zijn altijd vervuld van angst. Waarom zou een man of vrouw eigen-
lijk zondigen? Het levert hen totaal niets op. We kunnen beter de
Heer dienen, want wie de Heer ’s morgens, ’s middags en
’s avonds dienen, zijn gelukkig, of ze nu arm of rijk zijn.14

Leg een volk, natie, koninkrijk of geslacht de vraag voor en zij
zullen u antwoorden dat ze op zoek zijn naar geluk. Maar hoe
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doen ze dat? Neem nou bijvoorbeeld het overgrote deel van het
mensdom, hoe zoeken zij hun geluk? Door uit alle macht de dui-
vel te dienen; en de laatste die de mensenkinderen willen aan-
bidden, de laatste wiens wetten zij willen naleven, is wel God. Ze
willen God niet aanbidden, noch zijn naam eren, noch zijn wet-
ten naleven. Dag in, dag uit lasteren ze zijn naam. Nagenoeg de
hele wereld zoekt zijn geluk in zonde. Gods wetten worden over-
treden, zijn naam gelasterd, de enige bron waaruit geluk vloeit,
de rug toegekeerd.

Als het werkelijk tot ons door zou dringen dat het geluk niet te
vinden is op de paden der zonde en in de hoven der wetschen-
ders, zouden we er al gauw de dwaasheid van inzien. Ieder man
en vrouw zou inzien dat we voor ons geluk aan de slag moeten
gaan en de werken der gerechtigheid moeten doen, alsmede de
wil van onze Vader in de hemel. Want het is uit zijn hand dat we
alle geluk, zegen, glorie, heil, verhoging en eeuwige levens krij-
gen die we ooit zullen hebben in dit leven of in de eeuwigheid.15

Laten we getrouw zijn en ons tooien met de gunsten van het
evangelie. Kwaaddoen levert echt niets op. Liegen, stelen, gods-
lastering, dronkenschap, achterklap en verloochening van Jezus
Christus hebben verdriet en wroeging tot gevolg. De mens, die
is geschapen naar Gods beeld, verlaagt zich ermee. Maar iemand
die goeddoet, de geboden van God onderhoudt, liefdadig en
menslievend is, krijgt vreugde en geluk, de Heilige Geest en
uiteindelijk verhoging in het koninkrijk van onze Vader.16

Ons eeuwige loon zal overeenkomstig de

wet zijn die we verkiezen te gehoorzamen

gedurende ons korte verblijf op aarde.

Bedenk wel dat ons leven hier maar even duurt. Aan de
andere kant van de sluier leven we echter eeuwig. We zullen net
zo lang leven en bestaan als onze Schepper bestaat. Onze eeu-
wige bestemming hangt af van hoe wij ons korte sterfelijke leven
doorbrengen.17

Als we ons er echt bewust van worden dat onze bestemming —
ons toekomstige geluk, onze verhoging en heerlijkheid, of onze
toekomstige ellende, verwording en verdriet — alle afhangen van
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‘Wie de Heer ’s morgens, ’s middags en ’s avonds

dienen, zijn gelukkig, of ze nu arm of rijk zijn.’
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de korte tijd die we in deze wereld doorbrengen, kan ik u zeggen
dat het niemand op deze aarde enig goed zal doen om zijn tijd te
verdoen aan het verkeerde. (...) Als iemand ooit wordt gezegend,
dan komt die zegen van de Heer, want de duivel is niet tot zege-
nen geneigd en hij zal de mensenkinderen geen enkele zegen
schenken. Hij werkt juist heel hard om ze af te leiden van de
paden der gerechtigheid en waarheid.18

De God des hemels, die deze aarde heeft geschapen en zijn
kinderen erop heeft geplaatst, heeft hun een wet gegeven, waar-
mee ze kunnen worden gered en verhoogd in een koninkrijk
van heerlijkheid. Want alle koninkrijken is een wet gesteld en
alles in het heelal wordt bij wet geregeld. Welke wet iemand ook
onderhoudt, hij wordt door die wet beschermd en ontvangt de
beloning die hem door die wet gegarandeerd wordt [zie LV
130:20–21]. Het is de wil van God dat al zijn kinderen de hoog-
ste wet gehoorzamen, opdat zij de hoogste heerlijkheid mogen
ontvangen die bestemd is voor alle onsterfelijken. Maar God
heeft al zijn kinderen wilsvrijheid gegeven. Zij kiezen zelf welke
wet zij gehoorzamen.19

Niemand zal celestiale heerlijkheid ontvangen, tenzij hij zich
aan de celestiale wet houdt; niemand zal terrestriale heerlijkheid
ontvangen, tenzij hij zich aan de terrestriale wet houdt; en nie-
mand zal telestiale heerlijkheid ontvangen, tenzij hij zich aan de
telestiale wet houdt [zie LV 88:19–33]. Er is groot verschil tussen
het licht van de middagzon en het schijnsel van de sterren bij
nacht, maar dat verschil is niet groter dan het verschil in heerlijk-
heid tussen de verschillende delen van het koninkrijk van God.20

De Heer heeft aan ons de celestiale wet geopenbaard, wat wil
zeggen dat Hij ons de volheid van het evangelie van Jezus
Christus heeft gegeven, alsmede kennis over de beginselen van
het eeuwige leven. (...)

Als we de celestiale wereld zouden binnengaan, zouden we
worden gedreven door de geest die daar heerst en zouden de
beginselen waarmee we daar worden bestuurd voortdurend in
ons zijn. We moeten in deze wereld diezelfde geest en beginse-
len bezitten. We dienen ons te houden aan de celestiale wet hier
en verenigd te zijn in het beginsel dat het volk Gods verenigt dat
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in zijn tegenwoordigheid vertoeft. Alleen zo kunnen wij dezelfde
heerlijkheid als zij krijgen.

Dat zijn de beginselen die ons dag aan dag worden geleerd en
die wij moeten leren naleven. Daarvoor moeten we onze zelf-
zucht afleggen en alle verkeerde beginselen loslaten.21

Wie goeddoet zal beloond worden, maar wie zich in dit of enig
andere geslacht keert tegen God of zijn werk zal daar bittere spijt
van krijgen en treuren. (...) Iemand die goeddoet, kloekmoedig
is in het getuigenis van Jezus Christus, het evangelie gehoorzaamt
en zijn verbonden nakomt, zal na door de sluier te zijn gegaan in
de tegenwoordigheid van God en het Lam komen. Daar hij zich
aan de celestiale wet heeft gehouden, gaat hij de celestiale heer-
lijkheid binnen, wordt hij door die wet beschermd en heeft hij in
alle eindeloze tijden van de eeuwigheid deel aan die heerlijkheid.
Het loont om de wet van God te gehoorzamen in de korte tijd dat
iemand op aarde is.22

We doen er goed aan om ons hart te doorzoeken en ons
meteen voor te nemen om de werken der gerechtigheid te doen,
onze Vader in de hemel te eren, onze plicht jegens God en onze
naaste te doen, en het koninkrijk van God op te bouwen. Dan
zullen we begrijpen dat we, om gelukkig te worden en voor de
onsterfelijke ziel een volheid van heerlijkheid zeker te stellen, de
celestiale wet moeten naleven en bezield moeten worden door
een deel van de celestiale Geest van God. We zullen ook begrij-
pen dat zondigen, de wet van God overtreden en zijn naam laste-
ren, ons verdriet en ellende brengt, alsmede de stoffelijke en
geestelijke dood. Als we de paden der ongerechtigheid bewan-
delen, stellen we de Heilige Geest en onze broeders teleur en
brengen we onszelf schade toe.23

De weg tot leven is ons gewezen; en als we die weg niet vol-
gen staart alleen de dood ons nog in het gezicht. Laten we halt
houden en eens goed nadenken — laten we eens kijken wat het
beste voor ons is: het eeuwig leven of de eeuwige dood (...). U
hebt duidelijke leringen gehoord, ingegeven door de kracht van
de Heilige Geest en het getuigenis van Jezus Christus. Nu is het
de tijd om te beslissen wie u gaat dienen.24
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Uw toekomstige zegeningen, uw verhoging en heerlijkheid,
werelden zonder eind, zijn afhankelijk van de richting die u hier
aanhoudt. Het pad naar het eeuwige leven ligt voor u. (...) Het
is aan u om dat pad te bewandelen.25

God plaatst het heil binnen ons bereik,

voorziet in eenvoudige gedragsregels en

geeft ons de kracht om die na te leven.

U heeft het heil, het eeuwige leven en de eerste opstanding
binnen bereik; sterker nog, alle zegeningen die God ooit beloofd
heeft aan enig volk op aarde, worden u aangeboden en zijn
binnen uw bereik in zoverre u uw plicht doet.26

Er staat de heiligen der laatste dagen niets in de weg; hun pad
is duidelijk en ligt uitnodigend voor hen.27

Er is slechts één weg en die loopt recht vooruit; en de begin-
selen en regels waardoor u zich moet laten leiden op die weg
zijn eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Dat is de weg die wij
moeten volgen. Ik vind dat we grotelijks gezegend zijn dat we de
ware weg kennen.28

Hoewel de Heer veel van ons verlangt, verlangt Hij niets dat we
niet kunnen volbrengen. We kunnen zijn geboden onderhouden
ongeacht onze situatie en de middelen die we bezitten. Er is geen
mens zo arm of hij kan het evangelie gehoorzamen. Ze kunnen
zich laten dopen voor vergeving van hun zonden en als ze de
geboden van God onderhouden, zal Hij hun de kracht en de
mogelijkheden geven om te volbrengen wat er van hen wordt
verwacht.29

Ik bid dat we die koers zullen volgen, zodat we tevreden zullen
zijn over ons boek wanneer we door de sluier zijn gegaan. We vin-
den onze geschiedenis en ons boek daar terug in de grote biblio-
theek van het celestiale koninkrijk van onze God en we zullen
weten wat we in dit leven hebben gedaan. Als we iets verkeerds
hebben gedaan, zullen we daar spijt van hebben. Daar moeten we
ons van bekeren en proberen het beter te doen. Ik bid dat we de
Geest van God bij ons mogen hebben om ons in onze arbeid te
leiden totdat we hier klaar zijn. Dan zullen we na onze dood ont-
vangen worden in het koninkrijk van God. We zullen blij zijn als
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we het goede hebben gedaan; want onze ogen hebben niet
gezien, onze oren hebben niet gehoord en het is nog nooit bij de
mensenkinderen opgekomen welke heerlijkheid de zoons en
dochters van Adam wacht. Dat is nu nog voor ons verborgen en
we zullen het pas zien als we in de tegenwoordigheid van God en
het Lam komen.30

Er is nog nooit een godvruchtig mens geweest die zich zal
hoeven schamen of spijt zal hebben als hij of zij in de tegen-
woordigheid van God komt.31

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Neem het verhaal op pagina 214–216 door. Door welke begin-
selen liet ouderling Woodruff zich leiden bij zijn antwoord
aan broeder Benbow?

• Lees de laatste alinea op p. 216. Waarom is het in tegenspraak
met Gods natuur om iemand ‘de hemel in te dwingen’ of
iemand ‘dwang op te leggen’? Wat doet onze hemelse Vader
om ons zover te krijgen dat we het pad kiezen dat naar het
eeuwige leven leidt?

• President Woodruff heeft gezegd: ‘Eenieder krijgt waarvoor hij
zich inspant’ (p. 217). Wat betekent dat voor u? Hoe kan deze
uitspraak van invloed zijn op onze beslissingen?

• Welke zegeningen krijgen we volgens president Woodruff in
dit leven als we de geboden onderhouden? Wat zijn de gevol-
gen als we er niet voor kiezen om de geboden te onderhou-
den? (Zie pp. 217–218.)

• Lees de vierde en vijfde alinea op p. 217. Hoeveel kost de
zonde ons?

• Hoe beïnvloeden onze dagelijkse beslissingen onze eeuwige
bestemming? (Zie pp. 218, 220–221.) Waarom is het belang-
rijk om in gedachte te houden dat dit leven kort is vergeleken
met de eeuwigheid?
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• Wat zou u tegen een familielid of een vriend zeggen die geluk
nastreeft zonder de geboden te onderhouden? Wat kunt u uit
eigen ervaring zeggen om die persoon te helpen?

• Waarom denkt u dat mensen soms het gevoel hebben dat
eeuwig heil niet haalbaar is? Welke leringen van president
Woodruff op pp. 222–223 zijn volgens u in het bijzonder
geruststellend voor mensen die zo denken?

• Hoe kunnen ouders hun kinderen leren om goede beslissingen
te nemen zonder de wilsvrijheid van hun kinderen geweld aan
te doen?

Relevante teksten: Jozua 24:15; Jesaja 64:4; Kolossenzen
3:24–25; 1 Nephi 3:7; 2 Nephi 2:25–30; Alma 7:14–25; 41:10;
Helaman 14:30–31; LV 130:20–21
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Getrouw beproevingen
en tegenspoed doorstaan

Als we getrouw en gehoorzaam zijn in
zorgelijke tijden zal de Heer ons sterk maken.

Hij zal onze tegenspoed gebruiken om ons voor
te bereiden op de celestiale heerlijkheid.

Uit het leven van Wilford Woodruff

We zijn veilig zo lang we onze plicht doen’, leerde president
Wilford Woodruff. ‘Met welke zorgen of rampspoed we ook te
maken krijgen, de hand van God zal ons dragen en schragen.’1

President Woodruff onderwees in dit beginsel uit eigen ervaring.
Hij doorstond godsdienstige en politieke vervolging, geweldda-
digheden, weerstand in het zendingswerk, ziekte, sterfgevallen
onder familie en vrienden, en de alledaagse zorgen. Hij trad die
tegenslagen met geloof tegemoet en gaf ontmoediging zo geen
kans, vertrouwde op de beloften van de Heer en vond kracht in
zijn eigen getuigenis van het evangelie.

Toen Wilford Woodruff in november 1835 een zending ver-
vulde in het zuiden van de Verenigde Staten kregen hij en zijn
collega in een hachelijke situatie hulp van de Heer. Hij heeft
geschreven: ‘Toen we op een keer ’s avonds op pad waren (...)
werden we overvallen door een vliegende regenstorm. We kwa-
men bij een kreek die door de regen zo diep was geworden, dat
onze paarden die alleen zwemmend hadden kunnen overste-
ken. (...) We probeerden een doorwaadbare plek te vinden, maar
het was zo donker en het regende en waaide zo hard dat we de
weg kwijtraakten in de dichte bossen met zijn vele kreken en
afgebroken boomtoppen. We moeten wel twintig kreken zijn
overgestoken. (...) Maar de Heer was ons genadig, want terwijl
we in het duister rondtastten en het gevaar liepen om met onze

‘
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Evenals de vroegere heiligen der laatste dagen krijgen we allemaal met

beproevingen te maken. Volgens president Woodruff staat God toe dat de

heiligen worden beproefd ‘zodat ze kunnen bewijzen dat ze onkreukbaar

zijn en het fundament leren kennen waarop zij bouwen.’
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paarden de dood te vinden in een onverwachte afgrond, scheen
er opeens een helder licht om ons heen en zagen we in welke
gevaarlijke situatie we ons bevonden. We stonden op de rand
van een diepe kloof. Het licht bleef schijnen totdat we een huis
hadden gevonden en men ons de weg had gewezen.’2

Over deze ervaring zei president Woodruff vervolgens: ‘We ver-
volgden jubelend onze weg, hoewel de duisternis ons weer
opslokte en de regen bleef vallen.’3 Deze uitspraak is illustratief
voor zijn benadering van problemen. Hij vervolgde altijd zijn
weg, verheugd over Gods zegeningen, zelfs als de problemen
bleven bestaan.

Leringen van Wilford Woodruff

Uit zorgen en tegenstand doen wij ondervinding op

die ons klaarmaakt voor de celestiale heerlijkheid. 

Veel mensen zullen zich ongetwijfeld hebben afgevraagd hoe
God de mens ooit in een wereld als deze heeft kunnen neerzet-
ten, waarom Hij toestaat dat zijn kinderen hier met verdriet en
ellende te maken krijgen. De Heer heeft ons het een en ander
over deze kwestie geopenbaard en we weten er genoeg van om te
beseffen dat het noodzakelijk is.4

Het is duidelijk dat God tot doel heeft zijn heiligen terdege te
beproeven en te toetsen, zodat ze kunnen bewijzen dat ze
onkreukbaar zijn en het fundament leren kennen waarop zij
bouwen.5

Hoewel we soms geneigd zijn — en in voorbije dagen geneigd
waren — te klagen omdat we met benauwing, vervolging en
onheil te maken krijgen, wil ik toch tegen mijn broeders en
zusters zeggen dat deze zaken het erfdeel zijn van de heiligen
Gods. (...) Ik heb nog nooit over een volk van God gelezen, in
welke bedeling dan ook dat, zoals de sektarische wereld wil, een
leven van rozengeur en maneschijn had, zonder enige vorm van
tegenspoed. (...) Beproevingen zijn nu eenmaal ons lot en ik denk
dat we niet moeten klagen, omdat we ons zonder die beproevin-
gen in de andere wereld niet op ons gemak zouden voelen in het
gezelschap van de profeten en apostelen die doormidden zijn



228

H O O F D S T U K  2 1

gezaagd, zijn gekruisigd enzovoort voor het woord Gods en het
getuigenis van Jezus Christus.6

Het is voor de heiligen Gods (....) onmogelijk om het celesti-
ale koninkrijk te beërven zonder te worden getoetst of zij trouw
blijven aan de verbonden van de Heer of niet.7

Jezus (...) is onder alles neergedaald om boven alles uit te stij-
gen en alles te doorgronden. Niemand is ooit lager neergedaald
dan de Heiland van de wereld. Geboren in een stal, een kribbe
als wieg, vond Hij zijn weg naar het kruis, en na bloedig lijden
naar de genadetroon; en er was niets in zijn leven dat naar
wereldse maatstaven de moeite waard was. Zijn hele leven werd
gekenmerkt door armoede, lijden, pijn, smart, arbeid, gebed,
treurnis en verdriet totdat Hij de geest gaf aan het kruis. Toch was
Hij Gods eerstgeboren Zoon en de Verlosser van de wereld. De
vraag kan gesteld worden waarom de Heer zijn Zoon hier naar
toe heeft gestuurd en hier liet leven en sterven. Wanneer wij in
de geestenwereld komen en de sluier is weggenomen, zullen we
daarvan misschien de redenen begrijpen.

In Gods bestel lijkt het erop dat de mens geboren is om pijn te
lijden, om kwelling te ondergaan, verdriet te ervaren en zorgen
te hebben; God heeft dat zo verordonneerd voor het mensdom.
Als we deze proeftijd goed doorkomen, zullen de opgedane erva-
ringen ons uiteindelijk tot zegen blijken te zijn, en wanneer we
onsterfelijkheid en eeuwig leven, verhoging, koninkrijken, tro-
nen, prinsdommen en machten ontvangen, met alle zegeningen
van de volheid van het evangelie van Christus, zullen we begrij-
pen en doorgronden waarom van ons verlangd wordt dat we de
weinige jaren die we in dit lichaam doorbrengen, voortdurend
strijd moeten leveren.8

Niets wat we kunnen doen of lijden, valt te vergelijken met het
veelvoud van koninkrijken, tronen en prinsdommen dat God ons
heeft geopenbaard.9

In de oorlog tussen duister en licht zullen

De Heer en zijn volk zegevieren.

Vanaf het begin tot aan de huidige dag is er verzet geweest
tegen God en zijn Christus, verzet tegen licht en waarheid. Dit is
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de oorlog die in de hemel is begonnen, die door alle eeuwen heen
heeft gewoed en zal voortduren tot de wederkomst, tot Hij regeert
wiens recht het is, wanneer Hij in wolken van heerlijkheid zal
komen en ieder mens zal belonen naar zijn daden.10

De oorlogvoering die in deze tijd wordt gevoeld, heeft bestaan
in alle tijdperken dat het priesterschap op aarde was. Er is altijd
oorlog geweest tussen licht en duisternis, God en de duivel, hei-
lige en zondaar, correcte beginselen en valse leerstellingen.
Wijzelf hebben oorlog te voeren tegen de kwade neigingen van
onze natuur.11

Er zijn twee machten op aarde en onder de inwoners van de
aarde — de macht van God en de macht van de duivel. Er zijn in
onze geschiedenis een paar heel bijzondere gevallen te noemen.
Wanneer God een volk op aarde had, het doet er niet toe in
welke tijd, dan voerden Lucifer, de zoon van de morgen, en de
miljoenen gevallen geesten die uit de hemel zijn gegooid, oor-
log tegen God, tegen Christus, tegen het werk van God en tegen
het volk van God. En ook in onze tijd en generatie laten ze zich
niet onbetuigd. Telkens wanneer de Heer een werk ter hand
neemt, willen die machten het omverwerpen.12

We hebben niet alleen de duistere, onzichtbare machten om
ons heen te bevechten, ook hebben we slag te leveren met aller-
hande wisselvalligheden en de strijd aan te binden met vele
moeilijkheden die op ons pad komen. En hoe meer er op ons
pad komen, des te meer moeten we in actie komen en met alle
macht voor de Heer arbeiden om waarheid en gerechtigheid te
vestigen, het werk van God op te bouwen en erop toe te zien dat
zijn naam op aarde wordt geëerd.13

De duivel wist dat [het Boek van Mormon], dat door de engel
aan Joseph Smith is gebracht, ten grondslag lag aan een stelsel dat
zijn koninkrijk ten zou val brengen. De vervolging enzovoort die
dit volk had te doorstaan [ontstond] niet omdat ze de wet over-
traden — omdat ze slechter waren dan anderen, maar omdat ze
het fundament van het koninkrijk Gods legden, dat zou groeien
en zich zou uitbreiden, (...) en de weg bereidden voor de komst
van de Heer Jezus Christus, die de Koning der koningen is en de
Heer der heren, die zal komen en op aarde zal regeren. Alle
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‘Geboren in een stal, een kribbe als wieg, vond [Jezus Christus]

zijn weg naar het kruis, en na bloedig lijden naar de genadetroon.’

andere koninkrijken, presidenten en gouverneurs en hun onder-
danen zijn dan verplicht te erkennen dat Jezus de Christus is. Het
werk van de laatste dagen, waarbij wij betrokken zijn, zal de macht
van de duivel, die zo lang de overhand onder de mensenkinderen
heeft gehad, aan banden leggen (...). Dan is het ook niet vreemd
dat de duivel boos is en de goddelozen ertoe aanzet om oorlog te
voeren tegen dit werk. De Heer zal zijn dienstknechten inspireren
en hun het vermogen geven om het koninkrijk op aarde te hand-
haven. Hij staat aan het roer. Ik zou er niet veel heil in zien als het
niet zijn werk was. Zonder Hem kan het onmogelijk standhouden
tegen de vele aanvallen die het te verduren krijgt.14

We moeten ons bewust worden van onze plicht, de Heer in alle
nederigheid aanroepen en dicht bij Hem leven. Dan zullen onze
ogen worden geopend, zoals bij de jonge dienaar van de profeet
Elisa, en zullen we zien dat er meer voor ons zijn dan tegen ons
[zie 2 Koningen 6:8–17]; en dat tegenwerking de vervulling van
de doeleinden Gods slechts versnelt. Stel uw vertrouwen in God
en verlaat u op Gods beloften, leef naar het licht en de kennis die
u hebt en alles zal wel met u zijn, in leven of dood.15
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De Heer waakt over ons in tijden van

beproeving en sterkt ons naar gelang ons geloof,

onze nederigheid en gehoorzaamheid.

Ons lijden valt volkomen in het niet bij het lijden van de
Heiland. Maar Hij is zijn hele leven getrouw gebleven aan zijn
Vader en aan zijn roeping van Heiland der wereld. Hij heeft veel
gebeden en heeft voor God de zonden van de wereld betreurd.
Hij bevindt zich nu in ons midden. Hij is onze Voorspraak bij de
Vader [zie LV 29:5]. Hij waakt over ons en Hij zal al het mogelijke
doen voor ons heil.16

We zijn vervolgd, we zijn gekweld en we hebben heel wat ern-
stige problemen gehad, maar de Heer heeft ons er doorheen
geloodst.17

De rampen en moeilijkheden op aarde nemen toe, en dat is
niet zonder betekenis. Onthoud dat en overdenk deze kwesties.
Als u uw plicht doet en ik mijn plicht doe, krijgen we bescher-
ming en zullen we onze problemen vredig en veilig afwikkelen.18

Het vergt een onafhankelijke geest, een eerlijk hart, geloof in
God en een sterk karakter om het leven van een heilige der
laatste dagen te leiden in een sombere wereld te midden van
beproevingen, moeilijkheden en vervolgingen.19

Daniël was bereid de leeuwenkuil in te gaan; de drie
Hebreeuwse kinderen [Sadrak, Mesak en Abednego] deinsden
niet terug voor het lot dat hen wachtte; de apostelen bleven de
waarheid trouw en lieten daarvoor hun leven. En waarom kozen
deze mannen en anderen in gelijke omstandigheden willens en
wetens voor hun overtuiging? Omdat zij, in de eerste plaats, de
waarheid bezaten en die geheel waren toegedaan; en omdat zij,
op de tweede plaats, door de Heilige Geest, de Trooster,
geschraagd werden in de moeilijke omstandigheden waarmee de
mensen Gods te maken kregen, zoals alleen de Geest dat kan. En
dat geldt ook nu nog.20

Ik heb vaak gedacht dat ik dit volk nooit gelukkiger heb gezien
dan in de tijden dat ze arm waren en vervolgd en beproefd wer-
den voor het woord Gods en het getuigenis van Jezus. De Geest
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Gods is bij hen geweest. En toen ze vernederd werden en lijden
ondergingen was de Heilige Geest hun voortdurende metgezel.
Vreugde en troost was hun deel. Daarvoor hebben ze de Heer
bejubeld. Dat was niet zo geweest als ze niet uit alle macht de
geboden Gods hadden nageleefd.21

Wij dienen ons te bekeren en ons voor de Heer onze God te
verdeemoedigen, opdat we het gezelschap van de Heilige Geest
meer mogen genieten om ons voor te bereiden op wat komen
gaat.22

Ik wil mijn getuigenis geven aan de heiligen der laatste dagen.
God is met zijn volk. Hij bepaalt onze koers en zal dat blijven
doen als we maar naar Hem luisteren. Hij zal ons voldoende
genade blijven schenken om de dag van verdrukking en kommer
te kunnen doorstaan. De Heer is zijn volk in elk tijdperk van de
wereld genadig geweest; maar zoals Christus heeft geleden, en
zoals de apostelen hebben geleden — sommigen zelfs tot in de
dood — voor het getuigenis van Jezus, zo hebben ook de heili-
gen der laatste dagen geleden, en sommigen hebben hun getui-
genis ook bezegeld met hun levensbloed. Van hen werd gevergd
dat zij omwille van het evangelie lijden ondergingen, maar we
hebben nooit meer moeten doorstaan dan we hadden aankon-
den en hoeven dat ook niet zolang we ons houden aan de raad-
gevingen van de hemel.23

God heeft zijn hand uitgestrekt ten gunste van het heil van dit
volk. Hoeveel donkere wolken zich ook samenpakken, hoe hevig
de vervolging, de verdrukking en het verzet tegen dit werk ook
worden, de Heer heeft, vanaf het begin van dit werk tot op de
huidige dag, zijn belangen behartigd en het werk gesteund en
bewaard. En dat zal Hij tot op de laatste dag blijven doen, totdat
Zion opstaat en haar prachtige gewaden aantrekt en alle grote
gebeurtenissen van de laatste dagen zijn volbracht.24

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.
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• Neem het verhaal op pagina’s 225–227 door. Wat leert u van
dit verhaal?

• Veel mensen vragen zich af waarom God toelaat dat zijn kin-
deren ‘met verdriet en ellende te maken krijgen’ (zie p. 227).
Hoe beantwoordde president Woodruff deze vraag? (Zie pp.
227–228.)

• Waarom moest Jezus lijden? (Zie p. 228; zie ook Alma 7:11–12;
LV 88:6.) Hoe reageerde Hij op tegenstand? (Zie pp.
231–232.) Hoe kunnen we zijn voorbeeld volgen?

• President Woodruff zegt dat de oorlog tussen licht en duisternis
‘door alle eeuwen heen heeft gewoed’ (p. 229). Waarin ziet u
deze oorlog tegenwoordig voortgezet worden? Wat kunnen we
doen om onszelf en ons gezin in deze oorlog te verdedigen?
(Zie pp. 231–232.)

• Hoe bent u ‘in actie gekomen’ (p. 229) als gevolg van beproe-
vingen?

• Bestudeer 2 Koningen 6:8–17. Wat maakt in dit verhaal indruk
op u? Waarin onderwees president Woodruff toen hij naar dit
verhaal verwees? (Zie p. 230.)

• Op welke manieren helpt de Heer ons bij onze beproevingen?
(Zie pp. 231–232; zie ook Mosiah 24:13–16.) Wat moeten we
doen om de troost en de kracht te ontvangen die de Heer ons
biedt? Hoe heeft de Heer u in moeilijke tijden gezegend?

Relevante teksten: 2 Nephi 2:11–24; Alma 36:3; LV 58:2–5;
101:1–5; 121:7–8, 29; 122:5–9
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Stoffelijke en geestelijke
arbeid gaan ‘hand in hand’

We moeten ons stoffelijk en geestelijk
inspannen om ons gezin te sterken en het
koninkrijk Gods op aarde op te bouwen.

Uit het leven van Wilford Woodruff

In de beginperiode van de kerk riepen de profeten en apostelen
de mensen dringend op om hun deel te doen voor de opbouw
van het koninkrijk van God. Daarvoor dienden ze hard te werken,
zowel in geestelijke als stoffelijke zin. De heiligen gaven zich niet
alleen over aan bidden, schriftstudie en evangelieverkondiging,
ze bouwden ook huizen en steden, stichtten openbare scholen,
bewerkten en bebouwden de harde grond en hakten graniet uit
de bergen voor de bouw van de Salt Laketempel. In 1857, tien
jaar na de aankomst van de heiligen der laatste dagen in de Salt
Lake Valley, zei ouderling Wilford Woodruff: ‘Als we aan de slag
gaan en het koninkrijk Gods opbouwen in plaats van onszelf,
maakt het niet uit in welke vorm we dat doen, of we nu een
kanaal aanleggen, een tempel bouwen, het evangelie verkondi-
gen, het land ontginnen, of wat dan ook. (...) We zullen zien dat
de Heer ons zal helpen en steunen, ons met kracht zal bezielen
en ons zal bijstaan in alles wat we te doen hebben.’1

Wie president Woodruff goed kenden, wisten dat hij het niet
alleen bij woorden liet — hij was zelf een harde werker. Hij
maakte niet alleen zijn roepingen in het priesterschap groot, ook
was hij ijverig bij alles wat hij deed, zelfs op hoge leeftijd. De mor-
moonse historicus Andrew Jenson heeft vastgelegd: ‘Zijn vlijt was,
zelfs nog op negentigjarige leeftijd, zozeer met hem verweven dat
hij, toen een van zijn kleinzoons in de moestuin een beetje snel-
ler dan hij had geschoffeld, enigszins ontdaan reageerde: “Dit is
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‘Het moet voor ieder een erezaak worden om

productief te zijn, en niet alleen te consumeren.’
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de eerste keer in mijn leven dat een van mijn kinderen mij eruit
heeft geschoffeld.”’2

Een tijdgenoot van president Woodruff heeft opgemerkt: ‘Hij
was graag aan het werk, niet alleen omdat dat nodig was, maar
omdat het een goddelijk gebod was. Hij werkte ook niet alleen
om vooruit te komen in de wereld of om zichzelf en zijn gezin
gerief en comfort te brengen; voor hem was het een zegen, een
voorrecht, een mogelijkheid waar hij altijd zijn voordeel mee
deed wanneer hij daartoe de kans kreeg. (...) Zweten was voor
hem net zo zeer een goddelijk gebod als bidden; hij liet in hoge
mate zien dat een eenvoudig christelijk leven de mens tot fysiek,
mentaal en moreel welzijn leidt. Hij geloofde oprecht in het
ethisch belang van handenarbeid. Hij deed het graag en genoot
ervan.’3

Leringen van Wilford Woodruff

Tot de opbouw van Gods koninkrijk

horen ook stoffelijke taken.

Onze president [Brigham Young] heeft ons vaak gezegd dat
we het stoffelijke niet van het geestelijke kunnen scheiden, ze
moeten hand in hand gaan. Dat is waar en moet onze leidraad
zijn bij de opbouw van de kerk en het koninkrijk van God.4

Sommigen hebben het idee dat het presidium van deze kerk
en de twaalf apostelen zich van stoffelijke zaken niets aantrekken.
Nou, we zouden slecht af zijn als we ons niet inlieten met stoffe-
lijke kwesties.5

We zijn letterlijk het koninkrijk van God op aarde aan het
opbouwen, en daar hebben we stoffelijke taken voor te verrich-
ten. We wonen in een stoffelijk lichaam, we eten voedsel, we
bouwen huizen, we fokken vee en telen gewassen, alle stoffelijke
zaken; we binden de strijd aan met onkruid en met ongedierte
in onze bodem, en dat alles zorgt er uiteraard voor dat we vele
taken, stoffelijk en moeilijk van aard, hebben te doen, taken die
uiteraard deel uitmaken van onze godsdienst.6

Zion wordt niet opgebouwd als we achterover leunen en ons-
zelf het paradijs in zingen. We moeten de aarde ontginnen, de
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stenen en de elementen uit de bergen halen en tempels voor de
allerhoogste God optrekken. Dit stoffelijke werk wordt door de
Gods des hemels van ons vereist, net zo zeer als Hij van Christus
vereiste dat Hij stierf om de wereld te verlossen, of net zozeer als
Christus van Petrus, Jakobus en Johannes vereiste dat zij het evan-
gelie aan de aardse naties verkondigden. Dit is de grote bedeling
waarin het grote Zion van God moet worden opgebouwd en wij
heiligen der laatste dagen moeten het opbouwen.7

In stoffelijke zaken moeten we het advies van

de Heer en zijn dienstknechten toejuichen.

Vanaf het allereerste begin van dit werk tot op de dag van van-
daag is het de dienstknechten van God zwaarder gevallen om dit
volk ertoe te brengen de Heer zeggenschap te geven over hun
stoffelijke arbeid en middelen dan in kwesties die verband hou-
den met hun eeuwige heil. (...)

Dat is eigenlijk vreemd, maar ik denk dat dat waarschijnlijk ligt
aan de positie die de mens hier inneemt. Er bestaat een sluier tus-
sen ons en eeuwige zaken. Als die sluier er niet was en we eeu-
wige zaken zagen zoals die voor het aangezicht van de Heer zijn,
zouden goud, zilver en aardse goederen geen vat hebben, en zou
niemand er bezwaar tegen hebben dat de Heer daarover zeggen-
schap heeft. Hier hebben we echter keuzevrijheid, we zijn hier op
proef, er bestaat een sluier tussen ons en eeuwige zaken, tussen
ons en onze hemelse Vader en de geestenwereld; en wel om een
wijze en goede reden in de Heer onze God, om te zien of de men-
senkinderen wel of niet in zijn wet blijven in de situaties waarin
zij hier geplaatst worden. Heiligen der laatste dagen, overdenk
deze kwestie. We waren het er tot in het diepst van ons hart mee
eens dat Joseph Smith, president Young en de leiders van het
volk ons leiding gaven met betrekking tot onze eeuwige belan-
gen. En de zegeningen die ons dankzij hun bevoegdheid ten deel
zijn gevallen strekken zich uit tot aan de andere kant van de sluier
en zijn na de dood van kracht en beïnvloeden onze bestemming
tot in de eindeloze tijdperken van de eeuwigheid.

De mensen in de dagen van Abraham, Isaak en Jakob, van Jezus
en de apostelen, werden met zegeningen op hun hoofd verzegeld
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— koninkrijken, tronen, prinsdommen en machten, met alle zege-
ningen van het nieuw en eeuwigdurend verbond. De vraag die
gesteld kan worden is: zijn die eeuwige zegeningen voor ons van
belang? Dat zijn ze, of dienen dat te zijn. Zijn die zegeningen onze
aardse rijkdom waard, voor zover we die hebben? Is heil, is eeuwig
leven, een span ossen waard of een huis, een hectare land, of wat
we hier ook mogen bezitten? Als dat het geval is, moeten we meer
dan bereid zijn om de Heer net zoveel zeggenschap te geven over
al onze stoffelijke arbeid als over onze geestelijke arbeid.

Nogmaals, iemand die sterft, kan zijn vee, huizen of land niet
meenemen; hij daalt neer in het graf — de rustplaats van alle
vlees. Niemand kan daaraan ontsnappen; de doodswet geldt voor
ons allemaal. Allen sterven in Adam, in Christus worden allen
levend gemaakt [zie 1 Korintiërs 15:22]. We beseffen dat iedereen
zal sterven, maar (...) niemand weet wanneer wij aan de beurt
zijn, hoewel we weten dat het niet lang zal duren, voordat we
geroepen worden om de generaties die ons voorgingen, te vol-
gen. Als we nadenken over deze zaken, denk ik dat we bereid
moeten zijn om de Heer ons te laten leiden in stoffelijke zaken.8

Naleving van het evangelie omvat onderwijs in geestelijke

en stoffelijke zaken, gecombineerd met eerlijke arbeid.

Ik heb vaak een spreuk of gezegde gehoord, die ik heel zwaar
vind wegen, die luidt als volgt: ‘De waarheid lijdt wel nood, maar
nooit de dood.’ Ik denk dat dit geldt voor elke situatie waarop de
waarheid wordt toegepast, hetzij stoffelijk of geestelijk, hetzij toe-
gepast op natie, gezin of individu, hetzij toegepast op de wereld
of het koninkrijk van God.9

De opbouw van het Zion van God in deze laatste dagen betreft,
waarlijk, elke aangelegenheid, stoffelijk of geestelijk, die we ter
hand hebben genomen. We kunnen niets noemen dat eerlijk en
oprecht is in de ogen van God en mens dat niet in onze gods-
dienst is opgenomen. Het evangelie van Jezus Christus dat we
hebben aangenomen, en dat we verkondigen, omvat alle waar-
heid en elk eerlijk beroep en elke eerlijke bezigheid.10

Onze kinderen mogen niet worden verwaarloosd; zij behoren
terdege onderwezen te worden in zowel geestelijke als stoffelijke
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zaken. Dat is het beste erfgoed dat ouders hun kinderen kunnen
nalaten.11

Hoewel er steeds vaker de voorkeur wordt gegeven aan zoge-
naamde boekenkennis, moeten we het werken met de handen
niet verwaarlozen. De ontwikkeling van het verstand en de ont-
wikkeling van het lichaam dienen hand in hand te gaan. Een
vaardig brein dient te worden gekoppeld aan een vaardige hand.
Werken met de handen dient prestige te hebben onder ons en
eerbaar te zijn. De tendens onder jonge mannen, die tegenwoor-
dig gemeengoed lijkt te worden, is een oppervlakkige opleiding
te volgen, waarna ze zich te goed voelen voor een ambachtelijke
of andere arbeidzame betrekking. Die tendens moet onder ons
zo min mogelijk ingang vinden. (...) Het moet voor ieder een ere-
zaak worden om productief te zijn, en niet alleen te consumeren.
We dienen onze kinderen te leren hoe zij door vlijt en vaardig-
heid aan de dag te leggen voor zichzelf kunnen zorgen. En dat
niet alleen, maar ook anderen de helpende hand te bieden. En
dat arbeid, eerlijke arbeid, een van de eerzaamste middelen van
bestaan is die God zijn kinderen op aarde heeft toegestaan. Goed
onderwijs voor de jeugd van Zion is een onderwerp dat van groot
belang is.12

In financieel opzicht behoren we voor ons gezin

te zorgen, de wet van tiende te gehoorzamen, gul te

zijn met onze middelen en schulden te vermijden.

Wat onze stoffelijke zaken betreft, moeten we aan het werk
gaan en onszelf onderhouden.13

Rijkdom en weelde wil ik niet als ze mij tot verdoemenis leiden.
Ik wil genoeg hebben om mijn [gezin] te kunnen kleden, voeden
en gerief te geven, als dat op eerlijke wijze voor God kan. Maar ik
zie liever dat mijn gezin en ik in armoede leven dan dat we rijk
zouden zijn en onze ondergang tegemoet zouden gaan. Rijkdom
is gevaarlijk, tenzij we die zo gebruiken dat we ons er niet door
laten vernietigen. Als we onze rijkdom niet ter ere van God en
voor de opbouw van zijn koninkrijk gebruiken, zijn we zonder
rijkdom beter af.14
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‘Goed onderwijs voor de jeugd van Zion

is een onderwerp dat van groot belang is.’

Sommige mensen zien de wet van tiende als een soort
belasting die hun wordt opgelegd, maar voor wie doen we dat?
Onze tiende, onze arbeid, en alles wat we in het koninkrijk van
God doen, voor wie doen we dat? (...) Onze tiende, onze arbeid,
onze werken zijn niet voor de verhoging van de Almachtige,
maar voor onszelf. (...) Laten we dat goed begrijpen, dan zal het
ons goed gaan. Tiende betalen, elke wet naleven die voor onze
verhoging en ons welzijn gegeven is, komt onszelf en onze kin-
deren ten goede, en niet zozeer de Heer, alleen dan dat het Hem
behaagt dat zijn kinderen getrouw zijn. Hij verlangt dat ze op het
pad wandelen dat tot heil en eeuwige leven leidt.15

We hoeven alleen maar om ons heen te kijken om ervan over-
tuigd te zijn (...) dat wie royaal bijdragen aan het werk van God
door de Heer begunstigd worden. Dat was de ervaring van het
oude Israël, en het is ook onze ervaring. Toch staat men veelal
onverschillig tegenover vrijwillige bijdragen, ondanks alle
prachtige beloften die daarmee verband houden. De heiligen die-
nen herinnerd te worden aan de plicht die zij hebben. Ook onze
kinderen dienen in die plicht onderwezen te worden, zodat het
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Tiende is een wet die ‘voor onze verhoging en ons welzijn gegeven is’.

een gewoonte voor ze wordt die ze punctueel nakomen. Wie die
vereisten stipt hebben nageleefd, kunnen getuigen van het grote
genoegen en de vele beloningen die zij daardoor hebben
ontvangen.

Deze wet van milddadigheid lijkt een van de voorzorgsmaat-
regelen te zijn die de Heer heeft ingesteld om zijn volk te vrij-
waren van de kwade gevolgen van rijkdom. Hij heeft ons gezegd
dat het aan Hem is om de rijkdommen der aarde te geven; maar
Hij heeft ons ook gewaarschuwd voor hoogmoed, opdat we niet
worden als de Nephieten vanouds [zie LV 38:39]. We weten dat
rijkdom hun ondergang is geworden, en we dienen alle voor-
zorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat rijkdom een
rampzalig effect op ons heeft. Velen kunnen arm en nederig zijn,
en dicht bij de Heer leven, [maar] ze kunnen geen rijkdom ver-
dragen. Ze vervallen in hoogmoed, worden hebzuchtig en ver-
geten hun God. Wie echter voortdurend de leringen van de Heer
aangaande de aarde en haar bewoners indachtig zijn en afdragen
van wat zij van de Heer hebben gekregen om de armen te hel-
pen en het werk van God uit te breiden, tomen zichzelf in en
geven de Satan minder kans om hun weg te leiden.16
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We voelen ons genoopt om de heiligen der laatste dagen te
waarschuwen dat ze zich niet in de schulden moeten steken en
verplichtingen moeten aangaan die een zware last voor ze zijn,
zwaarder dan ze kunnen dragen en die ertoe leiden dat ze hun
woning en andere bezittingen kwijtraken. We weten dat het
modern is om alle kredietruimte te gebruiken. (...) Dat is een
groot kwaad, dat we, als volk en als individu, zorgvuldig dienen te
mijden. We behoren er zoveel mogelijk van uit te gaan dat we
direct betalen voor wat we kopen. Onze behoeften dienen binnen
onze inkomsten te blijven. De neiging om te speculeren en in te
zetten op riskante ondernemingen van welke aard ook dient
onderdrukt te worden. (...) Wees tevreden met een bescheiden
winst en laat u niet misleiden door de illusie rijk te kunnen wor-
den. Denk aan het gezegde van de wijze: ‘Maar wie naar rijkdom
jaagt, blijft niet ongestraft.’ [Zie Spreuken 28:20]. Laten we onze
kinderen ook leren zuinig te zijn en leren zich niet over te geven
aan verlangens waarvoor ze zich in de schulden moeten steken.17

Bij alles wat we doen, moeten we eerst

het koninkrijk van God zoeken.

Zo te zien wil dit volk heel graag rijk worden en voor eigen
gewin arbeiden in plaats van het koninkrijk van God op te bou-
wen. Maar wat baat het u of mij om op te houden met bidden en
onze tijd te besteden aan rijk worden? Want wat baat het een mens
de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Niet
veel. Wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel wanneer hij aan
de andere kant van de sluier komt? [Zie Marcus 8:36–37.]

Ik verbaas mij erover dat de bewoners van de aarde zo weinig
interesse hebben in hun eigen toekomstige staat. Er is hier nie-
mand die niet net zo lang aan de andere kant van de sluier zal
leven als zijn Schepper — in eindeloze, eeuwige tijdperken. En
de eeuwige bestemming van ieder individu hangt af van hoe hij
de paar korte jaren van dit leven heeft besteed. Ik vraag u in de
naam van de Heer: van welke waarde is populariteit voor u of
mij? Wat is de waarde van goud en zilver, van aardse goederen
voor ieder van ons, anders dan dat we er voedsel, drinken en kle-
ding mee kunnen krijgen, en we er het koninkrijk mee kunnen
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opbouwen? Op te houden met bidden en achter de rijkdommen
der wereld aan te gaan is het toppunt van dwaasheid.

Als je ziet hoe sommige mensen handelen, zou je denken dat
ze hier eeuwig blijven en dat hun eeuwige bestemming afhangt
van de som geld die ze hebben. Ik vraag de heiligen der laatste
dagen soms hoeveel we hadden toen we hier kwamen? Hoeveel
hebben we meegebracht en waar is het vandaan gekomen? (...) Ik
denk niet dat ook maar iemand in het zadel of in een koets gebo-
ren is, of dat we aandelen in de spoorwegen, en vee en wonin-
gen bij ons hadden. We zijn net zo naakt geboren als Job, en ik
denk dat we hier net zo naakt als hij zullen vertrekken [zie Job
1:20–21]. Wat voor waarde hebben deze aardse goederen dan
voor ons, dat we ons heil erdoor zouden verliezen? Dan zie ik mij
nog liever alle dagen van mijn leven in armoede doorbrengen. Als
rijkdom tot mijn verdoemenis leidt en mij berooft van de heer-
lijkheid die ik hoop te beërven door de geboden van God te
onderhouden, bid ik God dat ik nooit rijk zal worden.

God heeft de rijkdommen van deze wereld in zijn handen: het
goud en zilver, het vee en de aarde zijn van Hem, en Hij schenkt
ze weg naar eigen inzicht. Toen Christus op de berg was, toonde
Lucifer, de duivel, Hem alle heerlijkheden van de wereld en zei
dat hij Hem dat alles zou geven, indien Hij zich zou neerwerpen
en hem aanbidden [zie Matteüs 4:8–9]. Maar weet u dat die arme
duivel nog geen meter land in de hele wereld bezat en dat hij niet
eens een lichaam, een tabernakel, had? De aarde is de voetbank
van God, en als we er ooit iets van bezitten, komt dat omdat de
Heer het ons gegeven heeft; en we behoren onze godsdienst
trouw te blijven, of we nou tien miljard dollar hebben of hele-
maal niets. We dienen ons bezig te houden met ons eeuwig leven,
dat behoort ons eerste doel te zijn, wat onze omstandigheden
ook mogen zijn. (...)

Ik heb gesproken over rijk worden. Ik zie geen kwaad in rijk-
dom. Al het goud en zilver is van de Heer. We willen een huis
[bouwen] en we moeten de aarde bewerken. Dat is prima. Ik zie
er geen kwaad in als iemand rijk wordt. Waar ik wel kwaad in zie
is dat we het koninkrijk Gods, ons geboorterecht, het evangelie
verkopen en onszelf het eeuwige leven ontzeggen omdat we de



245

H O O F D S T U K  2 2

lusten van het vlees, de hoogmoed en de grillen van de wereld
willen najagen en ons hart richten op deze zaken.18

Ik verwijs naar de woorden van Jezus Christus die Hij tot zijn
volgelingen heeft gesproken: ‘Zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.’
[Zie Matteüs 6:33.] Ik zeg u, broeders en zusters, hoewel we het
ons hele leven kunnen proberen en elk middel kunnen gebrui-
ken dat ons hier ten dienste staat, dat we als heiligen alleen
voorspoedig zullen zijn als we eerst het koninkrijk des hemels
en zijn gerechtigheid zoeken. Als we dat doen, is er geen zegen,
geen goed, geen verhoging, gave, genade, begeerte, of wat dan
ook dat een goed mens zich kan wensen dat nuttig is en goed in
tijd en eeuwigheid, dat wij niet zullen krijgen.

Heel veel mensen zijn op geluk uit geweest zonder acht te slaan
op het koninkrijk des hemels, (...) maar dat is hun zwaar gevallen,
en dat zal het voor ons ook zijn als wij het proberen te doen.19

We hebben een hoog doel. We richten ons op een plek in het
celestiale koninkrijk van God, we willen het eeuwige leven beër-
ven, de grootste gave van God aan de mens. Alle eer, glorie en
rijkdommen van deze wereld vallen, als we er goed over naden-
ken, in het niet in vergelijking met het erfdeel in de tegenwoor-
digheid van God en het Lam, met alle profeten, apostelen en
heiligen, met inbegrip van het huis van onze vader. Terwijl het
ene snel vervliegt, duurt het andere voor eeuwig.20

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Wat heeft president Wilford Woodruff gedaan om de beginse-
len die in dit hoofdstuk worden behandeld na te leven? (Zie
pp. 235, 237.)

• Hoe komt het dat we ‘het stoffelijke niet van het geestelijke
kunnen scheiden’? (Zie pp. 237–238; zie ook LV 29:34–35.)
Hoe kunnen we deze leringen in ons dagelijks leven toepas-
sen? En in ons kerkwerk?
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• President Woodruff heeft opgemerkt dat veel mensen de raad
van de Heer in stoffelijke kwesties niet opvolgen. Waarom zou
dat zo zijn? (Zie pp. 238–239.) Welke adviezen heeft de hui-
dige president van de kerk gegeven over stoffelijke zaken?

• Lees de alinea bovenaan p. 240. Wat zijn zoal de voordelen
van werken met de handen? Wat houdt het volgens u in ‘om
productief te zijn, en niet alleen te consumeren’?

• Welke waarschuwingen heeft president Woodruff over geld
gegeven? (Zie pp. 240–245.) Welk advies heeft hij over schuld
en krediet gegeven? Wat kunnen we doen om het juiste per-
spectief te behouden?

• Hoe komen tiende en gaven ‘onszelf en onze kinderen ten
goede’? (Zie p. 241.)

• Wat houdt de lering van de Heiland in Matteüs 6:33 voor u in?
(Zie pp. 243–245.)

• Zoek in het hoofdstuk naar beginselen die ouders hun kinderen
behoren bij te brengen. Wat kunnen ouders specifiek doen om
hun kinderen die beginselen bij te brengen? Hoe is het u ver-
gaan toen u deze beginselen zelf leerde en anderen bijbracht?

Relevante teksten: Maleachi 3:8–11; Matteüs 6:19–21; Jakobus
2:14–26; Jakob 2:12–19; LV 42:42; 58:26–28
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‘Eén van hart en één van geest’

Wanneer we verenigd zijn in het evangelie, kunnen we
de mooiste zegeningen van de hemel ontvangen.

Uit het leven van Wilford Woodruff

President Wilford Woodruff stelde de omgang met andere leden
van de kerk zeer op prijs. Overal in zijn dagboek uit hij zijn dank
voor ‘de geest van eenheid en liefde’ die in de kerkelijke bijeen-
komsten aanwezig was.1 Na een zo’n bijeenkomst schreef hij dat
twee van de sprekers snel weg moesten naar een andere afspraak.
Het viel ze zwaar om weg te komen omdat ‘ze nauwelijks uit het
huis kwamen, omdat zovelen hun de hand wilden schudden.’
Over dezelfde bijeenkomst schreef hij: ‘De Geest des Heren was
aanwezig. Iedereen was vervuld van liefde en saamhorigheid. Ik
was blij dat ik zoveel heiligen zag die in het nieuw en eeuwig ver-
bond waren verenigd.2

President Woodruff zag graag dat deze geest van saamhorig-
heid van de kerkelijke bijeenkomsten zou overslaan op het dage-
lijks leven. In zijn toespraken en door  zijn voorbeeld moedigde
hij de heiligen aan om één te zijn: in hun gezin, in de kerk en bij
alles wat ze deden. Matthias F. Cowley heeft geschreven: ‘Volgens
hem was er in de kerk geen plaats voor onenigheid, wantrouwen
en strijd. Het werk was van God — dat was genoeg. De autoritei-
ten waren op de juiste manier benoemd. Op hun schouders rust-
ten de taken van het koninkrijk. Daarom raakte het hem niet als
anderen hun gebrek aan wijsheid toeschreven. Hij was niet heb-
zuchtig; financiële tegenslagen waren volgens hem geen beletsel
voor de doeleinden Gods; en hij hield zich niet bezig met hoeveel
rijkdom hij kon vergaren. Er was een glorierijke boodschap op
aarde gekomen en hij wilde dat iedereen wist hoe waardevol die
was voor de mens en welke heilszegeningen er klaar lagen voor
wie er gehoorzaam aan waren.

H O O F D S T U K  2 3
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President Wilford Woodruff legde nadruk op eenheid en vergeleek

de kerk en het gezin met ‘de wijnstok met zijn ranken, takken en twijgen.’



249

‘Wilford Woodruff voelde zich nooit op zijn plaats te midden
van onenigheid. Hij ging ruzie uit de weg en wilde liever niet
omgaan met mensen die vitten, kritiek hadden en klaagden. Hij
zag daar het nut niet van in. Het viel hem niet zwaar om het met
zijn broeders eens te zijn. Hij was nooit onredelijk in zijn eisen,
handelde nooit uit eigenbelang en bedacht zich geen moment
als er belangrijk werk te doen was. Hij was loyaal aan de profeet
en trouw aan zijn broeders.’3

Leringen van Wilford Woodruff

Er is eenheid onder de Godheid

en in het celestiale koninkrijk.

De Heiland heeft tegen zijn apostelen van weleer en tegen de
apostelen in deze tijd gezegd: ‘Ik zeg u: Zijt één; en indien gij niet
één zijt, zijt gij de mijnen niet.’ [LV 38:27.] ‘Ik en de Vader zijn
één.’ [Johannes 10:30.] Hier hangt een beginsel mee samen dat
volgens mij heel belangrijk is voor ons als volk en als kerk.
Ondanks alle onenigheden, alle misnoegens, schermutselingen
en strijd onder de heersende machten op aarde, of die uit de
hemelen zijn geopenbaard, heb ik nooit gehoord dat het ooit aan
de mensenkinderen geopenbaard is dat er onenigheid bestaat
tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ze
zijn één. Ze altijd één geweest. Ze zullen altijd één zijn, van eeu-
wigheid tot eeuwigheid. Onze hemelse Vader staat aan het hoofd,
want Hij is de oorzaak van het eeuwig heil van de mensenkinde-
ren. Hij heeft de aarde geschapen en bevolkt, en wetten gegeven
aan de bewoners van de aarde.4

Jezus was één met de Vader. Hij heeft gezegd: ‘Want Ik ben van
de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van
Hem, die Mij gezonden heeft’ [zie Johannes 6:38]. Deze harmonie
tussen de Vader en de Zoon is nooit verbroken. De eerste open-
baring aan Joseph Smith was die van de Vader en de Zoon. De
hemelen werden geopend en de Vader, met zijn Zoon, verschenen
aan Joseph in antwoord op gebed, en Hij wees op zijn Zoon en
zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. hoor Hem!’ [Zie Geschiedenis van
Joseph Smith 1:17.]5

H O O F D S T U K  2 3
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Er is een celestiaal koninkrijk, een terrestriaal koninkrijk en een
telestiaal koninkrijk. De glans der zon is anders dan die der maan
en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans.
Zo is het ook met de opstanding der doden [zie 1 Korintiërs
15:41–42]. In het celestiale koninkrijk van God bestaat eenheid, er
bestaat harmonie.6

Wie van u, om een gelijkenis te gebruiken, verwacht bij aan-
komst in het koninkrijk van God, ofwel het hemelse koninkrijk,
een hoeve van tien hectare te krijgen? Dat kunt u wel vergeten,
want in dat koninkrijk, in de hemel of op aarde, treffen we een-
heid aan. De Heer verwacht van ons dat we één worden volgens
de beginselen van zijn celestiale wet.7

De profeten moeten één zijn met de Godheid. Alle

leden van de kerk moeten diezelfde eenheid nastreven.

Uit de omgang van God met de mens, waarover we lezen in de
Bijbel, het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden, kunnen
we zien dat de Heer altijd, vanaf de dagen van vader Adam, in
elke bedeling, mannen heeft verwekt aan wie Hij zijn priester-
schap heeft verleend en aan wie Hij macht en gezag heeft gege-
ven om zijn werk op aarde onder de mensenkinderen te doen.
Die mannen hadden de beginselen in hun bezit die omgang met
God, met de Zoon van God en met de Heilige Geest mogelijk
maakten. De Heilige Geest is aan vader Adam gegeven; daarvan
was hij vervuld toen hij aan het eind van zijn leven zijn zoons die
hogepriester waren en de overigen van zijn nageslacht, zegende
[zie LV 107:53–56].

Vader Adam, Henoch, Mozes, Noach, Abraham, Isaak en Jakob,
en al die oude patriarchen en profeten waren verplicht omgang
met God te hebben. Zij waren genoodzaakt de Heer te zoeken,
want tenzij zij omgang met Hem hadden, konden zij hun plicht
niet doen. Zij waren afhankelijk van de Heer voor openbaring,
voor licht en voor instructie, zodat zij de macht hadden om de
bevelen Gods uit te voeren. De eendracht die de Heer van de
oude patriarchen en profeten eiste, en die Jezus van zijn aposte-
len eiste, was ook vereist van Joseph Smith en zijn broeders. Zij is
vanaf de grondlegging der wereld van alle heiligen Gods vereist.8
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Ik besef dat het presidium van deze kerk tussen het volk en de
Heer staat, want het is het hoofd. Ook besef ik dat God zijn wil
aan hen openbaart. Daarom moeten we ons op hen verlaten voor
licht en leiding. Het hoofd kan vol licht zijn, vol inspiratie, open-
baring en de zin en wil des Heren, maar als de functionarissen
daar vlak onder en de leden hun taken verzaken, waardoor zij dat
licht niet waardig zijn, ziet u dan niet in dat de rivier bij de bron
wordt afgedamd? Er is geen stroom of middel waarlangs het licht
zijn weg kan vinden naar de leden van de kerk.

Ik besef dat dit onze plicht is, niet alleen van hen die het
priesterschap dragen, maar van dit volk in het algemeen: om
nederig en gelovig voor de Heer te komen, opdat we de zegenin-
gen ontvangen die voor ons zijn bestemd. Dan kunnen we het
licht, de kennis, het geloof, de intelligentie en de macht, noodza-
kelijk voor ons heil, krijgen door ons in alle nederigheid en
gehoorzaamheid aan de wil van God over te geven. Dat behoren
we te doen, opdat ons verstand ontvankelijk zal zijn en ons
lichaam een geschikte woonplaats voor de Heilige Geest wordt,
zodat de Geest Gods van top tot teen door het hele lichaam kan
vloeien. En wanneer dat het geval is, zullen we allemaal hetzelfde
zien, hetzelfde voelen en hetzelfde zijn, en één zijn wat het evan-
gelie en het koninkrijk van God aangaat, zoals de Vader en de
Zoon één zijn. Dan zal dit volk gaan inzien in welke positie we ons
bevinden en in welke relatie we tot elkaar en tot God staan. We
beseffen dan hoe belangrijk het is om onze taken te vervullen,
onze tijd nuttig te besteden, onze talenten ten goede te gebruiken
en de hand te leggen op de zegeningen die de Heer voor ons
heeft. Ziet u echter niet dat wanneer een volk ingedommeld en
traag is en niet in overeenstemming leeft met zijn privileges en
dan de Geest Gods van het hoofd naar het lichaam begint te stro-
men, dat er al snel een blokkade en afdamming ontstaat?

Dit beginsel behoort in de hele kerk en het hele koninkrijk
Gods bekend te zijn. U behoort het in uw gezin te onderwijzen.
(...) Het is als de wijnstok met zijn ranken, takken en twijgen [zie
Johannes 15:1–11]. Dat is een heel goede gelijkenis, waarmee we
in het beginsel van rechtschapenheid kunnen onderwijzen.
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Het Eerste Presidium in 1894. Van links naar rechts: president

George Q. Cannon, eerste raadgever; president Wilford Woodruff;

en president Joseph F. Smith, tweede raadgever.

Teneinde de wil van God te kunnen doen en zijn koninkrijk op
aarde te kunnen opbouwen en zijn doeleinden te kunnen ver-
wezenlijken, moeten we niet alleen eensgezind zijn en als één
functioneren, maar we moeten ook de Heilige Geest van God
bemachtigen en te weten komen wat de zin en wil des Heren is,
en ons daardoor laten leiden bij alles wat we doen, zodat we ons
heil veilig kunnen stellen.9

Eendracht maakt macht.

Ik denk niet dat we veel bewijzen hoeven aan te dragen om
tot de slotsom te komen dat eendracht kracht biedt, en dat een
eendrachtig volk macht heeft dat een verdeeld volk niet bezit.10

We behoren verenigd te zijn en samen de moeilijkheden
onder ogen te zien die op ons pad komen.11

Als we verenigd zijn, kunnen de goddelozen ons geen kwaad
toebrengen, daartoe is hun geen macht gegeven.12

Laat Babylon verdeeld zijn; laat de bewoners der aarde alle
tweedracht hebben die ze maar willen; ze zullen echter wel de
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gevolgen van die verdeeldheid onder ogen moeten zien, en die
hebben ze sindslang onder ogen gezien. Alle steden en landen
die rijp in ongerechtigheid waren geworden, hebben de oorde-
len van de Almachtige over zich heen gekregen, zoals Sodom en
Gomorra, Babylon, Nineve, Tyrus en Sidon, en heel veel andere
oude steden en landen. Maar de heiligen Gods kunnen niet voor-
spoedig zijn tenzij ze één zijn.13

Nu de kerk zich uitbreidt en het koninkrijk van God zich vaster
begint te vestigen, wordt het belang van eenheid onder de leden
steeds duidelijker. Het is absoluut noodzakelijk dat alle presi-
denten, raden en gemeenten van de kerk van Christus blijk geven
van eendracht, niet een voorgewende eendracht, maar een die
harten en zielen aaneensmeedt, om de doeleinden Gods voor de
opbouw van Zion te kunnen verwezenlijken, ofwel om de zege-
ningen te kunnen genieten die ons toekomen; want u kunt er
zeker van zijn, heiligen van de Allerhoogste, dat de hemelen
gesloten blijven voor elk presidium, elk quorum, elke raad of
elke gemeente waar men niet verenigd is in hart en ziel. En dat
zal zo blijven, en de zegeningen zullen achterwege blijven totdat
dit kwaad is uitgebannen, want de Heer zal de mooiste hemelse
zegeningen, en het priesterschap en de gaven van het evangelie,
alleen uitstorten als het beginsel van eendracht, dat onderdeel is
van de celestiale wet van God, wordt nageleefd. (...) Alleen als de
heiligen Gods in deze laatste bedeling verenigd zijn, zullen ze
Zion en het koninkrijk Gods op aarde kunnen opbouwen, en
zich kunnen voorbereiden op de samensmelting met het hemelse
koninkrijk Gods; en aldus zal op die manier de harmonie die de
hemelse scharen verenigt, zich uitstrekken tot allen die gehoor-
zaam zijn geweest aan de geboden Gods.14

We moeten één zijn in onze leer, in ons werk in

Gods koninkrijk, en in onze liefde voor elkaar.

Leer

Ik verheug mij altijd als ik zie dat mensen de waarheid aan-
vaarden en het evangelie gehoorzamen dat de dienstknechten van
de Heer hun gepredikt hebben. Wanneer mensen de wateren des
doops ingaan en de handen opgelegd krijgen voor de gave van de
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Heilige Geest, ontvangen zij dezelfde waarheid, hetzelfde licht dat
wij hebben ontvangen. En aldus worden wij één van hart en één
van geest en kunnen we de inspiratie van de Heilige Geest, waar-
mee zijn evangelie gepaard gaat, volgen. Wie het evangelie ver-
kondigen en in de verordeningen van het huis des Heren
officiëren, worden vergezeld van hemelse inspiratie, die altijd bij
hen zal blijven op voorwaarde dat ze in alles getrouw blijven.

Wanneer ik de autoriteiten hoor spreken over de handelingen
Gods in de huidige generatie, dan bespeur ik dat ze op één lijn
zitten; het getuigenis dat zij geven is eensgezind; ze zijn het met
elkaar eens; ze verklaren eensgezind dat het werk van onze God
zal zegevieren over al zijn vijanden.15

De verkondiging van het evangelie wordt gekenmerkt door
eensgezindheid: u kunt er duizend zendelingen op uitsturen en
ze zullen allen dezelfde leerstellingen prediken; ze zullen allen
werken tot opbouw van dezelfde kerk; ze zullen één zijn, want
hun geloof, hun leerstellingen en de organisatie van de kerk zijn
hen duidelijk gemaakt door de openbaringen Gods. Vandaar dat
ze hetzelfde denken over de beginselen van het evangelie. (...)
Onze harmonieuze orde is een van de opvallendste sieraden van
de organisatie van het koninkrijk van God.16

Werken in Gods koninkrijk

We moeten dit koninkrijk eensgezind opbouwen en getrouw
de mannen volgen die over ons gesteld zijn, omdat we anders
verstrooid zullen worden; de zegeningen van God zullen van ons
worden weggenomen als we een andere koers volgen.17

Ik die zo’n zwak werktuig in Gods handen ben, heb de plicht
omgang met God te hebben. Ik heb de plicht om macht aan God
te ontlenen. En als ik die heb, horen mijn raadgevers mij te steu-
nen. We behoren in alle aangelegenheden, stoffelijk zowel als
geestelijk, waarmee wij te maken krijgen in ons werk voor de
kerk en het koninkrijk van God, één van hart en één van geest te
zijn. En ik ben dankbaar dat ik kan zeggen dat dit het geval is
sinds ik tot deze positie ben geroepen, ja, sinds de organisatie
van [dit] presidium van de kerk. En de twaalf apostelen zijn ook
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één met ons. Zij hebben de plicht om één van hart en één van
geest te zijn. Ze hebben niet het recht om verdeeld te zijn. Ze
kunnen niet verdeeld zijn en God welgevallig zijn. Ze behoren
één met ons te zijn, en wij met hen. Zij hebben hun rechten; zij
hebben hun keuzevrijheid. Maar wanneer het presidium van de
kerk tot een van hen zegt: ‘Dit is het woord des Heren’, of ‘Zo is
het’, moeten ze dat volledig aanvaarden en met ons samenwer-
ken. De wet van God vergt deze eenheid van ons. De zeventigers
hebben ook de plicht om één te zijn met de twaalf apostelen. De
zeventigers zijn door de apostelen geroepen om voort te gaan en
in de wijngaard des Heren te werken, en ze werken harmonieus
samen. Dus zeg ik tegen alle broeders en zusters die werkzaam
zijn in de organisaties van deze kerk: laat er eenheid zijn. Er hoort
geen ruzie, geen tweedracht te zijn. Is dat er wel, dan is dat de
Heer niet welgevallig en stagneert ons werk.18

Overal op aarde kunnen we zien wat de gevolgen van ver-
deeldheid zijn. Hoe meer de naties, gemeenschappen, gezinnen
of groeperingen, in welke hoedanigheid dan ook, verdeeld zijn,
des te minder macht ze hebben om welke doelen of wetten dan
ook tot uitvoering te brengen; en hoe meer eenheid ze hebben,
of het nu wetgevend of in enig andere hoedanigheid is, des te
meer macht ze hebben om te volbrengen wat ze zich hebben
voorgenomen. We zien dat de mensen in de wereld het onderling
met de dag meer oneens worden. De kwade gevolgen zijn overal
zichtbaar. Ons is de taak gegeven Zion op te bouwen, en we kun-
nen dat niet doen tenzij we één zijn. Verenigd dienen we de
geboden van God uit te voeren en gehoorzaam te zijn aan hen
die boven ons gesteld zijn om leiding te geven aan de aangele-
genheden van het koninkrijk van God. (...)

(...) De beginselen van het evangelie van Jezus Christus die in
onze tijd zijn geopenbaard, zijn de kracht Gods tot behoud van
iedere gelovige, zowel Jood als niet-Jood, in deze en alle andere
tijden. En in zoverre we verenigd zijn en de ontvangen raadge-
vingen uitvoeren, kunnen we elk kwaad op ons pad te boven
komen, het Zion van onze God opbouwen en ervoor zorgen dat
we in de positie zijn om daar gered te worden.19
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Elkaar liefhebben

Wees vriendelijk voor elkaar. Houd op bij elkaar fouten te zoe-
ken. (...) Steun elkaar.20

In een familie behoren geen zelfzuchtige gevoelens te bestaan
in de trant van — ‘Het kan me niet schelen wat er gebeurt, als ik
maar krijg wat ik hebben wil.’ Dat is zelfzucht. Het veroorzaakt
onenigheid en strookt niet met de gelofte van een heilige Gods.
Iedereen dient eraan te werken om dergelijke gevoelens uit te
bannen, en daarna moeten we in onze families de belangen van
ieder lid bevorderen.

Als onze godsdienst er niet toe leidt dat we God en onze
medemens liefhebben en alle mensen rechtvaardig behandelen,
dan stelt onze belijdenis niets voor. De apostel zegt:

‘Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat,
dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien
heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet
liefhebben’ [1 Johannes 4.20].

We kunnen onze liefde voor God het beste tot uitdrukking
brengen door onze godsdienst na te leven. Het is zinloos om
liefde voor God te belijden en onderwijl kwaad te spreken over
zijn kinderen. De heilige verbonden die we met Hem hebben
gesloten, leggen ons taken op die we aan elkaar verplicht zijn,
waarmee we het grootste geluk voor onszelf en onze medemen-
sen kunnen veiligstellen. Als we de plichten van onze godsdienst
nakomen, worden er geen woorden gesproken of daden verricht
die schade toebrengen aan een naaste. Als de heiligen der laatste
dagen naar behoren leven, zoals hun godsdienst hun dat leert,
dan zouden zij zich alleen laten leiden door broederlijke en
zusterlijke liefde en genegenheid. Laster en kwaadsprekerij zou-
den niet onder ons voorkomen; maar er zou vrede, liefde en
goedheid in ieders hart zijn, in elke woning en nederzetting. We
zouden het gelukkigste volk op aarde zijn. De zegen en vrede van
de hemel zou op ons allen rusten en op alles wat ons toebehoort.

Als er ellende en afgunst, vitterijen en haat onder ons bestaat,
dan komt dat omdat we de godsdienst die we belijden, niet goed
naleven. Die heeft andere vruchten. Indien die kwade zaken
onder ons bestaan dan is bekering zeer zeker noodzakelijk. (...)
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Wij zijn als heiligen der laatste dagen gewoon elke week van
het avondmaal te nemen. Als de leringen van onze Heer, tot
wiens gedachtenis we deze heilige verordening bedienen, in acht
worden genomen, kan niemand die in overtreding is, worden
toegestaan eraan deel te nemen, totdat hij zich bekeerd heeft.
Het is het uitdrukkelijke gebod van de Heer Jezus dat niemand
zal worden toegestaan onwaardig van zijn vlees en bloed te
nemen [zie 3 Nephi 18:28–32]. Een volmaakter systeem om te
voorkomen dat er ongepaste gevoelens en misstanden onder de
broeders en zusters bestaan, is niet denkbaar. Als de heiligen hun
plicht doen, worden moeilijkheden uitgesproken voordat zij op
de dag des Heren samenkomen om ter gedachtenis van Hem te
eten en te drinken.22

Ik wil alle heiligen oproepen om verenigd acht te slaan op de
woorden van onze Heer die staan opgetekend in het 12de, 13de en
14de vers van [hoofdstuk 15] van Johannes — als we elkaar lief-
hebben zoals Christus ons liefheeft, is het niet moeilijk om de
onenigheden onder ons op te lossen, elkaar te vergeven en ver-
vuld te zijn van barmhartigheid. Licht, liefde, blijdschap, harmo-
nie, vrede en vriendschap zullen leiden tot stabiliteit. Dat is in de
ogen van God, engelen en mensen veel beter dan te muggenzif-
ten over de fouten van onze broeders.23

We behoren één van hart en één van geest te zijn, en niet toe
te staan dat ook maar iets van stoffelijke of geestelijke aard ons
afhoudt van de liefde van God en mens.24

Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Lees de eerste alinea op p. 247. Welke ervaringen heeft u daar-
mee gehad?

• In welke opzichten zijn onze hemelse Vader, Jezus Christus en
de Heilige Geest ‘één’? (Zie pp. 249–250.)
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• Op welke manieren zijn profeten verenigd met de leden van
de Godheid? (Zie pp. 250–252.) Hoe kan iedereen een derge-
lijke eenheid bereiken? (Zie pp. 252–253.)

• Neem pp. 250–252 door en lees de opmerkingen van presi-
dent Woodruff over een hoeve van tien hectare, een rivier en
een wijnstok. Wat kunnen we uit deze gelijkenissen leren?

• Lees de tweede alinea op p. 252. Welke ervaringen hebben u
geleerd dat 'eendracht macht maakt’?

• Denk na over of bespreek de achtergrond, karaktertrekken,
interesses, talenten en taken van de leden in uw wijk, gemeente
of familie. Hoe denkt u dat die mensen ten goede kunnen wor-
den verenigd?

• Welke zegeningen krijgen we wanneer we in ons gezin ten
goede verenigd zijn? En in onze kerkorganisaties? Wat zijn zoal
de gevolgen van tweespalt in ons gezin en in de kerk?

• Welke hulpmiddelen biedt de kerk ons aan om in de leer op
één lijn te zitten? Wat kunnen we doen om er zeker van te zijn
dat ons onderwijs overeenkomt met de leringen van de heden-
daagse profeten?

• Waarom is het onmogelijk te zeggen dat we God liefhebben,
maar onze broeder haten? (Zie p. 256.)

• Bestudeer de alinea die begint bovenaan p. 257. Hoe kan het
avondmaal ons één maken?

Relevante teksten: Psalmen 133:1; Mosiah 18:21; 3 Nephi 11:28–29
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Voorbereiding op de
wederkomst van Jezus Christus

Nu wij de terugkeer van de Heiland op
aarde verwachten, moeten we onszelf, ons

gezin en de kerk daarop voorbereiden.

Uit het leven van Wilford Woodruff

In de algemene aprilconferentie van 1950 heeft ouderling
Richard L. Evans van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd:
‘Ik herinner mij een uitspraak, die voor zover ik weet wordt toe-
geschreven aan president Wilford Woodruff. Een aantal broeders
had hem in die tijd benaderd (...) en hem gevraagd wanneer vol-
gens hem het einde zou zijn — wanneer de Meester zou terug-
keren? Ik denk niet dat ik hem letterlijk citeer, maar zijn
antwoord luidde ongeveer: “Ik leef alsof het morgen zal gebeu-
ren — maar ik plant wel nog steeds kersenbomen!”’1

Hoewel dit niet de exacte woorden van president Woodruff
zullen zijn geweest, weerspiegelen ze wel zijn gevoelens over de
wederkomst van Jezus Christus. Hij erkende: ‘Ik denk niet dat
iemand het uur van de komst van de Zoon des Mensen weet. (...)
We moeten ons ook niet bezighouden met het tijdstip van die
gebeurtenis.’2 Hij keek echter wel uit naar de terugkeer van de
Heiland om op aarde te regeren. Doordrongen van het getuige-
nis dat de kerk zich in de laatste dagen gevestigd had, spoorde
hij de heiligen met grote nadruk aan om zich voor te bereiden
op de wederkomst van de Heiland. ‘De tekenen in de hemelen
en op aarde wijzen alle op de komst van de Heer Jezus Christus’,
heeft hij gezegd. ‘Wanneer ik mij, onder invloed van de Geest
Gods, openstel voor deze zaken, dan verwonder ik mij vaak, niet
alleen over de wereld maar ook over de heiligen, dat we onszelf
en ons gezin niet beter voorbereiden op de gebeurtenissen die
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voor de deur staan, want hoewel de hemelen en de aarde zullen
vergaan, zal niet één jota of één tittel van het woord des Heren
onvervuld blijven.’3

Leringen van Wilford Woodruff

We leven in de laatste dagen en we moeten

letten op de tekenen van Jezus’ wederkomst.

Als ouderling in Israël en apostel van de Heer Jezus Christus
zeg ik tegen de heiligen der laatste dagen dat er enorme oorde-
len aankomen, zoals God nog nooit over de wereld heeft uitge-
stort. Let maar op de tekenen des tijds, het teken van de komst
van de Zoon des Mensen. Die beginnen zichtbaar te worden,
zowel in de hemel als op de aarde. (...) Die zullen zich ontvou-
wen. Alles wat de heiligen der laatste dagen hoeven te doen, is
rustig te blijven, en oplettend en wijs te zijn voor de Heer, te let-
ten op de tekenen des tijds, en getrouw en gelovig te zijn; en als
het zover is, zult u veel meer begrijpen dan u nu doet. (...) Wij
leven in de laatste bedeling en in de volheid der tijden. Het is een
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’De Heer Jezus Christus komt op aarde regeren.

(...) De Heer zal zijn komst niet uitstellen.’
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grote dag, en alle ogen in de hemel, en de ogen van God zelf, en
van alle patriarchen en profeten, zijn op ons gericht. Ze waken
over u en stellen veel belang in u, in uw welzijn; en onze omge-
komen profeten, die hun getuigenis met hun bloed bezegelden,
hebben zich onder de Goden begeven en pleiten voor hun broe-
ders. Laten we daarom getrouw zijn en de gebeurtenissen aan
God overlaten. Hij zal voor ons zorgen als we onze plicht doen.4

De Heer Jezus Christus komt op aarde regeren. De wereld zal
zeggen dat Hij zijn komst uitstelt tot het einde van de wereld.
Maar zij kennen de gedachten en wegen van de Heer niet. De
Heer zal zijn komst niet uitstellen vanwege hun ongeloof. De teke-
nen zowel in de hemel als op de aarde wijzen erop dat zijn komst
nabij is. De vijgenboom ontspruit voor de ogen van alle naties der
aarde [zie Matteüs naar Joseph Smith 1:38–40], en als ze de Geest
Gods hadden, zou hun dat opvallen en zouden ze het begrijpen.5

Door schriftstudie worden ons de tekenen

van de wederkomst duidelijk.

Als de wereld wil weten wat er te gebeuren staat, laat ze dan
de Bijbel, het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden lezen;
laat ze de openbaringen van Johannes lezen. Zowaar als God
leeft, ze zullen geschieden. Niet een zal niet worden vervuld. En
de hand Gods begint zichtbaar te worden op aarde. De oordelen
staan voor de deur; de naties der aarde wachten rampspoed;
maar wij moeten voorbereid zijn om op heilige plaatsen te staan,
wanneer de oordelen Gods zichtbaar worden.6

In het 24ste hoofdstuk van Matteüs lezen we dat Jezus op een
keer zijn discipelen onderwees in vele zaken aangaande zijn
evangelie, de tempel, de Joden, zijn wederkomst en de volein-
ding der wereld; en zij vroegen Hem: Meester, wat zal het teken
van uw komst zijn? De Heiland is daar kort op ingegaan. En
omdat ik er al een tijdje over na heb gedacht, denk ik dat het
goed is dat ik u een deel van het woord des Heren voorlees,
waarin deze aangelegenheid uitgebreider wordt uitgelegd dan
de Heiland toen aan zijn discipelen heeft gedaan. Dat deel van
zijn woord dat ik zal voorlezen, is een openbaring die op 7 maart
1831 aan de heiligen der laatste dagen is gegeven. [Na dat
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gezegd te hebben, las ouderling Woodruff de openbaring voor
die nu afdeling 45 in de Leer en Verbonden is.] (...)

We leven in het laatst der dagen, en het is waar dat er zich in
deze tijd vele belangrijke gebeurtenissen zullen voltrekken. Maar
één ding staat vast: hoewel de Heer niet de dag noch het uur
heeft geopenbaard waarin de Zoon des Mensen zal komen, heeft
Hij wel het geslacht genoemd, en de voorzegde tekenen die voor-
afgaan aan die grote gebeurtenis zijn in de hemelen en op de
aarde verschenen, en dat zal zo blijven totdat alles vervuld is. Als
wij, heiligen der laatste dagen, iets willen hebben om ons te moti-
veren, laten we dan de Bijbel, het Boek van Mormon en de Leer
en Verbonden lezen; daarin staat genoeg dat ons zal stichten en
instrueren in de dingen Gods. Bewaar de openbaringen van God
en het evangelie van Christus daarin vervat als een schat.7

U zult talrijke voorspellingen over zijn komst tegenkomen,
zoals: ‘Ik kom spoedig’, ‘Ik kom op een uur dat u het niet ver-
wacht’, ‘Mijn komst staat voor de deur’, ‘Ik kom als een dief in de
nacht’, ‘Ik kom op een dag dat u het niet verwacht’, en ‘Gezegend
wie uitzien naar de komst van onze Heer en Heiland, Jezus
Christus’. Ik zeg u dat er door alle Schrifturen heen — het Oude
en Nieuwe Testament, het Boek van Mormon en het Boek van de
Leer en Verbonden — veelvuldig verwezen wordt naar de weder-
komst van de Heer. En heeft de Heer die beloften gedaan zonder
van plan te zijn die in vervulling te laten gaan? Zeker niet, ze zul-
len alle worden vervuld.8

Als verbondsvolk des Heren hebben wij de plicht

om de weg van zijn wederkomst te bereiden.

Mijn vraag is wie uitziet naar de vervulling van deze gebeurte-
nissen en wie op aarde zich aan het voorbereiden is op de ver-
vulling van het woord des Heren dat de laatste zesduizend jaar
bij monde van profeten, patriarchen en apostelen is gesproken?
Voor zover ik weet niemand, behalve de heiligen der laatste
dagen. Maar ik ben met anderen ook van mening dat we niet half
zo alert zijn als we moeten zijn en niet half zo voorbereid als we
moeten zijn op de ontzagwekkende gebeurtenissen die in deze
laatste dagen kort na elkaar over de aarde zullen komen. Aan wie
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anders dan zijn heiligen kan de Heer de voorbereiding van zijn
komst overlaten? Aan niemand anders.9

De Heer heeft een groot werk te doen en Hij is een volk aan het
voorbereiden dat het vóór zijn komst kan doen. De vraag, broeders
en zusters, die dan opkomt is: zijn we daarop voorbereid? Beseffen
we wat ons te doen staat? Beseffen we als volk wat de Heer van ons
verwacht? De Heer heeft in deze laatste dagen een koninkrijk van
priesters verwekt om zijn kerk en koninkrijk te vestigen en de weg
te bereiden van de wederkomst van de Zoon des Mensen. De God
des hemels heeft de sleutels van het koninkrijk in handen gegeven
van zijn dienstknechten en gezegd: ‘Wat Ik in deze, mijn dienst-
knechten, heb besloten, zal worden vervuld, want aan hen is macht
gegeven om op aarde en in de hemel te binden en te verzegelen
voor de dag dat de verbolgenheid van de almachtige Gods op de
wereld zal worden uitgestort’ [zie LV 1:7–9].

Ik denk vaak dat wij, de ouderlingen Israëls en de heiligen der
laatste dagen, nauwelijks beseffen welke positie wij voor God
innemen. Het werk dat Hij ons heeft gegeven is groot en omvang-
rijk; het is het werk van de almachtige God. Wij worden verant-
woordelijk gehouden voor de verkondiging van het evangelie van
Christus aan alle naties der aarde. (...) Wij worden voor dit alles
verantwoordelijk gehouden en voor de bouw van de tempels
voor de Allerhoogste, die we kunnen binnengaan om de veror-
deningen voor de verlossing der doden te verrichten. (...)

(...) Hoe heeft de Heer niet gepleit bij de naties der aarde om
hun celestiale heerlijkheid, eer, onsterfelijkheid en eeuwig leven
te geven? Hij heeft de laatste zesduizend jaar bij hen gepleit en van
tijd tot tijd dienstknechten verwekt en een beroep gedaan op de
bewoners van de wereld om zich voor te bereiden op de grote dag
van zijn wederkomst, die nabij is. Hij roept ze in deze tijd overluid
aan; en wat de Heer nu wil weten, zo heb ik laatst tegen mijn broe-
ders gezegd, is of de heiligen der laatste dagen bereid zijn om met
Hem mee te werken of niet. We zullen moeten kiezen.10

Voordat Christus komt, moet er een volk zijn dat zich voor het
aangezicht des Heren laat heiligen. Er moeten tempels gebouwd
worden; Zion moet worden opgebouwd; er moet een veilige
wijkplaats zijn voor het volk Gods als zijn oordelen over de aarde
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worden uitgestort, want de oordelen Gods zullen over de aarde
heenkomen, laat daar geen twijfel over bestaan; de openbaringen
staan vol beloften van die strekking. De Heer heeft het gesproken
en Hij zal zich aan zijn woord houden.11

Ik denk niet dat we het gewicht van dit werk terdege beseffen.
Het valt ons moeilijk om in te zien welke verantwoording we heb-
ben ten aanzien van God, van de hemelen, van de doden, maar
ook van onze medemensen.

Als ik die zaken in ogenschouw neem, kijk ik ook naar wat we
hebben. De organisaties die vanaf het begin in deze kerk in het
leven zijn geroepen, bieden hulp en bestuurskracht, en zijn met
elkaar verbonden om dit grote werk uit te voeren. De ogen van
de hemelen zijn op ons gericht. De Zoon van God en alle profe-
ten en patriarchen die op aarde hebben geleefd, waken over dit
werk — deze grote organisatie die de komst van de Zoon des
Mensen voorbereidt.12

We moeten ons individueel voorbereiden

op de wederkomst van Jezus Christus.

Wij leven in een belangrijke tijd. De profetieën over onze tijd
zijn in vervulling aan het gaan; zijn we daarop voorbereid?13

De Heiland (...) vergeleek het koninkrijk der hemelen met tien
maagden, die hun lampen namen en de bruidegom tegemoet gin-
gen [zie Matteüs 25:1]. ‘En vijf van haar waren dwaas en vijf waren
wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie;
doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.
Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen
in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie,
gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brach-
ten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft
ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze ant-
woordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en
voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch
terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die
gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de
deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en
zeiden: Heer, Heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide:
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Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.’ [Matteüs 25:2–12.] Wie olie in
hun lampen hebben, zijn mensen die het evangelie naleven, hun
tiende betalen, hun schulden inlossen, de geboden van God
bewaren, en zijn naam niet lasteren; mannen en vrouwen die in
het licht van de Heer wandelen; mannen en vrouwen die hun
geboorterecht niet verkopen voor een bord linzensoep of een
beetje goud of zilver; dezen zijn het die kloekmoedig zijn in het
getuigenis van Jezus Christus.

Zo denk ik er tegenwoordig over. Ik wil mijn broeders en
zusters, de heiligen der laatste dagen, dringend oproepen om
hun godsdienst na te leven, hun lampen in orde te brengen, want
zowaar de Heer leeft zal zijn woord in vervulling gaan. De komst
van Jezus staat voor de deur. (...) Een rechtschapen mens kan de
goddelozen niet redden. Ieder moet zelf een rechtschapen leven
leiden, wat wil zeggen de geboden van God bewaren.14

De gelijkenis van de tien maagden stelt de wederkomst van de
Zoon des Mensen voor, de komst van de Bruidegom in de laat-
ste dagen om de bruid, de kerk, de vrouw van het Lam, te ont-
moeten; en ik denk dat de Heiland er niet ver naast zat, toen Hij
zei, met betrekking tot de leden van de kerk, dat vijf van hen ver-
standig waren en vijf van hen dwaas; want wanneer de Heer des
hemels in macht en grote heerlijkheid komt om elke mens naar
zijn daden te belonen, en als Hij dan de helft van de mensen die
voorgeven lid van de kerk te zijn, voorbereid vindt op hun heil,
is dat zo’n beetje wat Hij kan verwachten, afgaand op de koers
die velen zijn ingeslagen.15

Het woord van de Heer aan mij is dat het tijd is dat Zion opstaat
en haar licht laat schijnen; en het getuigenis van de Geest Gods
aan mij is dat dit hele koninkrijk, dit grote koninkrijk van priesters
(...) die het priesterschap dragen, de helft van de gelijkenis van de
tien maagden in vervulling laten gaan. U hoort het goed? Ik zeg
dat wij, terwijl de komst van de Bruidegom uitblijft, slaperig zijn
geworden en in slaap zijn gevallen; als kerk en als koninkrijk zijn
we slaperig geworden en in slaap gevallen, en het woord des
Heren aan mij is dat we lang genoeg hebben geslapen; en aan ons
is nu de taak om op te staan en onze lampen in orde te brengen
en ze met olie te vullen. Dat is het woord des Heren aan mij.16
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‘Als we in het koninkrijk van God arbeiden, zullen we olie

in onze lampen hebben, ons licht zal schijnen en we zullen

het getuigenis van de Geest Gods in ons voelen branden.’
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De vraag is hoe we olie in onze lampen kunnen houden? Door
de geboden te onderhouden, onze gebeden niet te vergeten, te
leven naar de openbaringen van Jezus Christus en anderszins bij
te dragen tot de opbouw van Zion. Als we in het koninkrijk van
God arbeiden, zullen we olie in onze lampen hebben, ons licht
zal schijnen en we zullen het getuigenis van de Geest Gods in ons
voelen branden. Als we echter ons hart op de dingen van de
wereld richten en naar de eer der mensen streven, zullen we in
het duister wandelen en niet in het licht. Als we ons priesterschap
niet naar waarde schatten, noch het werk van het priesterschap,
de opbouw van het koninkrijk Gods, de bouw van tempels, de
verlossing van onze doden, en de verwezenlijking van het grote
werk dat de God van Israël ons opgedragen heeft — als we niet
het gevoel hebben dat deze zaken van grotere waarde voor ons
zijn dan de zaken van de wereld, zullen we geen olie in onze lam-
pen hebben, en geen licht hebben, en dan zullen we niet aanzit-
ten aan het bruiloftsmaal van het Lam.17

Wie zal er voorbereid zijn op de komst van de Messias? [Wie]
het gezelschap van de Heilige Geest genieten en naar de inspira-
tie van de Almachtige leven, wie in Jezus Christus blijven en vruch-
ten voortbrengen ter ere en tot heerlijkheid van God. Niemand
anders.18

Ik bid dat we zo zullen leven dat we niet tot de dwaze maagden
worden gerekend, maar dat we de tekenen des tijds begrijpen,
onze plicht doen, integer leven, de wereld overwinnen en klaar
zijn om onze Verlosser bij zijn komst in vreugde, niet in smart en
schaamte, te ontvangen.19

Vertrouw op God. Doe uw plicht. Vergeet uw gebeden niet.
Vergroot uw geloof in de Heer, vat moed en bouw Zion op. Alles
komt in orde. De Heer zal zijn volk te hulp komen, en Hij zal zijn
werk in gerechtigheid bekorten, om te voorkomen dat geen vlees
behouden wordt [zie LV 84:97; Matteüs 24:22]. Ik zeg tot u: let
op de tekenen des tijds en bereid u voor op wat komen gaat.20

H O O F D S T U K  2 4
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Ideeën voor studie en onderwijs

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of
u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–X voor meer
informatie.

• Lees de eerste alinea op p. 260. Wat leert u uit de verklaring
van ouderling Evans die wordt toegeschreven aan president
Woodruff?

• Hoe kunnen we achter de tekenen van Jezus’ wederkomst
komen? (Zie pp. 262–263.)

• Wat zijn de doeleinden van de tekenen van de wederkomst?
(Zie pp. 261–263; zie ook LV 45:34–39.) Welke bewijzen ziet u
dat sommige tekenen in vervulling gaan? Hoe kunnen we ‘rus-
tig, oplettend en wijs zijn voor de Heer’, zelfs als sommige van
die tekenen rampspoed inhouden?

• Lees president Woodruffs leringen over de rol die de kerk heeft
bij de voorbereiding op de wederkomst (pp. 263–265). Hoe
kunnen we aan dit werk deelnemen?

• Waarom dienen we ons bezig te houden met onze eigen voor-
bereiding en niet met het precieze tijdstip van de wederkomst?
Hoe kunnen wij ons gezin van dienst zijn bij die voorberei-
ding? Hoe kunnen we ‘op heilige plaatsen staan, wanneer de
oordelen Gods zichtbaar worden’? (Zie p. 262.)

• Wie stellen de wijze en de dwaze maagden voor in de gelijkenis
van de tien maagden? En de bruidegom? De bruid? Waar staat het
bruiloftsmaal voor? En de olie in de lamp? Wat kunnen we doen
om ‘olie in onze lampen te houden’ en ons zo voorbereiden op
de wederkomst? (Zie pp. 265–268; zie ook LV 45:56–57.)

Relevante teksten: LV 45:15–75; Matteüs naar Joseph Smith
1:21–55
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President van de kerk
gevaren van niet volgen van,

203, 209–211
God openbaart zijn wil aan,

206–207
steunen, hoe we de, 208

Priesterschap
definitie van, 40–41
eed en verbond van, 45
eeuwige aard van zegeningen

door, 45–46
herstelling van, 5–8
macht waardoor God werkt, 40
roepingen in, grootmaken,

42–43
taken van priesterschapsdragers,

42–44
verordeningen van, 40–41, 44

Profeten, hebben altijd Gods
kerk geleid, 3, 205–206

Pulsipher, Zera, XXI, 39–40
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R

S

Salt Laketempel, fragmenten uit
het inwijdingsgebed van, 164,
183–184, 185–186, 189

Salt Lake Valley, pioniers trekken
naar, XXVII–XXVIII

Schriften
bereiden ons voor op de

gebeurtenissen in de laatste
dagen, 126–127

bestudering van, 121–122
Schulden, 242–243

Smith, Joseph
doorstond vervolging, 19–20
geeft John Taylor raad over

persoonlijke openbaring, 52
geeft leiding aan Zionskamp,

141–145
geeft sleutels van het koninkrijk

aan de apostelen, 20–23
geneest de zieken in Commerce

(Illinois) en Montrose (Iowa),
148–152

gewelddadige dood van, 22–23
karakter van, 13–16
kreeg instructie van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest,
17–19

kreeg instructie van hemelse
boodschappers, 17–19

profetieën over de groei van de
kerk, 25, 27

roeping van, 31
vóórordening van, 16
werkte door geloof, 161–162
Wilford Woodruff spreekt met,

in visioen, 27

Stoffelijke zaken. Zie ook Werken
de raad van de Heer in,

accepteren, 238–239
hand in hand met geestelijke

arbeid, 235, 237–245
juiste perspectief in, 238–245

T

Taylor, John
dood van, XXXII
kreeg raad van Joseph Smith

over persoonlijke openbaring,
52

Tegenspoed. Zie Verzet;
Beproevingen 

Tempels bouwen, XXX–XXXII,
179–183, 196

Tempelwerk
belang van, 182–184
Gods barmhartigheid zichtbaar

in, 194–195
na de wederkomst, 196–197
persoonlijke voorbereiding op,

186–189
samen met familiegeschiedenis,

181–182
verlossers op de berg Zion

worden, 196–198
voor de doden, Wilford

Woodruffs werk, XXXI–XXXII,
3, 44, 193–194

voorouders wachten in spanning
op verordeningen, 198–201

vreugde in, 182–184

Thuis. Zie Gezin

Tiende en andere gaven, 32,
241–242

U
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V

Vaders, 174–175

Verbonden, zegeningen als we
die nakomen, 34

Verlossers op de berg Zion. Zie

Tempelwerk

Verordeningen. Zie Priesterschap

Verzegelbevoegdheid, verenigt
het gezin voor eeuwig, 181,
184–186

Verzet. Zie ook Beproevingen
bereidt ons voor op celestiale

heerlijkheid, 227–228
tegen de waarheid, houdt geen

stand, 228–232

Verzoening van Jezus Christus.
Zie ook Jezus Christus

biedt rechtvaardigen heil aan,
72–76, 97–98

doet voor ons wat we niet zelf
kunnen doen, 72, 198

redt kinderen die sterven vóór
jaren van verantwoordelijk-
heid, 86–88

verlost ons van de val, 70–72
vervolmaakt bekeerlijken en

getrouwen, 76, 188

Voorbeeld
beïnvloedt gevoelens van

anderen over de kerk, 99
ouders moeten goede, geven,

171–173

Voorgeordend om in laatste
dagen te leven, 30–31

W

Wederkomst van Jezus Christus
letten op de tekenen van,

261–263

tekenen van, staan in de
Schriften, 262–263

voorbereiding op, als individu,
265–266, 268

voorbereiding op, als kerk,
263–265

Werken. Zie ook Stoffelijke zaken
noodzakelijk om het koninkrijk

van God op te bouwen, 235,
237–238

stoffelijke en geestelijke, kunnen
niet gescheiden worden,
237–238

werken met handen, eerbaar,
240

Wet, gehoorzaamheid aan, in
dit leven bepaalt eeuwige
beloning, 218, 220–221.
Zie ook Keuzevrijheid

Wilsvrijheid. Zie ook

Keuzevrijheid

‘Wij bidden steeds voor u’, XXXVII

Woodruff, Aphek (vader)
doop van, 94–95
stelt voorbeeld in integriteit en

werklust, XVII–XVIII

Woodruff, Azmon (broer), laat
zich tegelijk met Wilford
dopen, XVIII, 39–40

Woodruff, Azubah Hart
(stiefmoeder)

huwt Wilfords vader, XVII
onderwijst Wilford in het

evangelie, XVIII

Woodruff, Beulah Thompson
(moeder)

dood van, XVII, 193

Wilford Woodruff ziet dat er
tempelwerk gedaan wordt
voor, 193
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Woodruff, Phoebe Whittemore
Carter (echtgenote)

licht echtgenoot in over dood
van dochter, 79, 81–82

steunt man bij kerktaken,
168–169

uit de dood opgewekt door
priesterschapsmacht, 168–169

Woodruff, Sarah Emma (dochter
van Wilford Woodruff), dood
van, 79, 81–82

Woodruff, Wilford
als historicus, XXIX
als president van de kerk,

XXXII–XXXVII
als zendeling, XXII–XXVII, 92–94,

97, 105, 113, 119, 157, 159,
167, 179, 214–216, 225–226

bekering van, XXII, 2–3, 37–40
bestudeerde als jongen de

Schrift, 37
bevordert de publicatie van de

Schriften, 119, 121
bidt met anderen dat het

ophoudt met stormen, 113–114
bidt om kracht om zending

voort te kunnen zetten, 113
bleef trouw terwijl anderen

afvielen, 15
dagboeken van, XXIX, 131–133
doet het tempelwerk voor

duizenden in zijn familie,
193–194, 200

dood van, XXXVII
doop en bevestiging van, 39–40
doopt zijn vader en diens

huisgenoten, 94–95
eerste zending van, 92, 157, 159
geeft zijn pony’s aan

Brigham Young, 203

geïnspireerd om anderen te
zeggen de Geest te zoeken, 61

geïnspireerd om koetsje te
verplaatsen, 49

gevoelens van, over zijn
kerkroepingen, 105

heeft tomeloze werklust, XVIII,
XXIX–XXX, 235, 237

helpt de heiligen vergaderen,
XXV, XXVII–XXVIII

hoort dat zijn dochter dood is,
79, 81–82

hoort over tempelwerk voor de
doden, 193

in Zionskamp, 141–145
interesse van, in tempelwerk,

179–180
kindertijd van, XVII–XX
krijgt instructies van Brigham

Young in visioenen, 48, 181
krijgt visioen van de Salt

Laketempel, 181
leert van Robert Mason, 1–2
liefde voor zijn gezin,

XVII–XVIII
nederigheid van, 105
neemt deel aan hoeksteenlegging

voor een tempel in Far West
(Missouri), 145–148

neemt zijn getuigenis op band
op, 15

ondergaat tegenspoed, 225–226
ongelukken van, XVIII–XX
ontmoet Joseph Smith, 13–15
ontvangt de begiftiging van

Joseph Smith, XXXIV, 22, 179
op zending naar Engeland

geroepen, 92
persoonlijke voorbereiding van,

op de wederkomst, 260
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predikt het evangelie aan John
Benbow en zijn gezin, 92–95

reist met pioniers naar de Salt
Lake Valley, XXVIII, 152–155

stelt het auteursrecht voor de
Leer en Verbonden in
Engeland veilig, 119

trotseert een man die tegen de
verzoening predikt, 69–70

verricht tempelwerk voor
Robert Mason, 3

wekt vrouw, Phoebe, uit de dood
door priesterschapsmacht,
167–168

wijdt de Mantitempel in, 180
wijdt de Salt Laketempel in, 180
wordt geïnspireerd om de

heiligen voor een ramp te
behoeden, XXVIII

wordt gered van gevaarlijke
regenstorm, 225–226

wordt op eerste zending voor
gevaar behoed, 159

wordt tot het Quorum der
Twaalf geroepen, XXV–XXVII,
145

ziet voor het eerst in zijn leven
een tempel, 179

zoekt naar de ware kerk,
XX–XXII, 1–3, 37–39

Woodruff, Wilford jr. (zoon), 79,
81

Woord van wijsheid, 32

Y

Young, Brigham
geeft een span paarden aan

Wilford Woodruff, 203

heeft zich altijd laten leiden
door openbaring, 206

instrueert Wilford Woodruff in
een visioen, 48, 180

kiest de plek van de Salt
Laketempel, 153, 180

neemt leiding bij hoeksteenleg-
ging voor een tempel in Far
West (Missouri), 145–148

rijdt in Wilford Woodruffs huifkar
naar de Salt Lake Valley, XXVII,
152

spreekt over het belang van
tempelwerk, 196, 199

zegt dat stoffelijke en geestelijke
zaken niet gescheiden kunnen
worden, 237

Z

Zendingswerk
behoefte aan de Heilige Geest,

100–101
belang van voorbeeld in, 99
belangrijk om geen kritiek te

hebben op andermans religie,
99

onze plicht om evangelie te
verkondigen, 95–97

rol van geloof in, 162
vreugde in evangelieverkondi-

ging, 95, 97–98
Wilford Woodruffs ervaringen

met, XXII–XXV, 92–94, 97,
105, 113, 119, 157, 159, 169,
179, 214–216, 225–226

Zionskamp, 141–145
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