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V

Introductie

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 Spencer W. Kimball, die

van 30 december 1973 tot 5 november 1985 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 Spencer

W. Kimball naar de inspiratie van de Geest te ontvangen. Denk

aan de belofte van Nephi: ‘Hij die ijverig zoekt, zal vinden; en de

verborgenheden Gods zullen hun door de macht van de Heilige

Geest worden ontvouwd’ (1 Nephi 10:19). Begin uw studie met

een gebed en houd tijdens het lezen een gebed in uw hart.

Aan het eind van elk hoofdstuk vindt u vragen en schriftver-

wijzingen waarmee u de leringen van president Kimball kunt

gaan begrijpen en toepassen. Overweeg om ze te lezen voordat

u aan het hoofdstuk begint.

Overweeg ook de volgende ideeën:

• Let op kernwoorden en -zinsneden. Als u een woord tegen-

komt dat u niet begrijpt, zoek het dan op in een woorden-

boek, of gebruik een andere bron.

• Denk na over de betekenis van president Kimballs woorden.

Misschien wilt u woorden en zinnen die u raken, markeren.

• Denk eens aan ervaringen die u hebt gehad waarop president

Kimballs leringen van toepassing zijn.
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• Bedenk in welke opzichten de leringen van president Kimball

op u van toepassing zijn. Bedenk ook in hoeverre die leringen

betrekking hebben op problemen of vragen waar u mee zit.

Besluit wat u gaat doen met wat u hebt geleerd.

Lesgeven met dit boek

U kunt dit gebruiken om les te geven, thuis of in de kerk.

Daarbij kunt u veel hebben aan de volgende richtlijnen:

Concentreer u op de woorden van president Kimball en de
Schriften

De Heer heeft ons geboden om bij het onderwijzen ‘geen

andere dingen [te] zeggen dan hetgeen de profeten en aposte-

len geschreven hebben, en hetgeen [ons] door de Trooster

geleerd wordt door het gelovige gebed’ (LV 52:9).

Uw opdracht is anderen te helpen om het evangelie te leren

en toe te passen aan de hand van de woorden van president

Kimball en de Schriften. Leg dit boek dus niet terzijde en stel

ook geen lessen samen uit ander materiaal. Besteed een groot

deel van de les aan het lezen en bespreken van de woorden van

president Kimball in dit boek.

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

Als u om hulp bidt en u ijverig voorbereidt, zal de Heilige

Geest u daarin leiden. Hij zal u helpen om die delen van elk

hoofdstuk te behandelen waarmee u anderen kunt aanmoedi-

gen om het evangelie beter te gaan begrijpen en toe te passen.

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

spreekt, voert de macht van de Heilige Geest het tot het hart der

mensenkinderen’ (2 Nephi 33:1; zie ook LV 50:13–22).
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Voorbereiding op de les

Bij de indeling van de hoofdstukken in dit boek is er gedacht aan

het voorbereiden van uw lessen. Overweeg de volgende ideeën:

1. Bestudeer het hoofdstuk. Bestudeer het hoofdstuk onder

gebed tot u er vertrouwen in hebt dat u de leringen van pre-

sident Kimball begrijpt. Als zijn woorden op u persoonlijk een

uitwerking hebben gehad, onderwijst u met grotere oprecht-

heid en kracht (zie LV 11:21). Houd bij het lezen de behoef-

ten van de mensen in de klas in gedachten. Misschien kunt u

enkele delen markeren waarvan u meent dat ze er iets aan zul-

len hebben. Let op de vetgedrukte subkoppen. Die geven de

belangrijkste punten in het hoofdstuk aan.

2. Kiezen welke delen u gaat gebruiken. U kunt niet het hele

hoofdstuk in één les behandelen. Probeer dat dan ook niet,

maar kies onder gebed passages uit die de mensen die u les-

geeft het meest van nut zullen zijn.

3. Beslis hoe u de les inleidt. Om aan het begin van de les de aan-

dacht te trekken, kunt u over een ervaring vertellen of klasle-

den vragen een verhaal uit het begin van het hoofdstuk voor

te lezen, of naar een foto in het boek te kijken. Dan kunt ze

vragen: ‘Wat zegt dit verhaal (of deze foto) u over het onder-

werp van dit hoofdstuk?’ Of u kunt een les beginnen met het

voorlezen van een tekst of een citaat uit het hoofdstuk, of met

het zingen van een lofzang. Een ander goed idee is om de

mensen in de klas te zeggen wat de voornaamste punten van

de les zijn.

4. Bedenk een manier om de klassikale bespreking aan te moe-

digen. Daar dient u de meeste lestijd aan te besteden. Lees de

ideeën voor het voeren van opbouwende besprekingen op

pp. VIII–IX van dit boek. U kunt ook de vragen onder ‘Ideeën

voor studie en bespreking’ aan het eind van het hoofdstuk

gebruiken. En u kunt uw eigen vragen bedenken. Stel vragen

om de klasleden te helpen met:

• Kijken wat ons in het hoofdstuk wordt geleerd. Dergelijke

vragen helpen de deelnemers om concrete informatie te vin-

den in de leringen van president Kimball en er vertrouwd
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mee te raken. U kunt bijvoorbeeld op een bepaalde uitspraak

wijzen en vragen: ‘Wat zijn de belangrijkste woorden of zin-

sneden in die uitspraak?’ of ‘Waar gaat deze uitspraak over?’

• Nadenken over de betekenis. Dergelijke vragen helpen de

deelnemers om president Kimballs woorden beter te begrij-

pen. Bijvoorbeeld: ‘Waarom is deze lering zo belangrijk?’ of

‘Wat vindt u van deze uitspraak?’ of ‘Wat betekent deze

lering voor u?’

• Vertellen over eigen ervaringen. Dergelijke vragen moedi-

gen de deelnemers aan om te vertellen wat president

Kimball heeft gezegd dat betrekking heeft op iets in hun

eigen leven. Bijvoorbeeld: ‘Wat voor ervaringen hebt u

gehad met betrekking tot wat president Kimball heeft

gezegd?’

• Toepassen van de leringen. Dergelijke vragen laten de deel-

nemers nadenken over manieren om naar president

Kimballs leringen te leven. Bijvoorbeeld: ‘Waartoe moedigt

president Kimball ons aan? Hoe kunnen we zijn woorden in

praktijk brengen?’

5. Beslis hoe u de les besluit. U kunt een korte samenvatting van

de les geven of u kunt een of twee mensen uit de klas vragen

om dat te doen. Getuig met de Geest van de besproken lerin-

gen. U kunt ook anderen vragen om hun getuigenis te geven.

Moedig de mensen in de klas aan om gehoor te geven aan de

ingevingen die de Heilige Geest ze heeft gegeven.

Bij uw voorbereiding van de lessen kunt u ook ideeën gebrui-

ken uit Onderwijzen — geen grotere roeping (36123 120), deel

B, de hoofdstukken 14, 16, 28 en 29, of uit Leidraad onderwijs

(34595 120).

Zinvolle besprekingen leiden

Met de volgende richtlijnen kunt u zinvolle, opbouwende

besprekingen aanmoedigen en leiden:
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• 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 bespreking te betrekken.

• Zorg ervoor dat de leden in de klas zich concentreren op de

leringen van president Kimball. 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 bij.

• Als het gepast is, kunt u over ervaringen vertellen die met de

leringen in het hoofdstuk te maken hebben.

• Moedig de mensen in de klas aan om hun ideeën te spuien,

vragen te stellen en elkaar iets te leren (zie LV 88:122). U kunt

ze bijvoorbeeld vragen om commentaar te leveren op wat ande-

ren hebben gezegd, of u kunt enkele mensen een vraag stellen.

• Wees niet bang voor stiltes na het stellen van een vraag. Vaak

hebben de leden in de klas tijd nodig om na te denken of in

hun boek te kijken voordat ze hun ideeën spuien, getuigenis

geven of over hun ervaringen vertellen.

• Luister oprecht en probeer ieders opmerkingen te begrijpen.

Bedank ieder voor zijn of haar bijdrage.

• Als er meerdere ideeën gespuid worden, dan kunt u eventu-

eel de ideeën op het bord schrijven of iemand anders vragen

dat te doen.

• Bedenk verschillende manieren om de klasleden bij de bespre-

king te betrekken. U kunt ze bijvoorbeeld in kleine groepjes

vragen laten bespreken, of met de persoon die naast ze zit.

• Overweeg om van tevoren met een of twee klasleden contact

op te nemen. Vraag hen om zich van tevoren voor te bereiden

op het beantwoorden van de vragen die u hebt opgesteld.

• Breek een zinvolle bespreking niet af om al het voorbereide

lesmateriaal te kunnen behandelen. Het gaat er vooral om dat

de leden in de klas de Geest voelen en dat hun bereidheid om

het evangelie na te leven toeneemt.
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Informatie over de in dit boek geciteerde bronnen

De leringen van president Kimball in dit boek worden geci-

teerd uit verschillende bronnen. Tenzij er redactionele of andere

veranderingen noodzakelijk waren om de leesbaarheid te bevor-

deren, zijn de citaten verder hetzelfde als de bronteksten. De

redactionele ingrepen kunnen echter kleine inconsequenties tot

gevolg hebben.

President Kimball gebruikte vaak termen als mens of mens-

heid als hij het over alle mensen had, 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 presi-

dent Kimball zowel voor vrouwen als mannen van waarde zijn.
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Historisch overzicht

Dit boek is geen geschiedkundig werk. Het is een verzameling

evangeliebeginselen, uiteengezet door president Spencer W.

Kimball. De volgende chronologie verschaft korte historische

achtergrondinformatie over zijn leven en vormt een raamwerk

voor zijn leringen. Veel belangrijke gebeurtenissen uit de

wereldgeschiedenis en de kerk staan er niet in. Ook worden niet

alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven van president

Kimball vermeld, zoals de geboorte van zijn kinderen.

1895, 28 maart Spencer Woolley Kimball in Salt Lake City

geboren in het gezin van Andrew Kimball

en Olive Woolley Kimball.

1898, mei Verhuist met zijn ouderlijk gezin naar

Thatcher (Arizona), waar zijn vader de

daaropvolgende 26 jaar de ring St.

Joseph presideert.

1906, 18 oktober Zijn moeder overlijdt.

1907, juni Zijn vader treedt in het huwelijk met

Josephine Cluff.

1914, oktober Aanvang van een voltijdzending in het

zendingsgebied Centrale Staten in de

Verenigde Staten. Hij was aanvankelijk

geroepen om naar de Duits-Zwitserse

Zending te gaan, maar dat was onmoge-

lijk door het uitbreken van de Eerste

Wereldoorlog.

1916, december Ontheven van zijn voltijdzending.

Spoedig daarna gaat hij naar de

University of Arizona.

1917, 16 november Treedt in het huwelijk met Camilla

Eyring.
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1918 Geroepen als ringadministrateur van de

ring St. Joseph. Gaat bij een bank werken

als klerk en kasbediende.

1923 Wordt lid van de Rotary Club, een dien-

stenorganisatie waar hij zich twintig jaar

lang voor inzet, onder andere als

districtsbestuurder.

1924, 31 augustus Zijn vader overlijdt. Ongeveer een week

later wordt Spencer bij de reorganisatie

van het ringpresidium geroepen als

tweede raadgever. President Heber J.

Grant, zevende president van de kerk,

ordent hem tot hogepriester.

1927 Hij wordt president-directeur van de

Kimball-Greenhalgh Realty and Insurance

Company.

1938, 20 februari Geroepen als president van de ring

Mount Graham.

1943, 7 oktober Door president Heber J. Grant tot

apostel geordend.

1948 Lijdt aan een ernstige hartkwaal, maar

herstelt.

1950 Raakt door een ernstige keelaandoening

zijn stem kwijt. Door een zalving komt

zijn stem weer terug.

1957 Ondergaat een operatie wegens keelkan-

ker. Anderhalve stemband wordt verwij-

derd.

1969 Miracle of Forgiveness uitgegeven.

1970 Wordt waarnemend president van het

Quorum der Twaalf Apostelen.

1972, 12 april Ondergaat een openhartoperatie.
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1972, 7 juli Wordt president van het Quorum der

Twaalf Apostelen.

1973, 26 december President Harold B. Lee overlijdt.

1973, 30 december Wordt president van De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen, met president N. Eldon Tanner

als eerste raadgever en president Marion

G. Romney als tweede raadgever in het

Eerste Presidium.

1974, 19 november Wijdt de Washington D.C.-tempel in.

1975, 3 oktober Maakt een begin aan het reorganiseren

van het Eerste Quorum der Zeventig.

1976 Laat twee openbaringen aan de Parel van

grote waarde toevoegen. Deze openbarin-

gen zijn later als de afdelingen 137 en 138

in de Leer en Verbonden opgenomen.

1977, 24 augustus Wijdt Polen in voor toekomstig kerkwerk.

Het is het eerste bezoek van een presi-

dent van de kerk achter het toenmalige

IJzeren Gordijn.

1978, 8 juni Samen met zijn raadgevers in het Eerste

Presidium geeft hij een brief uit waarin hij

een openbaring aankondigt waarmee alle

zegeningen van het priesterschap beschik-

baar worden gesteld aan alle goede leden,

ongeacht hun ras of huidskleur.

1978, 30 oktober Wijdt de São Paulotempel in Brazilië in.

1979 Onder zijn toezicht wordt de kerkeditie

van de King Jamesvertaling van de Bijbel

uitgegeven.
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1979, 24 oktober Wijdt de Orson Hyde Memorial Garden

in Jeruzalem in.

1980 Onder zijn leiding wordt het blokverga-

derschema ingesteld, waarmee de avond-

maalsdienst, priesterschapsvergadering,

ZHV-vergadering, zondagsschool en het

jeugdwerk in één blok van drie uur op

zondag worden gezet, in plaats van die

vergaderingen verspreid over de week te

houden.

1980, 27 oktober Wijdt de Tokiotempel in Japan in.

1980, 17 november Wijdt de Seattletempel in de staat

Washington in.

1981 Onder zijn leiding wordt er een nieuwe

editie van de Engelstalige tripelcombina-

tie van de Schriften uitgegeven, met een

nieuw voetnotensysteem en een nieuwe

index.

1981, 23 juli Roept president Gordon B. Hinckley als

extra raadgever in het Eerste Presidium.

1981 tot en met 1985 Onder zijn leiding worden er zeventien

tempels ingewijd.

1982, 3 oktober Er wordt een subtitel voor het Boek van

Mormon aangekondigd: ‘Eveneens een

testament aangaande Jezus Christus’.

1982, 2 december Reorganiseert het Eerste Presidium, met

president Marion G. Romney als eerste

raadgever en president Gordon B.

Hinckley als tweede raadgever.

1984 Er worden gebiedspresidiums ingesteld.

1985, 5 november Overlijdt in Salt Lake City.
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Het leven en de bediening 
van Spencer W. Kimball

Op een herfstavond aan het begin van de twintigste eeuw ging

Orville Allen langs het huis van Andrew Kimball om wat pom-

poenen te leveren. Terwijl de twee mannen de pompoenen uit-

laadden, hoorden ze Andrews zoon Spencer in de schuur zingen

bij het melken van de koeien. Broeder Allen zei tegen Andrew:

‘Je zoon moet wel blij zijn.’ Andrew antwoordde: ‘Ja, hij is altijd

blij. Hij is een reine, gehoorzame jongen die altijd doet wat ik

hem vraag. Ik heb hem aan de Heer en zijn werk opgedragen. Hij

wordt een machtig man in de kerk.’1

Door jaren van voorbereiding werd Spencer een machtig

man. De Heer ‘bereidde niet alleen een zakenman, een voor-

aanstaand man voor de maatschappij, een spreker, een dichter,

een musicus of een leraar voor — hoewel hij dat allemaal was.

Hij bereidde een vader voor, een patriarch voor zijn gezin, een

apostel en profeet, en een president voor zijn kerk.’2

Erfgoed

De familie van Spencer W. Kimball had een lange geschiedenis in

de herstelde kerk. Zijn grootvaders van beide kanten van de fami-

lie waren vooraanstaande mannen in de begintijd van de kerk in

deze laatste dagen. Heber C. Kimball werd geroepen als lid van het

Quorum der Twaalf Apostelen zodra dat in 1835 werd opgericht.

Later was hij ruim twintig jaar lang eerste raadgever van president

Brigham Young en hij diende de Heer altijd trouw. Edwin D.

Woolley, Spencers grootvader van zijn moeders kant, was een voor-

malig Pennsylvania Quaker die het evangelie in de tijd van Joseph

Smith had aanvaard. Hij was later een gerespecteerd bisschop in de

Salt Lake Valley. Bovendien fungeerde hij van tijd tot tijd als mana-

ger van Brigham Youngs privézaken. Bisschop Woolleys zorg voor
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de behoeftigen en zijn onwankelbare toewijding aan het evangelie

waren een groot erfgoed voor al zijn nakomelingen.

Spencers grootmoeder Ann Alice Green Kimball was ‘een

getrouwe vrouw (…) die verlegen was in gezelschap, niet erg

aantrekkelijk was, maar een zwak had voor de zieken en zwak-

ken.’3 Andrew Kimball was haar derde zoon. Spencers andere

grootmoeder, Mary Ann Olpin Woolley, kwam uit Engeland en

kreeg elf kinderen, waarvan de zesde Olive heette.

Andrew Kimball trad op 2 februari 1882 in Salt Lake City in het

huwelijk met Olive Woolley. Ze gingen in Salt Lake wonen.

Ongeveer drie jaar later kreeg Andrew een oproep om een

zending te vervullen in het zendingsgebied ‘Het Indiaans

Territorium’, middenin de huidige staat Oklahoma. Na een vol-

tijdzending van twee en een half jaar werd hij geroepen om het

zendingsgebied te presideren. Maar de nieuwe roeping maakte

het wel mogelijk om thuis te wonen, dus de daaropvolgende tien

jaar woonde hij met zijn gezin in Utah en bestuurde hij het zen-

dingsgebied per brief en door er regelmatig naartoe te reizen.

Andrews twaalf jaar in de Indiaans Territorium Zending wer-

den al gauw gevolgd door een andere roeping, dit keer om zich

te vestigen in de Gilavallei iets ten zuiden van het midden van

Arizona. Hij zou daar de nederzettingen van heiligen der laatste

dagen presideren die samen de ring St. Joseph vormden. In

1898 pakten Andrew en Olive en hun zes kinderen (inclusief

Spencer van drie) al hun eigendommen in en verhuisden naar

die locatie op bijna duizend kilometer afstand van Salt Lake City.

Jeugd

Spencer Woolley Kimball werd op 28 maart 1895 geboren als

zesde kind van Andrew en Olive Kimball.

Later schrijft hij hoe hij zich het landschap van Arizona uit zijn

jeugd herinnert: ‘Het was een droog gebied, maar onder de han-

den van vastberaden arbeiders was het vruchtbaar.’ En: ‘We

woonden op een kleine boerderij aan de zuidkant van Thatcher,

in Arizona. Ons huis stond op de hoek van het perceel, met niets

dan landbouwgrond ten zuiden en ten oosten. Aan de achterkant
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Andrew en Olive Kimball in 1897 met hun kinderen (vlnr): 

Ruth, Gordon, Alice, Clare, Spencer (bij Andrew op schoot) en Delbert.

van het huis bevonden zich de waterput, de pomp, de windmo-

len, een groot houten vat met onze watervoorraad, de schuur

met gereedschappen, en wat verder naar achteren een hele grote

stapel hout. Daarachter stonden de varkenskotten, veekralen,

hooimijten en de graanschuur.’5

Spencer leerde al jong belangrijke evangelielessen van zijn

ouders. ‘Ik herinner me dat ik als jongen vaak met mijn moeder

de stoffige weg naar het huis van de bisschop aflegde om onze

tiende in de vorm van dieren en landbouwproducten te betalen.

Onder het lopen zei ze: ‘Waarom brengen we de eieren naar de

bisschop?’ Ze gaf zelf antwoord: ‘Omdat het tiende-eieren zijn

en de bisschop de tiende in ontvangst neemt namens onze

hemelse Vader.’ Mijn moeder vertelde dan hoe elke avond bij het

binnenhalen van de eieren het eerste ei in een klein mandje ging

en de volgende negen in een grote mand.’6

Het voorbeeld dat Andrew Kimball gaf van toegewijd dienst-

betoon, had een grote uitwerking op Spencer, die daarover later

zei: ‘Mijn eerste indrukken van het werk van een ringpresident



H E T  L E V E N  E N  D E  B E D I E N I N G  V A N  S P E N C E R  W.  K I M B A L L

XVIII

heb ik opgedaan door naar mijn eigen vader te kijken. (…) Ik

geloof dat vader zijn leden zo diende dat hij een zegen vervulde

die president Joseph F. Smith hem gaf, waarin hij beloofde dat

de mensen in de Gilavallei “als kinderen naar hun ouders” zou-

den komen.’ Hoewel ik er zeker van ben dat ik zijn voorbeeld

toen niet volledig op waarde schatte, was de norm die hij stelde

elke ringpresident waardig.’7

De familie Kimball leidde een bescheiden leven. ‘We wisten

niet dat we arm waren’, herinnert Spencer zich. ‘We vonden dat

we een aardig goed leven hadden.’8 Hun kleding bestond uit

zelfgemaakte afdankertjes. Hun maaltijden waren eenvoudig en

bestonden uit het vlees en de landbouwproducten die hun land

voortbracht.

Spencer hielp met de karweitjes op de boerderij. ‘Ik pompte

met de hand water om de tuin water te geven,’ herinnerde hij

zich, ‘en ik leerde koeien melken, fruitbomen snoeien, afraste-

ringen repareren en alle andere karweitjes. Ik had twee oudere

broers en ik was ervan overtuigd dat ze alle makkelijke karweitjes

namen en alle lastige aan mij overlieten. Maar ik klaagde niet en

ik werd er sterk van.’9 Vanaf zijn negende jaar leerde Spencer de

geloofsartikelen, de tien geboden en de meeste lofzangen in het

zangboek van de kerk uit zijn hoofd bij het dagelijkse melken van

de koeien en drenken van de paarden.

Toen hij elf was, overleed zijn moeder. Dat was een van de

grote beproevingen in zijn jonge jaren. Hij vroeg zich af hoe het

verder moest met zijn familie. ‘Maar,’ zegt hij, ‘ik kwam er toen

achter, zoals ik sindsdien zo vaak heb gezien, dat men bijna alles

kan verdragen.’10 Na verloop van tijd hertrouwde Andrew Kimball

en werd Josephine Cluff Spencers stiefmoeder. ‘Josie’, zoals haar

vrienden haar noemden, kon de plaats van Olive in Spencers

leven niet helemaal innemen, maar met haar capaciteiten en

geduld droeg ze wel bij aan de stabiliteit van de familie Kimball.

In zijn jeugd leerde Spencer niet alleen hard werken in een

harde omgeving, hij leerde ook enkele vaardigheden die hem voor-

bereidden op verder dienstbetoon in zijn latere leven. Hij leerde

zingen en dirigeren en werd op vijftienjarige leeftijd ringdirigent.
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De jonge Spencer W. Kimball (links) met een jeugdvriend, Clarence Naylor.

Hoewel hij vingers had die hij later beschreef als ‘kort en dik’11,

spande hij zich in om muziek te leren lezen en piano te spelen. Hij

werd beter, totdat hij de lofzangen beheerste en in een orkestje

kon spelen. Jaren later wisselde hij met ouderling Harold B. Lee af

om te spelen tijdens de wekelijkse vergadering van het Quorum

der Twaalf Apostelen.

Spencer ging een beetje later naar school dan de meeste men-

sen: ‘Spencers moeder vond kinderen niet rijp voor school tot

ze zeven jaar waren, dus toen Spencer voor het eerst naar school

ging, lag hij een jaar achter op de andere kinderen. (...) Tussen

de middag rende hij meestal de drie straten naar huis om water

te pompen voor de dieren, de varkens te voederen en zijn lunch

op te eten. Op een dag zei zijn moeder: ‘Waarom ben je in speel-

pauze thuis? Het is nog geen middag.’ Hij rende in paniek terug

naar school en vond zijn klasgenoten alweer binnen na de korte

pauze. Iedereen lachte, behalve de lerares, die van de gelegen-

heid gebruik maakte om de klas te vertellen dat Spencer voor lag

op alle andere leerlingen in de tweede klas en dat hij een klas

zou opschuiven naar kinderen van zijn eigen leeftijd.’12
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Na het voortgezet onderwijs ging Spencer naar de Gila

Academy, een school van de kerk. Daar haalde hij voortdurend

goede cijfers, deed hij aan sport en was hij lid van de leerlin-

genraad.

Spencer kreeg ook meer ervaring in de kerk en had nog bijna

geen enkele zondag overgeslagen. Priesterschapstaken uitvoeren

was een prioriteit voor hem: ‘De diakenen hadden tot taak om

elke maand vóór de vastendag de vastengaven in te zamelen voor

de armen van de kerk, en dus spanden ze een paard in en gingen

van huis tot huis. Als ze klaar waren, brachten ze de ingezamelde

goederen naar de bisschop — potten met fruit, meel, kalebassen,

honing en soms ongeveer een halve dollar in munten. Andrew

wilde zijn zoon zo graag zijn plicht leren dat Spencer op de dag

dat hij dit moest doen geen enkele andere taak kreeg. De

Kimballs stelden hun paard en wagen altijd beschikbaar voor het

quorumwerk van de diakenen. Als de andere jongen die was aan-

gewezen om samen met hem de vastengaven in te zamelen niet

verscheen, deed Spencer het alleen.’13

Naast zijn taken thuis, op school en in de kerk, deed Spencer

ook nog secretariaatswerk voor zijn vader. Andrew schreef veel

brieven, gemiddeld zes per dag. Hij dicteerde ze en Spencer

typte de brieven uit.

Door die jeugdige ervaringen leerde Spencer hoeveel waarde

werken heeft, een les die hij de rest van zijn leven in de praktijk

heeft gebracht en verkondigd. Jaren later, toen hij in de jaren

zeventig apostel was, had hij wel eens dagen waarop hij licha-

melijk uitgeput was. Op zo’n dag schreef hij eens: ‘Ik voelde me

eerst ellendig en vroeg me af hoe ik de dag door moest komen,

maar (...) het leek wel of ik door mijn werk bedwelmd raakte en

mezelf vergat, waarna het een goede dag werd.’14

Zendingswerk

In 1914 studeerde Spencer af aan de Gila Academy, met de

verwachting dat hij in de herfst naar de University of Arizona zou

gaan. Maar tijdens de diploma-uitreiking kondigde Andrew

Kimball aan dat Spencer op zending zou worden geroepen.
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Ter voorbereiding op zijn zending ging Spencer in Globe

(Arizona) als boerenknecht werken in een melkveehouderij. Het

was zijn eerste ervaring met wonen buiten de kerkelijke neder-

zettingen in de Gilavallei. Hij merkte dat hij zich kon aanpassen

en omgaan met mensen die zijn normen niet geheel deelden

zonder zijn eigen normen te verlagen. Hij verdiende het respect

van zijn collega’s. Aan het eind van de zomer hield zijn sigaren

rokende niet-mormoonse baas een afscheidsfuif voor Spencer

en bood hem een gouden horloge met inscriptie aan.

Van oktober 1914 tot en met december 1916 vervulde

Spencer een voltijdzending in het zendingsgebied Centrale

Staten, dat gezeteld was in Independence (Missouri). Dat was

hetzelfde gebied waar zijn vader, stiefmoeder en een van zijn

oudere broers op zending waren geweest.

Zijn voltijdzending was een periode van grote groei. Hij werd

geconfronteerd met lichamelijke beproevingen. Zijn zendingspre-

sident gaf de zendelingen opdracht om de mensen aan wie zij het

evangelie verkondigden om voedsel en onderdak te vragen. Als

gevolg daarvan bracht ouderling Kimball veel ongemakkelijke

nachten door in schuurtjes in achterafgelegen gebieden van

Missouri en deelde hij zijn bed met vlooien of bedwants, terwijl de

muggen om hem heen zoemden. Hij leed vaak honger en als hem

voedsel werd aangeboden, at hij wat hem ook werd voorgezet.

Langs de deuren gaan was hard werk met weinig succes.

Iemand heeft ooit verteld welke ongebruikelijke benadering

ouderling Kimball eens gebruikte:

‘Toen hij in St.-Louis langs de deuren ging, zag hij door een

deuropening een piano staan. Hij zei tegen de vrouw die op het

punt stond de deur voor hem dicht te doen: “U hebt een mooie

piano.”

‘”Die hebben we net gekocht”, zei de vrouw, die aarzelde.

‘”Het is een Kimball, nietwaar? Zo heet ik ook. Ik kan er wel

iets op spelen dat u misschien mooi zou vinden.”

‘Verbaasd antwoordde ze: “Natuurlijk, kom binnen.”
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‘Spencer nam plaats op het pianobankje. Hij speelde en zong

“O, mijn Vader.”

‘Voor zover Spencer wist, werd ze nooit lid van de kerk, maar

dat was niet omdat hij het niet had geprobeerd.’15

Spencers zending versterkte nog eens wat hij bij zijn opvoe-

ding in Arizona al had geleerd: geloof in de Heer, hard werken,

toewijding, stilzwijgend dienstbetoon en opoffering.

Huwelijk en gezin

In de zomer van 1917, ongeveer zeven maanden na Spencer

Kimballs zending, zag hij een artikel in de plaatselijke krant.

Camilla Eyring, die in 1912 met haar familie in de Gilavallei was

komen wonen, was lerares huishoudkunde geworden aan de Gila

Academy. Spencer las en herlas het artikel en nam zich voor dat hij

op een dag met Camilla Eyring zou trouwen. Hij kwam haar ‘toe-

vallig’ bij de bushalte voor de academie tegen en knoopte een

gesprek met haar aan. In de bus zetten ze hun gesprek voort. En

hij kreeg haar toestemming om eens langs te komen.

Camilla’s moeder mocht de jonge Spencer Kimball erg graag.

Ze nodigde hem bij elk bezoek dat hij aan Camilla bracht uit om

mee te eten. En broeder Eyring, die erg streng was wat betreft de

kwaliteit van de huwelijkskandidaten voor zijn dochters, maakte

geen enkel bezwaar. Na 31 dagen was Spencer een vaste bezoe-

ker van de familie Eyring geworden. Het paar besloot te trou-

wen, maar hun plannen werden bemoeilijkt door de Eerste

Wereldoorlog, die nog steeds niet afgelopen was. Spencer moest

in Thatcher blijven omdat hij misschien voor militaire dienst

opgeroepen zou worden, en daardoor konden ze de lange reis

naar een tempel in Utah niet ondernemen. Op 16 november

1917 sloten ze een burgerlijk huwelijk, maar ze keken ernaar uit

om zich zo spoedig mogelijk in de tempel aan elkaar te laten

verzegelen. Dat doel verwezenlijkten ze de daaropvolgende

maand juni, in de Salt Laketempel.

Spencer en Camilla kregen uiteindelijk vier kinderen: drie

zonen en een dochter (Spencer LeVan, Andrew Eyring, Edward

Lawrence en Olive Beth). Ze boden hun kinderen een milieu

waarin ze niet alleen het gevoel hadden dat er van ze gehouden
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Camilla Eyring en Spencer W. Kimball kort voor hun huwelijk.

werd, maar waarin ze ook de steun en het vertrouwen kregen

om hun eigen beslissingen te nemen. Een van hun zonen herin-

nerde zich later:

‘Als de kinderen op school, in de kerk of ergens anders een

opvoering hadden, waren mijn ouders erbij, zelfs als dat enige

opoffering vereiste. Ze toonden altijd belangstelling voor ons en

waren trots op ons.

‘In onze familie gingen we als vrienden met elkaar om, niet als

meesters en slaven. Wij droegen zelf de eindverantwoording

voor onze daden. Onze ouders gaven ons aanmoediging en lei-

ding, maar gaven geen bevelen.’

Diezelfde zoon zei over zijn vader:

‘Ik ken geen gullere geest dan mijn vader. Hij is vriendelijk en

attent, bijna overdreven attent zelfs. Kinderen zien hun ouders

over het algemeen als krachtige figuren met autoriteit en niet als

mensen met gewone behoeften. Maar ik weet hoezeer mijn

vader een oprecht compliment of een woord van waardering op

prijs stelt. En geen enkele uiting van waardering of liefde telt

voor hem als die van zijn eigen familie.
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‘Ik weet dat niets hem meer tevredenstelt — afgezien van het

gevoel dat de Heer zijn inzet goedkeurt — dan te zien dat zijn

kinderen hem volgen in zijn streven om een rechtschapen leven

te leiden.

‘Als ik mocht kiezen wie mij op de dag des oordeels zou oorde-

len, dan zou ik mijn vader verkiezen boven alle andere mensen.’16

Carrière, kerkroepingen en maatschappelijke inzet

Met Camilla aan zijn zij, en geconfronteerd met de verant-

woordelijkheid voor een gezin, ging Spencer als bankbediende

werken. In de loop der jaren stapte hij van de bankwereld over

naar de verzekeringswereld en uiteindelijk naar onroerend

goed. Spencer kreeg zakelijk harde klappen door de economi-

sche crisis van de jaren 1929–1939, maar het gezin was in staat

om ze op te vangen.

In 1924 overleed Spencers vader. Hij was bijna dertig jaar ring-

president geweest. Toen president Heber J. Grant, de zevende

president van de kerk, vervolgens een nieuw ringpresidium riep,

werd de 29-jarige Spencer geroepen als tweede raadgever.

Spencer was niet alleen actief in zijn gezin, zijn carrière en zijn

kerkroepingen, maar ook in de samenleving. Hij was medeop-

richter van de eerste plaatselijke radiozender. Hij was een actief

lid van de Rotary Club, een organisatie die veel maatschappelijk

dienstbetoon verricht, en hij bereikte uiteindelijk de functie van

districtsbestuurder in die organisatie.

In 1938 werd de ring St. Joseph gesplitst en Spencer werd

geroepen als president van de nieuwe ring Mount Graham.

Omdat hij bezorgd was dat sommigen die hij zou presideren

misschien niet positief tegenover hem stonden, bracht hij samen

met Camilla een bezoek aan allen die zich misschien zo voelden,

zodat hij ‘met een schone lei’ in zijn functie kon beginnen.17

In september 1941 werd de omgeving door een grote overstro-

ming getroffen. Hij was toen nog ringpresident. Door aanhou-

dende regen steeg het niveau van de Gila tot het water in enkele

plaatsen door de straat liep. Enkele huizen en boerderijen werden

door het water weggespoeld. De bewoners, van wie de meesten
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lid van de kerk waren, hadden dringend hulp nodig. Spencer

hoorde van de verwoestingen, vulde zijn auto met voedsel dat hij

met geld van de kerk kocht, en reed naar de getroffen plaatsen.

Hij zorgde ervoor dat vieze kleding werd gewassen. Hij hielp boe-

ren aan graan voor hun vee. Al gauw arriveerde er een vrachtwa-

gen vol voedsel en kleding. Binnen een week waren de mensen

die het meest door de overstroming waren getroffen al aardig

geholpen. De kerkleden lieten zien hoe gul ze waren, zonder enig

voorbehoud. Spencer hield toezicht op het inventariseren van de

behoeften en het uitdelen van de hulpgoederen. Tijdens de hele

actie hield hij nauw contact met ouderling Harold B. Lee van het

Quorum der Twaalf Apostelen, die leiding gaf aan de welzijnszorg.

Het apostelschap

Op 8 juli 1943 belde president J. Reuben Clark jr. van het Eerste

Presidium Spencer thuis. Hij zei dat Spencer geroepen was om

een van de twee vrijgekomen plaatsen in het Quorum der Twaalf

te vullen. Hierop antwoordde Spencer: ‘O, broeder Clark! Ik toch

niet? U bedoelt mij toch zeker niet? Het moet een vergissing zijn.

Ik moet u verkeerd verstaan hebben. (...) Dit lijkt onmogelijk. Ik

ben zo zwak en klein en beperkt en onbekwaam.’18 Spencer ver-

zekerde president Clark wel dat er maar één reactie mogelijk was

op een roeping van de Heer, maar zijn bereidheid om zich in te

zetten overwon niet meteen zijn gevoelens van ontoereikendheid

en ongeschiktheid.

Die gevoelens werden in de daaropvolgende dagen sterker en

Spencer kreeg weinig of geen slaap. Toen hij op bezoek ging bij

zijn zoon in Boulder (Colorado), ging hij ’s ochtends vroeg wan-

delen in de heuvels. Terwijl hij steeds hoger klom, dacht hij aan

het belang van het ambt van apostel. Hij werd gekweld door de

gedachte dat hij misschien niet tegen de roeping opgewassen

was, dat zijn roeping misschien een vergissing was. Dat was zijn

gedachtegang toen hij de top van de berg bereikte. Daar gaf hij

zich over aan gebed en meditatie. ‘Wat heb ik gebeden!’, vertelde

hij later. ‘Wat heb ik geleden! Wat heb ik geweend! Wat heb ik

geworsteld!’ Tijdens zijn worsteling kreeg hij een droom over zijn

grootvader, Heber C. Kimball, en ‘het grote werk dat die verzet
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had’. Toen kwam er een gevoel van rust over Spencer. ‘Ik kreeg

een gevoel van geruststelling, waardoor de twijfels en vragen ver-

dwenen. Het leek wel of er een grote last van zijn schouders was

gevallen. Ik nam in rust en vrede het uitzicht over de prachtige

vallei in me op en dankte de Heer voor het geruststellende ant-

woord op mijn gebeden.’19 Op 7 oktober 1943 werd Spencer W.

Kimball op 48-jarige leeftijd tot apostel geordend.

Ouderling Kimball was ruim dertig jaar werkzaam in het

Quorum der Twaalf Apostelen. In die periode reisde hij veel om

de leden te sterken en de groei van het koninkrijk te bevorde-

ren. Overeenkomstig de bijzondere opdracht van president

George Albert Smith besteedde ouderling Kimball veel aandacht

aan de nakomelingen van de profeet Lehi uit het Boek van

Mormon — de indiaanse volken in Noord-, Midden- en Zuid-

Amerika. Hij behartigde welsprekend hun belangen, zowel in de

hoogste quorums van de kerk als onder de leden in het alge-

meen. Hij keurde openlijk alle rassendiscriminatie en onder-

drukking van armen af.

In zijn toespraken kon ouderling Kimball zowel poëtisch als

rechtdoorzee zijn. Hij behandelde vaak gevoelige onderwerpen

waar het gemiddelde kerklid in de praktijk wat aan had. Naast de

talrijke toespraken die hij gaf, schreef hij ook een boek, The

Miracle of Forgiveness [Het wonder van vergeving]. Dit boek

schreef ouderling Kimball vanuit zijn uitgebreide ervaring als

apostel met advies geven aan leden die ernstige overtredingen

hadden begaan. In het boek geeft hij aan wat de Heer van ons

verwacht, wat ons goddelijk potentieel is, en welk pad wij moe-

ten volgen om ons te bekeren en de verzekering te krijgen van

volledige goddelijke vergiffenis. Ouderling Kimball getuigt tot

de lezer dat de Heer barmhartig is en allen vergeeft die zich

oprecht bekeren.

Gezondheidsproblemen

Spencer W. Kimball had in de loop van zijn hele leven allerlei

gezondheidsproblemen. Gedurende de tijd dat hij apostel was,

kreeg hij te maken met twee ernstige problemen. De eerste

ziekte had blijvende gevolgen voor ouderling Kimball, die tot
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Het Quorum der Twaalf Apostelen in 1958. Staand (vlnr): Delbert L. Stapley, 

Marion G. Romney, LeGrand Richards, Richard L. Evans, George Q. Morris en 

Hugh B. Brown. Zittend (vlnr): Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, 

Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen en Henry D. Moyle.

uiting kwamen als hij sprak. In 1956 werd hij tegen het einde

van het jaar schor. De diagnose was keelkanker. In juli 1957

werd operatief een van zijn stembanden helemaal verwijderd, en

een deel van de andere. Na de operatie gaf hij zijn stem rust om

zijn keel zo goed mogelijk te laten genezen. Hij had slapeloze

nachten van de vraag of hij ooit nog zou kunnen spreken.

Een half jaar na de operatie verklaarden de artsen dat ouderling

Kimballs keel genezen was. Ouderling Boyd K. Packer van het

Quorum der Twaalf Apostelen vertelt hoe ouderling Kimball luiste-

raars met behulp van humor aan zijn nieuwe stem liet wennen:

‘En toen kwam de proef op de som. Kon hij spreken? Kon hij

prediken?

‘Hij ging terug naar [Arizona] om daar de eerste toespraak na

zijn operatie te houden. (...) Daar stond hij tijdens een confe-

rentie van de ring St. Joseph (…) op het spreekgestoelte.

‘“Ik ben hier teruggekomen om onder mijn eigen volk te zijn”,

zei hij. “In deze vallei was ik ringpresident.” Misschien dacht dat
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hij als het hem niet zou lukken, hij in elk geval onder mensen

was die hem liefhadden en het zouden begrijpen.

‘Iedereen voelde met hem mee. De spanning van dit dramati-

sche moment werd doorbroken toen hij vervolgde: “Ik moet u

zeggen wat mij is overkomen. Ik ging naar het oosten, waar ik in

handen van geweldplegers viel die mij de keel probeerden af te

snijden. (…)” Daarna maakte het niet meer uit wat hij nog zei.

Ouderling Kimball was terug!’20

Zijn nieuwe stem klonk zacht, diep en knarsend. Volgens

ouderling Packer had hij ‘een zachte, overredende, warme stem

verworven, een aantrekkelijke stem waar (…) de heiligen der

laatste dagen van hielden.’21

Ouderling Kimball kreeg ook ernstige problemen met zijn

hart. Toen hij apostel was geworden, kreeg hij een serie hartaan-

vallen. In 1972, toen hij waarnemend president van het Quorum

der Twaalf was, onderging hij een uiterst risicovolle operatie.

Dokter Russell M. Nelson was zijn hartchirurg. Later vertelde

ouderling Nelson toen hij zelf lid van het Quorum der Twaalf

Apostelen was geworden wat er tijdens de operatie was gebeurd:

‘Ik zal nooit vergeten hoe het voelde toen zijn hart krachtig en vol

energie weer begon te kloppen. Op dat moment maakte de Geest

mij bekend dat deze bijzondere patiënt lang genoeg in leven zou

blijven om de profeet van God op aarde te worden.’22

President van de kerk

In de nacht van 26 december 1973 overleed president Harold

B. Lee, elfde president van de kerk, plotseling. In overeenstem-

ming met het gebruik van apostolische opvolging in de kerk

werd Spencer W. Kimball op 30 december 1973 als senior lid van

het Quorum der Twaalf president van De Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen.

Dat kwam als een verrassing voor de leden van de kerk en

vooral voor president Kimball. Hij was twee en een half jaar na

Harold B. Lee tot apostel geordend. Daar president Kimball vier

jaar ouder was dan president Lee en, naar het zich liet aanzien,

een slechtere gezondheid had, ging president Kimball er helemaal
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vanuit dat hij niet lang genoeg zou leven om president Lee op te

volgen. Later vertelde hij daarover: ‘Ik was er volkomen zeker van

dat ik, als mijn tijd was gekomen, zou sterven als president van de

Twaalf. (…) Ik zei op de begrafenis van president Lee dat tijdens

zijn ziekte niemand vuriger om zijn herstel had gebeden dan mijn

vrouw en ik, en dat na zijn herstel niemand vuriger om het ver-

lengen van zijn leven had gebeden.’23

Tijdens de aprilconferentie van 1974 werd president Kimball

gesteund door de leden van de kerk. Hij had zijn functie niet

geambieerd, maar de Heer had hem als zijn profeet, ziener en

openbaarder gekozen, en als de man die zijn kerk en koninkrijk

op aarde moest leiden.

Rond die algemene aprilconferentie hield president Kimball

tijdens een vergadering voor kerkleiders een toespraak over

zendingswerk. Ouderling William Grant Bangerter, die later

geroepen werd als lid van het Presidium van de Zeventig, was bij

die vergadering als regionaal vertegenwoordiger aanwezig. Later

vertelde hij wat de uitwerking van president Kimballs woorden

waren:

‘Wij beseften dat president Kimball de gordijnen voor geeste-

lijke vensters voor ons opendeed en ons wenkte om er samen

met hem door te kijken naar de plannen van de eeuwigheid. Het

leek net of hij de gordijnen opendeed die het plan van de

Almachtige verborgen hielden en ons uitnodigde om samen met

hem een blik te werpen op de toekomst van het evangelie en de

bediening ervan.

‘Ik betwijfel of iemand die er die dag bij was dat ooit zal ver-

geten. Zelf heb ik sindsdien nauwelijks de toespraak van presi-

dent Kimball nog nagelezen, maar de kern van wat hij zei, is zo

in mijn geheugen gegrift dat ik het meeste ervan zo uit mijn

hoofd zou kunnen opzeggen.

‘De Geest van de Heer rustte op president Kimball en ging

bijna tastbaar van hem uit, wat zowel ontroerend als schokkend

was. Hij ontvouwde een heerlijk visioen voor ons.’24

President Kimballs toespraak luidde het thema in dat zijn

bediening als president van de kerk kenmerkte:
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President Spencer W. Kimball (midden) met zijn 

raadgevers in het Eerste Presidium van 1973 tot 1981: de presidenten 

N. Eldon Tanner (links) en Marion G. Romney (rechts).

‘Broeders, ik vraag me af of we wel alles doen wat in ons ver-

mogen ligt. Zijn wij laks in onze inzet om de hele wereld het

evangelie te verkondigen? Wij doen nu al 144 jaar zendingswerk.

Zijn we bereid om onze pas te vergroten? En onze visie? (…)

‘Ik denk niet dat dit makkelijk is, dat het iets is wat we zonder

inspanning van de ene op de andere dag kunnen doen, maar ik
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geloof wél dat we meer vooruitgang kunnen maken en veel

sneller uitbreiden dan nu. (…)

‘Ik denk dat als we één van hart en zin en doel zijn dat wij het

beeld kunnen veranderen dat nu schijnt te zijn: “We doen het

heel aardig.” Laten we niet “moeilijk doen”.’25

En zo begon een opmerkelijke periode van tien jaar groei en

verandering. Hoewel zendingswerk aanvankelijk het thema was

dat werd beklemtoond, werd de leden van de kerk al gauw dui-

delijk dat president Kimball in geen enkel rechtschapen streven

stil wilde blijven staan.

Zendingswerk

President Kimball wilde de deuren van de landen opendoen

voor de verkondiging van het evangelie. De verwijdering die de

zogenoemde ‘koude oorlog’ tussen democratische en commu-

nistische regeringen teweegbracht verhinderde het zendings-

werk in veel Europese en Aziatische landen. En het kerkelijk

beleid met betrekking tot de vereisten voor ordening tot het

priesterschap beperkten de resultaten van het zendingswerk in

Afrika, delen van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.

President Kimball onderzocht elke kans om het geografische

bereik van de kerk uit te breiden.

Tegelijkertijd beklemtoonde hij dat er betere gelegenheden

zouden komen om het evangelie aan de naties te prediken als de

leden meer bereidheid toonden om gebruik te maken van die

gelegenheden. Voor jonge mannen die een goed lid waren en

zich er goed op voor hadden bereid, werd zendingswerk niet

meer als een optie beschouwd, maar als een goddelijke plicht en

kans. Die plicht gold voor alle jonge mannen, ongeacht waar zij

vandaan kwamen. Jonge vrouwen konden ook een zending ver-

vullen, maar hadden niet dezelfde verplichting als de jonge man-

nen. Daarnaast werden ook oudere echtparen aangemoedigd om

zich bij het leger zendelingen te voegen. Toen Spencer W. Kimball

president van de kerk werd, waren er wereldwijd zeventiendui-

zend voltijdzendelingen. Toen hij twaalf jaar later overleed, was

dat aantal gestegen tot bijna dertigduizend. De uitbreiding van
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het zendingswerk wierp overvloedig vruchten af: het ledental van

de kerk steeg van 3,3 naar zes miljoen.

In 1975 sprak president Kimball een groep jonge kerkleden

als volgt toe: ‘Weten jullie wat de Heer voor jullie te doen heeft,

jongemannen? Jullie zijn knappe jonge kerels. Jullie zien er

sterk, gezond en gelukkig uit. Wie heeft je je gezondheid gege-

ven? Wie heeft je je ogen gegeven? Wie heeft je je oren gegeven?

Wie heeft je je stem gegeven? Heb je daar wel eens aan gedacht?

Iemand moet je die dingen, die van onschatbare waarde zijn,

hebben gegeven.’

Vervolgens beschreef hij zijn keeloperatie en hoe hij daardoor

slechts een deel van zijn stem over had gehouden. Vervolgens zei

hij: ‘Hoevelen van jullie zouden bereid zijn je stem op te geven?

Heb je hem gekocht of hem voor iets geruild? Heeft iemand hem

aan je gegeven? Heeft de Heer je een stem gegeven zodat je je

kon uiten? Waarom ga je dan niet de wereld in en vertel je het

geweldigste verhaal ooit, vertel je de mensen dat de waarheid is

hersteld, dat de Heer van Adam tot nu profeten heeft gehad, en

dat je zelf het heilig priesterschap draagt, en dat je het de rest

van je leven zult grootmaken? Vertel de wereld dat! De mensen

hebben het nodig!

‘Dus vraag ik nog een keer: Wie heeft je je stem gegeven?

Waarom? Alleen maar zodat je kon zingen en praten en plezier

maken? Of heeft Hij je die stem gegeven om het evangelie te ver-

kondigen? (…)

‘Ik denk dat we beter op zending kunnen gaan, vinden jullie

ook niet? Althans, elke jongen die dat waardig is.’26

Tempelwerk

Spencer W. Kimball zorgde als president van de kerk voor aan-

zienlijke vooruitgang in de bouw van tempels. Aan het begin van

zijn ambtsperiode, waren er vijftien tempels in bedrijf. Toen hij

twaalf jaar later overleed, was dat aantal gestegen tot 36, wat

meer dan een verdubbeling inhoudt. President Gordon B.

Hinckley heeft als tweede raadgever in het Eerste Presidium
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getuigd: ‘President Kimball gaf de tempelbouw die grote impuls

na openbaring van de Heer.’27

President Kimball heeft het volgende over tempelwerk

gezegd: ‘De dag komt, en is niet veraf, dat alle tempels op aarde

dag en nacht in bedrijf zijn. (…) Er zullen dag en nacht werkers

zijn die zich bijna tot de uiterste vermoeienis zullen inzetten

vanwege het belang van het werk en het grote aantal mensen die

in de eeuwigheid slapen en die de zegeningen die zij kunnen

krijgen verlangen en nodig hebben.’28

Kerkbestuur

In 1975 en 1976 leidde president Kimball een herorganisatie

en uitbreiding van het kerkbestuur om gelijke tred te kunnen

houden met de groei van de kerk. In het kader van het ont-

plooien en herverdelen van de taken van de algemene autoritei-

ten werd het Eerste Quorum der Zeventig gereorganiseerd. In

de loop van oktober 1976 omvatte het 39 broeders. ‘Daarmee

zijn de drie door openbaring bepaalde, besturende quorums van

de kerk — het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf en het

Eerste Quorum der Zeventig — georganiseerd zoals de Heer dat

geopenbaard heeft’, aldus president Kimball. ‘Daardoor wordt

het mogelijk om efficiënt met de huidige werklast om te gaan en

ons voor te bereiden op de toenemende groei en versnelling van

het werk, in afwachting van de dag waarop de Heer zal terugke-

ren en zelf de leiding van zijn kerk en koninkrijk op zich zal

nemen.’29 Deze openbaring van de Heer aan zijn profeet heeft

sindsdien tot nog meer wijzigingen in het bestuur van de kerk

geleid — wijzigingen die nodig waren voor ‘de arbeid in de wijn-

gaard’ (LV 107:96).

Schriften

In 1976 gaf president Kimball opdracht om twee openbarin-

gen, een aan de profeet Joseph Smith en een aan president

Joseph F. Smith, toe te voegen aan de schriftuurlijke canon (zie

LV 137 en 138). Onder toezicht van president Kimball werd in

1979 een eigen uitgave van de King Jamesvertaling van de Bijbel

uitgegeven. In 1981 werd een nieuwe uitgave van de
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Engelstalige tripelcombinatie (die de Engelstalige edities van het

Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote

waarde bevatte) gepubliceerd. Ouderling Boyd K. Packer heeft

over de totstandkoming van deze edities van de standaardwer-

ken gezegd: ‘De komende generaties zullen dit in het historisch

perspectief beschouwen als de kroon op de prestaties van presi-

dent Spencer W. Kimball gedurende zijn ambtstermijn.’30

Gedurende president Kimballs ambtstermijn werden de

Schriften bovendien de grondslag voor de leergang van de zon-

dagsschool.

Vereenvoudiging

Het toenemend ledental en het toegenomen activiteitenbe-

reik van de kerk deden president Kimball en andere kerkleiders

inzien dat het nodig werd om de verschillende programma’s van

de kerk te vereenvoudigen en de essentieelste programma’s op

een gemakkelijkere manier ter beschikking te stellen aan zowel

de nieuwste gemeente als de reeds lang gevestigde wijk.

President Kimball heeft daarover gezegd:

‘Het is de zending van de kerk om haar leden de beginselen,

programma’s en het priesterschap ter beschikking te stellen

waardoor zij zich kunnen voorbereiden op de verhoging. Ons

succes, individueel en als kerk, wordt grotendeels bepaald door

hoe getrouw wij thuis het evangelie na proberen te leven. Alleen

als we de taken van eenieder en de rol van het gezin duidelijk

voor ogen hebben, kunnen we goed begrijpen dat priester-

schapsquorums en hulporganisaties, zelfs wijken en ringen,

voornamelijk in het leven zijn geroepen om de leden te helpen

thuis het evangelie na te leven. Dan kunnen wij begrijpen dat

mensen belangrijker zijn dan programma’s en dat kerkelijke

programma’s altijd gezinsgerichte activiteiten moeten onder-

steunen en er nooit afbreuk aan mogen doen. (…)

‘Onze toewijding aan het evangelie in het gezin moet de dui-

delijke boodschap zijn van elk programma van de priesterschap

en de hulporganisaties. Het gevolg daarvan is dat we enkele
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facultatieve activiteiten moeten schrappen die afbreuk kunnen

doen aan de aandacht voor het gezin.’31

Een belangrijke verandering die tijdens de ambtsperiode van

president Kimball werd doorgevoerd, was het instellen van een

drie uur durend blokvergaderschema op zondag. Hiermee wer-

den verscheidene doordeweekse en zondagse bijeenkomsten

gecombineerd tot één eenvoudige en makkelijke set bijeenkom-

sten op zondag. Met de introductie van dit blokvergaderschema

in 1980 hoefden de kerkleden veel minder tijd en geld te investe-

ren in hun deelname aan het volledige scala aan programma’s

van de Heer.

Openbaring over het priesterschap

Een van de belangrijkste veranderingen tijdens de ambtsperi-

ode van Spencer W. Kimball was de openbaring over het priester-

schap (zie Officiële Verklaring 2 in de Leer en Verbonden).

Op 1 juni 1978 kwam president Kimball met andere leden van

het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen bijeen

in de bovenzaal van de Salt Laketempel. President Gordon B.

Hinckley, die de vergadering bijwoonde als lid van het Quorum

der Twaalf Apostelen, vertelde later:

‘De kwestie van de priesterschapszegeningen aanbieden aan

kleurlingen had al jaren de aandacht van de algemene autoritei-

ten. Het onderwerp was herhaaldelijk door presidenten van de

kerk aangesneden. En president Spencer W. Kimball was zich er

uitgebreid mee bezig gaan houden.

Hij had al geruime tijd over deze ernstige en moeilijke kwestie

gebeden. Hij had vele uren alleen in gebed en meditatie door-

gebracht in die bovenzaal van de tempel.

‘En nu legde hij de vraag voor aan zijn broeders, zijn raadge-

vers en de apostelen. Na de bespreking gingen we in uiterst

gewijde omstandigheden in gebed. President Kimball sprak zelf

het gebed uit. (…) De Geest Gods was daar aanwezig. En door de

kracht van de Heilige Geest kreeg de profeet het zekere gevoel

dat waar hij om bad, goed was, dat de tijd gekomen was, en dat
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de heerlijke zegeningen van het priesterschap nu aan goede

mannelijke leden van elke afkomst geboden moesten worden.

‘Iedereen in die kring wist door de kracht van de Heilige

Geest hetzelfde.

‘Het was een vredige, verheven gebeurtenis. (…)

‘Niemand die daar toen bij was, was daarna ooit helemaal

dezelfde. En de kerk ook niet.’32

De openbaring werd in een brief, gedateerd 8 juni 1978, mee-

gedeeld aan alle algemene en plaatselijke priesterschapsfunctio-

narissen van de kerk: ‘Iedere getrouwe, daartoe waardige man in

de kerk [mag] het heilig priesterschap […] ontvangen, met de

macht om het goddelijk gezag daarvan uit te oefenen, en mag met

zijn geliefden iedere zegening die daaruit voortvloeit [..] genieten,

waaronder de tempelzegens’ (LV, Officiële Verklaring 2).

President Hinckley herinnerde zich later: ‘De brief werd de

kerk en de wereld in gestuurd. Ik hoef u vast niet te vertellen wat

een opwindend effect hij zowel binnen de kerk als daarbuiten

had. Er werden tranen van dankbaarheid gehuild en niet alleen

door hen die voorheen het priesterschap niet mochten ontvan-

gen en de onmiddellijke begunstigden werden van deze aan-

kondiging, maar ook door leden over de hele wereld die

hieromtrent dezelfde gevoelens hadden als wij.’33

Ongeveer drie maanden later zei president Kimball over de

openbaring: ‘Een van de algemene autoriteiten zei gisteren dat

er een van de grootste veranderingen en zegeningen ooit heeft

plaatsgevonden. (…) Afgezien van enkele mensen die altijd

tegen de draad in willen gaan, hebben de mensen over de hele

wereld deze verandering in dankbaarheid aanvaard. (...) En dus

zijn wij hier heel erg blij mee, vooral voor hen die deze zege-

ningen voorheen ontzegd waren.’34

Liefde voor de mensen en voor het werk van de Heer

Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf

Apostelen heeft president Kimball als volgt beschreven: ‘De bedie-

ning van deze man werd gekenmerkt door een doordringende
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President Kimball heeft gezegd: ‘Ik wil graag bekendstaan 

als iemand die zijn broeders en zusters liefheeft.’

hartelijkheid. De liefhebbende maar doordringende blik in zijn

ogen, zijn omarming, zijn gewijde kus, zijn mildheid — die zove-

len voelden — schiepen alle een welverdiend aura om deze man

heen, een dat niet aangaf dat hij onbereikbaar was, maar dat hij

een bijzondere warmte uitstraalde. Hij gaf zijn liefde aan iedereen;

nooit voelde iemand zich gepasseerd. Elke algemeen autoriteit

had reden om aan te nemen dat hij president Kimballs lieveling

was, want zo veel liefde had hij voor ieder van ons! Hoe kon je iets

anders denken?’35

President Kimball zei tegen de leden van de kerk: ‘Ik wil graag

bekendstaan als iemand die zijn broeders en zusters liefheeft.’36

De heiligen der laatste dagen voelden die liefde en uitten op hun

beurt hun liefde voor hem, waar hij dankbaar voor was. Hij zei:

‘Als men tegen mij zegt dat men mij liefheeft, zeg ik altijd: “Dat

is geweldig, want daar leef ik van.” En dat bedoel ik letterlijk.’37

In liefde, maar vastbesloten, spoorde president Kimball de

heiligen der laatste dagen aan om beter hun best te doen in

dienst van de Heer en zelfgenoegzaamheid, zonde of andere
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problemen die hen van verdere vooruitgang weerhouden te

overwinnen. Zelf was hij een goed voorbeeld van het maken van

vooruitgang in dienst van de Heer, ongeacht de hindernissen.

Ouderling Robert D. Hales heeft als lid van het Eerste

Quorum der Zeventig over president Kimball gezegd: ‘Hij is een

man van daden, wat blijkt uit het eenvoudige bordje op zijn

bureau waarop staat: “Doe het.” (…) Zijn voorbeeld en liefde

motiveren ons om hogere doelen te bereiken en onze pas te ver-

groten op de weg naar volmaking.’38

Tijdens de algemene oktoberconferentie van 1979 vertelde

president Kimball het oudtestamentische verhaal van Kaleb die,

toen er problemen waren met het binnengaan van het beloofde

land, zei: ‘Geef mij (…) dit bergland’ (Jozua 14:12). President

Kimball zei toen over die woorden:

‘Zo sta ik momenteel ook tegenover het werk. Er liggen grote

uitdagingen voor ons, we krijgen enorme kansen. Ik verwelkom

dat vooruitzicht en zeg in alle ootmoed graag tegen de Heer:

“Geef mij (…) dit bergland”, geef mij deze uitdagingen.

‘In alle ootmoed doe ik de Heer en u, mijn geliefde broeders

en zusters, mijn medewerkers in dit heilige werk van Christus,

deze belofte: ik zal voortgaan met geloof in de God van Israël, in

de wetenschap dat Hij ons uiteindelijk zal leiden naar de vervul-

ling van zijn doeleinden en ons beloofde land en onze beloofde

zegeningen. (…)

‘Ik spoor u allen oprecht en vurig aan om diezelfde belofte te

doen en diezelfde inzet te geven, en dat vraag ik aan elke

priesterschapsleider, elke vrouw in Israël, elke jongeman, elke

jongevrouw, elke jongen en elk meisje.’39

Na bijna twaalf jaar president van de kerk te zijn geweest,

overleed Spencer W. Kimball op 5 november 1985. Na het over-

lijden van president Kimball zei zijn raadgever, president

Gordon B. Hinckley: ‘Het is mij een groot voorrecht geweest om

in het werk van de Heer aan de zijde van president Kimball te

werken. Ik probeerde hem eens af te remmen en toen zei hij:

“Gordon, mijn leven is net als mijn schoenen — het is er om ver-

sleten te worden in het gebruik.” Zo leefde hij. En zo stierf hij.
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Hij is nu in het gezelschap van Hem die hij gediend heeft, name-

lijk de Heer Jezus Christus, van Wie hij heeft getuigd.’40

Noten

1. Spencer W. Kimball, onder redactie
van Edward L. Kimball en Andrew E.
Kimball jr. (1977), p. 196.

2. Zie Boyd K. Packer, ‘Spencer W.
Kimball — een bijzonder man’, De
Ster, juli 1974, pp. 268–270.

3. Spencer W. Kimball, p. 12.

4. ‘The False Gods We Worship’,
Ensign, juni 1976, p. 3.

5. ‘Friend to Friend’, Friend, januari
1971, p. 34.

6. ‘He Did It with All His Heart, and
Prospered’, Ensign, maart 1981, p. 4.

7. Conference Report, april 1979, p.
140; of Ensign, mei 1979, p. 99.

8. Spencer W. Kimball, p. 23.

9. Conference Report, april 1979, p.
140; of Ensign, mei 1979, p. 99.

10. Spencer W. Kimball, p. 46.

11. Spencer W. Kimball, p. 57.

12. Edward L. Kimball en Andrew E.
Kimball jr., The Story of Spencer W.
Kimball: A Short Man, a Long Stride
(1985), pp. 16–17.

13. Spencer W. Kimball, p. 56.

14. Spencer W. Kimball, p. 376.

15. Spencer W. Kimball, pp. 79–80.

16. Edward L. Kimball, aangehaald door
Gerry Avant in ‘As Father, Prophet
Made Time Count’, Church News, 11
juni 1977, p. 5.

17. Spencer W. Kimball, p. 171.

18. Spencer W. Kimball, p. 189.

19. Spencer W. Kimball, p. 195.

20. Ensign, maart 1974, p. 4.

21. Ensign, maart 1974, p. 4.

22. ‘Spencer W. Kimball: Man of Faith’.
Ensign, december 1985, p. 40.

23. ‘When the World Will Be Converted’.
Ensign, oktober 1974, p. 3.

24. Conference Report, oktober 1977, p.
38; of Ensign, november 1977, pp.
26–27.

25. Ensign, oktober 1974, pp. 5, 13–14;
cursivering toegevoegd.

26. Verslag conferentie van het gebied
Buenos Aires (Argentinië) 1975, pp.
43–44.

27. Conference Report, oktober 1985, p.
71; of Ensign, november 1985, p. 54.

28. Toespraak gehouden tijdens het ban-
ket van de studiebijeenkomst genea-
logie voor priesterschapsleiders op 4
augustus 1977, archief van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, pp. 4–5.

29. Conference Report, oktober 1976, p.
10; of Ensign, november 1976, p. 9.

30. Conference Report, oktober 1982, p.
75; of Ensign, november 1982, p. 53.

31. ‘Living the Gospel in the Home’,
Ensign, mei 1978, p. 101.

32. ‘Priesthood Restoration’, Ensign,
oktober 1988, p. 70.

33. Ensign, oktober 1988, p. 70.

34. The Teachings of Spencer W. Kimball,
onder redactie van Edward L.
Kimball (1982), p. 451.

35. ‘Spencer, the Beloved: Leader-
Servant’, Ensign, december 1985, pp.
12–13.

36. Conference Report, oktober 1980,
p. 111; of Ensign, november 1980,
p. 77.

37. ‘“News” Interviews Prophet’, Church
News, 6 januari 1979, p. 19.

38. Conference Report, oktober 1981,
pp. 27–28; of Ensign, november
1981, p. 20.

39. Conference Report, oktober 1979,
pp. 115–116; of Ensign, november
1979, p. 79.

40. ‘He Is at Peace’, Ensign, december
1985, p. 41.



Naar aanleiding van een suggestie van president Kimball 

luidt de laatste regel van het refrein in ‘Ik ben een kind van God’ nu: 

‘Leer mij al wat ik moet doen dat ik tot Hem wederkeer.’
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‘Dat ik tot Hem wederkeer.’

De enige manier om vreugde, waarheid en bevrediging te
krijgen, is naar het plan van onze hemelse Vader te leven.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

Over de hele wereld houden kerkleden van het jeugdwerkliedje

‘Ik ben een kind van God’, wat een eenvoudige maar leerstellig

belangrijke boodschap heeft over wie wij zijn, waarom we hier op

aarde zijn en wat de Heer de getrouwen belooft. Zuster Naomi W.

Randall schreef de tekst voor het liedje in 1957, toen ouderling

Spencer W. Kimball lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was.

Aanvankelijk eindigde het refrein, vertaald, met de woorden ‘Leer

mij al wat ik moet weten dat ik tot Hem wederkeer.’

Tijdens een ringconferentie luisterde ouderling Kimball naar

een groep jeugdwerkkinderen die ‘Ik ben een kind van God’

zongen. Kort daarna maakte hij in een gesprek met een lid van

het algemeen jeugdwerkbestuur een opmerking over het liedje.

‘Ik vind het een prachtig kinderliedje,’ zei hij, ‘maar er is één

woord dat me dwars zit. Zou zuster Randall het erg vinden als

het woord weten werd veranderd in doen?’1

Zuster Randall stemde toe in de verandering. En nu eindigt het

liedje met de woorden ‘leer mij al wat ik moet doen dat ik tot

Hem wederkeer.’2 Die woorden geven een beginsel weer dat pre-

sident Kimball zijn hele ambtsperiode heeft beklemtoond: ‘Ieder

die aan de vereisten voldoet, kan het celestiale leven verkrijgen.

Weten is niet genoeg. Men moet ook doen. Rechtschapenheid is

essentieel en verordeningen zijn nodig.’3 Hij leerde dat het evan-

gelie ‘een levenswijze is, het individuele heilsplan, en dat het

gebaseerd is op individuele verantwoordelijkheid. Het is ontwik-

keld voor de mens, het nageslacht van God. De mens is een god

in embryovorm. Hij heeft de zaadjes van het godschap in zich en

kan, als hij dat wil, tot grote hoogten stijgen.’4
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Leringen van Spencer W. Kimball

Onze hemelse Vader heeft ons in ons 

voorsterfelijk leven zijn heilsplan geleerd

Toen wij geestelijke wezens waren in zijn tegenwoordigheid,

geheel georganiseerd en in staat om te denken, onderzoeken en

begrijpen, zei onze hemelse Vader ongeveer het volgende tegen

ons: ‘Nu, geliefde kinderen, u hebt zo veel vooruitgang gemaakt

in uw toestand als geest als u maar kunt. Voor verdere vooruit-

gang hebt u een stoffelijk lichaam nodig. Ik heb een plan

waardoor u uw groei voort kunt zetten. Zoals u weet, kunt u

alleen maar groeien door moeilijkheden te overwinnen.

‘Welnu,’ zei de Heer, ‘we nemen de beschikbare elementen en

maken er een aarde van, beplanten die, zetten er dieren op en

staan u toe om erheen te gaan. Dat wordt uw testterrein. Wij

geven u een overvloedige aarde, ruim voorzien van alles wat u

nodig hebt voor uw welzijn en genot, en wij zullen zien of u

getrouw blijft en doet wat er van u gevraagd wordt. Ik sluit een

contract met u. Als u erin toestemt om uw verlangens in toom te

houden en vooruitgang te blijven maken op de weg naar volma-

king en godschap door het plan dat ik verschaf, geef ik u een stof-

felijk lichaam van vlees en beenderen, en een overvloedige,

productieve aarde met zon, water, bossen, metalen, grond en alles

wat u nodig hebt om u te voeden, kleden en u van onderdak te

voorzien, en u van elk genot te voorzien dat gepast en goed voor

u is. Daarnaast stel ik u in staat om uiteindelijk naar Mij terug te

keren als u zich betert, hindernissen overwint en u vervolmaakt.’

Het bovenstaande uiterst gulle aanbod namen wij als zoons

en dochters van onze hemelse Vader dankbaar aan.5

De Heer gaf duidelijk aan wat het plan inhield, inclusief de

voorwaarden en de voordelen. (...) De mens zou keuzevrijheid

krijgen zodat hij zijn eigen keuzen kon doen.

Het leven zou uit drie onderdelen of staten bestaan: de voor-

sterfelijke, de sterfelijke en de onsterfelijke. (...) De prestaties in de

ene staat zouden een grote uitwerking hebben op de daaropvol-

gende staat of staten. Als iemand zijn eerste staat behield, zou hem
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toegestaan worden de tweede staat ofwel het sterfelijk leven in te

gaan als nadere proefperiode. Als hij die tweede staat, zijn aardse

ervaring, grootmaakte, zou hem het eeuwige leven wachten.6

Hoewel wij geen herinneringen hebben aan ons voorsterfe-

lijke leven, begrepen wij voorafgaand aan onze komst naar deze

aarde wat het doel van ons bestaan hier was. Er werd van ons

verwacht dat wij kennis vergaarden, ons schoolden en trainden.

We moesten onze driften, verlangens en lusten beheersen en

onze grote en kleine zwakheden overwinnen. We moesten zowel

actieve als passieve zonden elimineren en de wetten en geboden

van onze Vader gehoorzamen. (...)

Wij begrepen dat ons lichaam na een periode, die kan varië-

ren van enkele seconden tot tientallen jaren, in het sterfelijk

leven terug zou gaan naar moeder Aarde, naar dat waaruit het

geschapen is, en dat onze geest naar de geestenwereld zou gaan,

waar wij ons verder zouden voorbereiden op onze eeuwige

bestemming. Na een bepaalde periode zou er een opstanding

komen, oftewel een hereniging van lichaam en geest, die ons

onsterfelijk zou maken en ons in staat zou stellen om verder op

te klimmen naar de volmaking en het godschap. Deze opstan-

ding is ons ter beschikking gesteld door het offer van de Heer

Jezus Christus, de Schepper van deze aarde, die ons deze onver-

gelijkelijke dienst bewees — een wonder dat we zelf niet konden

verrichten. En zo werd de deur opengedaan naar onze onsterfe-

lijkheid en — als we ons dat waardig betonen — uiteindelijke

verhoging in Gods koninkrijk.7

Wij begrepen voorafgaand aan onze komst naar dit tranendal

heel goed dat er verdriet, teleurstelling, harde arbeid, bloed,

zweet en tranen zouden zijn, maar ondanks dat alles keken we

naar beneden en zagen deze aarde die voor ons werd klaarge-

maakt en zeiden zoiets als: ‘Ja, Vader, ondanks alles kan ik inzien

dat ik als een van uw zoons en dochters grote zegeningen kan

krijgen. Ik zie in dat ik door een lichaam aan te nemen uitein-

delijk net zo kan worden als U, dat ik de gevolgen van zonde kan

overwinnen en vervolmaakt kan worden, en ik wil maar al te

graag bij de eerste de beste gelegenheid naar de aarde.’ En dus

kwamen wij hierheen.8
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Het sterfelijk leven is de tijd om ons 

voor te bereiden God te ontmoeten

Wij sterfelijken die nu op deze aarde wonen bevinden ons in

onze tweede staat. Het feit dat wij ons hier bevinden in een ster-

felijk lichaam is het bewijs dat we onze eerste staat ‘behouden’

hebben. Onze geest bestaat uit eeuwig materiaal dat bij God

voorhanden was en het werd door Hem georganiseerd tot een

geestlichaam. Ons geestlichaam maakte een lange periode van

groei, ontwikkeling en opleiding door, en toen het de proef met

succes had doorstaan, werd het uiteindelijk toegelaten tot deze

aarde en het sterfelijk leven.

Eén concreet doel waarom onze geest naar deze aarde ging en

er de sterfelijke staat aannam, was om een stoffelijk lichaam te ver-

krijgen. Dit lichaam zou onderworpen zijn aan alle zwakheden,

verleidingen en beperkingen van de sterfelijkheid en zou gecon-

fronteerd worden met de uitdaging om zichzelf te overwinnen.9

U bent niet alleen naar deze aarde gestuurd om plezier te heb-

ben of uw verlangens en lusten te bevredigen (…) en om wat de

wereld ‘plezier’ noemt te hebben.

U bent met een ernstig doel naar deze wereld gestuurd. U bent

als het ware naar school gestuurd om als mensenkind te beginnen

en op ongelooflijke wijze te groeien in wijsheid, oordeelskracht,

kennis en kracht.10

Een van de ernstigste menselijke tekortkomingen aller tijden

is uitstellen, een gebrek aan bereidheid om meteen je verant-

woordelijkheid te aanvaarden. De mens kwam bewust naar de

aarde om hier geschoold en opgeleid te worden en zich te ont-

wikkelen en vervolmaken, maar velen hebben zichzelf laten aflei-

den en zijn (...) verslaafd geraakt aan mentale en geestelijke

luiheid en aan het najagen van wereldse pleziertjes.11

Dit sterfelijke leven is de tijd om ons voor te bereiden God te

ontmoeten, onze voornaamste opdracht. Nu we al een lichaam

gekregen hebben, dat de permanente tabernakel voor onze geest

in de eeuwigheid wordt, moeten we ons lichaam, ons verstand en

onze geest trainen. Dan is het voornaamste dat wij dit leven

gebruiken om ons te vervolmaken, het vlees te overwinnen, het
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‘Eén concreet doel waarom onze geest naar deze aarde ging en er 

de sterfelijke staat aannam, was om een stoffelijk lichaam te verkrijgen.’

lichaam aan de geest te onderwerpen, alle zwakheden te over-

winnen, onszelf zo te besturen dat we anderen kunnen leiden, en

alle nodige verordeningen te verrichten.12

Het evangelie van Jezus Christus geeft onze 

koers terug naar onze hemelse Vader aan

Als we een bestemming willen vinden waar we nooit eerder

zijn geweest, raadplegen we meestal een kaart. (…) De Heer

Jezus Christus, onze Verlosser en Heiland, heeft ons een kaart

gegeven: een verzameling wetten en geboden waarmee wij de

volmaking en uiteindelijk het godschap kunnen bereiken. Die

wetten en verordeningen noemen we samen het evangelie van

Jezus Christus. En het is het enige plan waardoor de mens ver-

hoogd kan worden. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen is de enige drager van de volheid van dit pro-

gramma van onschatbare waarde dat ter beschikking staat aan

allen die het aanvaarden.13

De Heer heeft zijn koninkrijk in deze tijd hersteld met al zijn

gaven, krachten en zegeningen. Welke kerk u ook bedenkt, zij kan

u misschien lang bezighouden en u enige mate van gemoedsrust,
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geluk en zegen brengen, en u naar de sluier dragen en u daar

laten vallen. Maar de Kerk van Jezus Christus pakt u op aan deze

kant van de sluier en, als u naar haar geboden leeft, draagt ze u

naar de andere kant van de sluier alsof die er niet was, en door

naar de eeuwigheid en de verhoging.14

Het evangelie van Jezus Christus is het eeuwige heilsplan. Het

is het plan dat is opgesteld en aangekondigd door God, de

eeuwige Vader, voor het heil van allen die het geloven en

gehoorzamen.15

Om het doel van het eeuwige leven, de verhoging en het god-

schap te bereiken, moet men in het koninkrijk ingewijd worden

door middel van de doop, op de juiste wijze verricht; men moet

de Heilige Geest ontvangen door de oplegging van bevoegde

handen; een man moet door bevoegde priesterschapsdragers tot

het priesterschap geordend worden; men moet in het huis van

God begiftigd en verzegeld worden door de profeet die de sleu-

tels daartoe draagt, of door iemand aan wie hij die sleutels heeft

gedelegeerd; en men moet een rechtschapen, zuiver, rein en

dienstbaar leven leiden. Niemand kan het eeuwige leven ingaan

door een andere dan de juiste deur — namelijk Jezus Christus

en zijn geboden.16

Jezus vervolmaakte zijn leven en werd onze Christus. Het

onbetaalbare bloed van een god werd vergoten en Hij werd onze

Heiland. Zijn volmaakte leven werd gegeven en Hij werd onze

Verlosser. Zijn verzoening stelde ons in staat om terug te keren

naar onze hemelse Vader.17

We kunnen alleen maar de grote, heerlijke en wonderbaarlijke

zegening van de verzoening van de Heiland ontvangen en de

volledige heilbrengende uitwerking daarvan genieten als we ons

bekeren.

Wij zijn zo dankbaar dat onze hemelse Vader ons heeft geze-

gend met het evangelie van bekering. Het is essentieel voor het

hele evangelieplan. Bekering is de wet van groei die de Heer ons

heeft gegeven, het is zijn beginsel van ontwikkeling en zijn plan

voor ons geluk. Wij zijn erg dankbaar dat wij zijn zekere belofte

hebben dat zonde en dwaling gevolgd kan worden door oprechte,

voldoende bekering, en dat dit wordt beloond met vergiffenis.
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‘Jezus vervolmaakte zijn leven en werd onze Christus. (…) Zijn verzoening 

stelde ons in staat om terug te keren naar onze hemelse Vader.’

‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u

rust geven’, heeft de Meester gezegd (Matteüs 11:28).

Wat zo heerlijk is aan bekering, is dat de Schriften net zo vol

staan met verzekeringen van de Heer dat Hij ons zal vergeven als

ze vol staan met zijn geboden om ons te bekeren, ons leven te

veranderen en het volledig in overeenstemming te brengen met

zijn geweldige leringen.

God is goed. Hij wil ons graag vergeving schenken. Hij wil dat

wij ons vervolmaken en dat wij ons beheersen. Hij wil niet dat

Satan en anderen ons leven beheersen. Wij moeten leren dat het

onderhouden van de geboden van onze hemelse Vader de enige

manier is tot volledige zelfbeheersing, de enige manier om

vreugde, waarheid en vervulling te bereiken in dit leven en in de

eeuwigheid.19

De schatkist van geluk wordt ontsloten voor hen die het evan-

gelie van Jezus Christus in al zijn zuiverheid en eenvoud naleven.

(...) De verzekering van het hoogste geluk, van een succesvol

leven hier en de verhoging en het eeuwige leven hierna, vallen
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hen ten deel die zich voornemen om hun leven te leiden in over-

eenstemming met het evangelie van Jezus Christus en zich

vervolgens consequent aan de uitgezette koers houden.20

Alleen de kloekmoedige getrouwen ontvangen de verhoging

Als wij getrouw zijn, zullen wij vooruitgang maken — niet

alleen tot de onsterfelijkheid, maar tot het eeuwige leven.

Onsterfelijkheid betekent voor altijd in het toegewezen konink-

rijk leven. Eeuwig leven is de verhoging ontvangen in de hoogste

hemel en in familieverband leven.21

Onlangs zei iemand dat er maar één ding was dat hem aan de

mormoonse kerk niet beviel, en dat was de bewering dat het de

enige kerk was waardoor iemand gered kon worden. Ik zei: “O,

maar dat beweren we niet. Wij stellen dat ieder die goed gods-

dienstig is, en ieder goed mens die niet godsdienstig is, gered zal

worden. Er zijn alleen verschillende niveaus van redding (…).’22

Zij die werelds hebben geleefd, gaan naar een telestiaal

koninkrijk, waarvan de heerlijkheid gelijk staat aan de sterren.

Zij die fatsoenlijk, eerlijk, respectabel en goed hebben

geleefd, gaan naar een terrestriaal koninkrijk, waarvan de heer-

lijkheid gelijk staat aan de maan.

Zij die in Christus geloofd hebben, de wereld hebben ver-

zaakt, de Heilige Geest als gids hebben gebruikt en bereid zijn

geweest om al wat zij hadden op het altaar te leggen, zij die de

geboden van God hebben onderhouden, gaan naar een celesti-

aal koninkrijk, waarvan de heerlijkheid gelijk staat aan de zon.23

Op onze levensweg is duidelijk aangegeven wat het godde-

lijke doel is — de kaart van het evangelie van Jezus Christus

wordt aan reizigers ter beschikking gesteld en de bestemming

van het eeuwige leven is duidelijke aangegeven. Onze Vader

wacht vol hoop op die bestemming. Hij verlangt ernaar zijn

terugkerende kinderen te begroeten. Maar helaas zullen velen

daar niet aankomen.24

Waarom bereiken slechts enkelen de verhoging in het celesti-

ale koninkrijk? Niet omdat het hun niet ter beschikking stond,

niet omdat zij niet wisten dat het beschikbaar was, niet omdat ze
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het getuigenis ervan niet ontvingen, maar omdat zij de moeite

niet wilden doen om hun leven in orde te brengen en het op dat

van de Heiland te laten lijken en dat zo goed te doen dat ze tot

het einde toe die ingeslagen weg bleven bewandelen.25

Er zijn (…) veel leden van de kerk die laks en zorgeloos zijn

en die van alles voortdurend uitstellen. Zij leven het evangelie

nonchalant na, niet met toewijding. Zij voldoen aan sommige

vereisten, maar zijn niet kloekmoedig. Zij begaan geen grote

overtredingen, maar voldoen gewoon niet aan de vereisten,

zoals bidden, tiende betalen, het woord van wijsheid naleven,

gezinsgebed houden, vasten, bijeenkomsten bijwonen, dienst-

baar zijn in de kerk (…).

De Heer zet de goede verlangens, hoop en bedoelingen van

iemand niet om in werken. Dat moet eenieder voor zichzelf

doen (…).

Alleen de kloekmoedigen worden verhoogd en ontvangen de

hoogste graad van heerlijkheid, vandaar de zinsnede ‘velen

[worden] geroepen, maar weinigen gekozen’ (LV 121:40). De

Heiland heeft het als volgt gezegd: ‘(…) eng is de poort en smal

is de weg die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vin-

den.’ En daar staat tegenover: ‘(…) wijd is [de poort] en breed

de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor

ingaan’ (Matteüs 7:13–14).

Het is waar dat veel heiligen der laatste dagen na hun doop en

bevestiging als lid van de kerk hun begiftiging hebben ontvangen

en in de heilige tempel zijn getrouwd en verzegeld, omdat zij

meenden dat zij daarmee verzekerd zijn van de zegeningen van

de verhoging en het eeuwige leven. Maar dat is niet zo. Er zijn

twee fundamentele vereisten waaraan elke ziel moet voldoen

om de grote zegeningen te krijgen die hem worden aangeboden.

Hij moet de verordeningen ontvangen en moet getrouw zijn en

zijn zwakheden overwinnen. Daarom worden niet allen die zich

heiligen der laatste dagen noemen, verhoogd.

Maar voor die heiligen der laatste dagen die kloekmoedig zijn,

die getrouw en geheel aan de vereisten voldoen, zijn de beloftes

zo heerlijk dat het onbeschrijflijk is:
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‘Dan zullen zij goden zijn, want zij hebben geen eind; daarom

zullen zij van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn, want zij gaan ver-

der; dan zullen zij boven alles zijn, omdat alle dingen aan hen

onderworpen zijn. Dan zullen zij goden zijn, omdat zij alle

macht hebben, en de engelen zijn aan hen onderworpen’

(LV 132:20).26

Als men beseft hoe enorm, overvloedig en heerlijk dat ‘alles’

is wat de Heer belooft te geven aan zijn getrouwen, dan is dat de

prijs in geduld, geloof, opoffering, zweet en tranen meer dan

waard. De zegeningen van de eeuwigheid die in dit ‘alles’ beslo-

ten liggen, brengen de mens onsterfelijkheid en eeuwig leven,

eeuwige groei, goddelijk leiderschap, eeuwig nakomelingschap,

volmaking en, met dat alles, godschap.’27

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Neem de derde alinea op pagina 2 en de derde hele alinea op

pagina 3 door, waarin president Kimball ons voorsterfelijke

reactie op het plan van onze hemelse Vader beschrijft.

Waarom zouden we zo gereageerd hebben?

• Lees de derde en vierde hele alinea’s op pagina 4. Hoe vindt

u plezier in het leven zonder uw ‘ernstige doel’ uit het oog te

verliezen?

• Bestudeer president Kimballs leringen over de doelen van het

sterfelijk leven op pp. 4–5. Gezien in het licht van deze lerin-

gen, waarom zou uitstellen ‘een van de ergste tekortkomin-

gen van de mens’ zijn? Hoe kunnen we die neiging

overwinnen?

• Volgens president Kimball is het evangelie Jezus Christus net

als een wegenkaart die ons naar de verhoging leidt (pp. 5–7).

Bedenk waarom u op deze reis bent en wat u kunt doen om

vooruitgang te blijven maken.
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• Wat denkt u dat het betekent om kloekmoedig te zijn in het

evangelie? (Zie voor voorbeelden pp. 8–10 en het verhaal op

p. 1.) Waarom is het niet voldoende lid van de kerk te zijn en

het evangelie te kennen om verzekerd te zijn van verhoging in

het celestiale koninkrijk?

Relevante schriftteksten: Jakobus 1:22; Alma 34:30–41; 3 Nephi

27:13–22; LV 76:50–93; Abraham 3:22–26
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Spencer W. Kimball en zijn broers en zussen, 

ongeveer twee jaar voor de dood van zijn zus Fannie. Staand vlnr: 

Clare, Ruth, Gordon en Delbert. Zittend vlnr: Helen, Alice, Fannie en Spencer.



Tragedie of bestemming?

Als we geconfronteerd worden met 
schijnbare tragedies, zoals verdriet, 

lijden en dood, moeten we op God vertrouwen.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

Spencer W. Kimball leed al vroeg in zijn kinderjaren onder het

verdriet dat gepaard gaat met de dood van dierbaren. Toen hij

acht was, overleed zijn zusje Mary kort na haar geboorte. Een

maand later voelden Spencers ouders aan dat Fannie van vijf, die

al weken ergens aan leed, binnenkort zou overlijden. Spencer

vertelde later over haar sterfdag: ‘Op mijn negende verjaardag

overleed Fannie in moeders armen. Wij kinderen werden alle-

maal nachts wakker gemaakt om erbij te zijn. Ik herinner me het

tafereel in onze woonkamer (…), mijn dierbare moeder huilend

met haar kleine, stervende vijfjarige kind in haar armen, en wij

allemaal eromheen.’1

Maar de jonge Spencer had het nog moeilijker met het nieuws

dat hem twee jaar later bereikte toen hij met zijn boers en zus-

jes op een ochtend van school naar huis werd geroepen. Ze ren-

den naar huis, waar ze werden opgevangen door de bisschop,

die ze om zich heen verzamelde en vertelde dat hun moeder de

vorige dag was overleden. President Kimball herinnerde zich

later: ‘Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ik rende

naar buiten, de achtertuin in, om alleen te zijn met mijn stort-

vloed aan tranen. Buiten het gezichtsveld en het gehoor van alle

anderen bleef ik maar huilen. Telkens als ik ‘Ma’ zei, kwam er

een nieuwe tranenvloed, tot ik geen tranen meer over had.

Moeder dood! Maar dat kon niet! Het leven stond stil voor ons.

(...) Mijn elfjarige hart leek te breken.’2

Vijftig jaar later was ouderling Spencer W. Kimball, toen lid van

het Quorum der Twaalf Apostelen, ver van huis aan het herstellen

13
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van een ingrijpende operatie. Toen hij niet kon slapen, dacht hij

aan de sterfdag van zijn moeder: ‘Ik heb nog steeds de neiging

om erom te huilen (…) als ik aan die verdrietige tijd denk.’3

Spencer W. Kimball vond altijd troost in het gebed en de evan-

geliebeginselen als hij veel verdriet had. Zelfs in zijn jeugd wist

hij al tot wie hij zich moest wenden om gemoedsrust te vinden.

Een vriend van de familie schreef over de gebeden van de jonge

Spencer ‘dat het verlies van zijn moeder zwaar op zijn jonge hart

drukte, maar dat hij moedig met het verdriet worstelde en troost

zocht bij de enig juiste Bron.’4

President Kimball had vaak woorden van troost voor hen die

om het verlies van een dierbare rouwden. Hij getuigde van

eeuwige beginselen en verzekerde de heiligen dat de dood niet

het einde van het bestaan is. Hij zei eens bij een begrafenis:

‘Wij hebben slechts een beperkt gezichtsveld. Met onze ogen

kunnen we slechts enkele kilometers ver zien. Met onze oren

kunnen we slechts enkele jaren horen. Wij zijn als het ware inge-

sloten in een kamer, maar als ons levenslicht uitgaat, kunnen we

over de grenzen van onze sterfelijke beperkingen heen zien (...).

‘Dan worden de muren neergehaald, verdwijnt de tijd met

ons in de eeuwigheid (…) en gaan wij onmiddellijk over naar

een grote wereld waarin geen aardse beperkingen bestaan.’5

Leringen van Spencer W. Kimball

God houdt in zijn wijsheid niet altijd tragedies tegen

Het dagblad had een grote kop: ’43 dood door neergestort

vliegtuig. Niemand overleeft drama op berg’, en duizenden

stemmen roepen in koor: ‘Waarom heeft de Heer toegestaan dat

dit drama zich voltrok?’

Twee auto’s botsen op elkaar als er een door een rood licht is

gereden en er sterven zes mensen. Waarom wilde God dat niet

verhinderen?

Waarom moet een jonge moeder aan kanker overlijden en

haar acht kinderen moederloos achterlaten? Waarom genas de

Heer haar niet?
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Een klein kind verdrinkt en een ander wordt aangereden.

Waarom?

Op een dag overlijdt een man bij het bestijgen van een trap

aan een hartprobleem. Als zijn lichaam wordt gevonden, ligt het

in elkaar gezakt op de grond. Zijn vrouw riep vertwijfeld uit:

‘Waarom? Waarom doet de Heer mij dit aan? Had Hij geen reke-

ning kunnen houden met mijn drie kleine kinderen die hun

vader nog nodig hebben?’

Een jongeman komt in het zendingsveld te overlijden en men

stelt de kritische vraag: ‘Waarom beschermde de Heer deze jon-

geman niet zolang hij zendingswerk deed?’

Ik zou willen dat ik een afdoende antwoord kon geven op die

vragen, maar dat kan ik niet. Ik ben ervan overtuigd dat we deze

kwesties op een dag zullen begrijpen en dat we ons ermee kun-

nen verzoenen. Maar voorlopig moeten we ons begrip zo goed

mogelijk in de evangeliebeginselen zoeken.

Was het de Heer die het vliegtuig tegen de berg stuurde om

het leven uit te blussen van de inzittenden, of waren het mecha-

nische of menselijke fouten?

Veroorzaakte onze Vader in de hemel de botsing van de auto’s

die zes mensen de eeuwigheid in stuurde of was het de fout van

de bestuurder die de veiligheidsregels negeerde?

Nam God het leven van de jonge moeder of zette Hij het kind

ertoe aan het kanaal in te lopen, of leidde hij het andere kind op

het pad van de naderende auto?

Veroorzaakte de Heer de hartaanval van de man? Was de dood

van de zendeling voortijdig? Geef daar maar eens antwoord op,

als u kunt. Ik kan het niet, want hoewel ik weet dat God een

belangrijke rol speelt in ons leven, weet ik niet in hoeverre Hij

gebeurtenissen veroorzaakt en hoeveel hij slechts toelaat. Wat

het antwoord op die vraag ook is, er is een andere vraag waarop

ik het antwoord wél weet.

Had de Heer die tragedies kunnen voorkomen? Het antwoord

is: ja. De Heer is almachtig, met alle macht om ons leven te

besturen, ons verdriet te besparen, alle ongelukken te voorko-

men, alle vliegtuigen en auto’s te besturen, ons te voeden, te
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beschermen en ons werk, moeite, ziekte en zelfs de dood te

besparen, als Hij dat wil. Maar dat wil Hij niet.

Dat zouden we moeten kunnen begrijpen, want wij zien best

in hoe onverstandig het zou zijn als wij onze eigen kinderen

afschermden van alle moeite, teleurstellingen, verleidingen, ver-

driet en lijden.

De fundamentele wet van het evangelie is keuzevrijheid en

eeuwige ontwikkeling. Ons dwingen voorzichtig of rechtscha-

pen te zijn, zou die fundamentele wet tenietdoen en zou groei

onmogelijk maken.6

Met een eeuwig perspectief begrijpen we dat 

tegenspoed essentieel is voor onze eeuwige vooruitgang

Als wij dit leven zouden zien als ons volledige bestaan, dan

zouden de pijn, het verdriet, de mislukking en het korte leven

een ramp zijn. Maar zien we het leven als iets eeuwigs dat zich

uitstrekt van het voorsterfelijke verleden tot in de eeuwige toe-

komst na de dood, dan kunnen we alle gebeurtenissen in het

juiste perspectief zien.

Schuilt er geen wijsheid in het ontvangen van beproevingen

om bovenuit te stijgen, taken om uit te voeren, werk om onze

spieren te ontwikkelen, en verdriet om onze ziel te beproeven?

Worden wij niet blootgesteld aan verleidingen om onze kracht te

beproeven, aan ziekte om geduld te leren, en aan de dood opdat

wij onsterfelijk gemaakt en verheerlijkt kunnen worden?

Als alle zieken voor wie wij bidden werden genezen, als alle

rechtschapenen werden beschermd en alle slechten vernietigd,

zou het hele plan van onze Vader teniet worden gedaan en zou

er een eind komen aan het fundamentele beginsel van het evan-

gelie, keuzevrijheid. Niemand zou in geloof hoeven te leven.

Als vreugde, vrede en beloningen onmiddellijk gegeven wer-

den aan hem die het goede deed, dan kon er geen kwaad zijn —

dan zou iedereen het goede doen, maar niet omdat het goede

juist was. Onze kracht zou niet beproefd worden, we zouden

ons karakter niet kunnen ontwikkelen en geen vooruitgang
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maken in onze vaardigheden. Er zou geen keuzevrijheid zijn,

alleen maar satanische overheersing.

Zouden al onze gebeden onmiddellijk worden beantwoord

volgens onze zelfzuchtige verlangens en ons beperkte begrip,

dan zou er weinig of geen lijden zijn, geen verdriet, geen teleur-

stelling, zelfs geen dood. En als die er niet waren, zou er ook

geen vreugde zijn, geen succes, geen opstanding, geen eeuwig

leven en geen godschap.

‘Want er moest wel een tegenstelling in alle dingen zijn (…)

rechtvaardigheid (...) goddeloosheid (...) heiligheid (...) ellende

(...) goed [en] kwaad’ (2 Nephi 2:11).

Omdat we menselijk zijn, zouden we het liefst alle lichame-

lijke pijn en zielskwelling uit ons leven bannen en onszelf ver-

zekeren van voortdurend gemak, maar als we de deur naar

verdriet en zorgen zouden sluiten, dan zouden we wel eens

onze grootste vrienden en weldoeners kunnen buitensluiten.

Mensen kunnen door lijden heiligen worden, als zij geduld,

lankmoedigheid en zelfbeheersing leren (…).

Ik houd van de tekst van ‘O, vast als een rotssteen’:

Als voor diepe waat’ren gij eens komt te staan,

weet dat Ik een weg door de kolken u baan.

Ik blijf uw Beschermer, uw eeuwige Borg,

en wijd tot uw welzijn uw smart’lijkste zorg. 

[Zie lofzang 53.]

En ouderling James E. Talmage heeft geschreven: ‘Geen enkele

kwelling die een mens op aarde ooit heeft geleden is zonder

compensatie (…) als zij geduldig wordt doorstaan.

Aan de andere kant kunnen deze dingen ons vernietigen als we

toegeven aan zwakheid en ons overgeven aan klagen en kritiseren.

‘Geen enkele vorm van verdriet, pijn of beproeving die wij

doormaken, is verspild. Ze dragen bij tot onze vorming, tot de

ontwikkeling van eigenschappen als geduld, geloof, stand-

vastigheid en nederigheid. Al wat wij lijden en verduren, vooral

als we het geduldig doorstaan, bouwt ons karakter op, reinigt

ons hart, verruimt onze ziel en maakt ons zachter en liefdadiger,
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waardiger om een kind van God genoemd te worden (…) en

door verdriet en lijden, zwoegen en beproeving krijgen wij de

vorming waarvoor we hier gekomen zijn, die ons in staat stelt

om meer zoals onze Vader en Moeder in de hemel te worden.’

(Orson F. Whitney.)

Er zijn mensen die verbitterd raken als ze zien dat hun dierbaren

oneindig pijn lijden en lichamelijke kwelling moeten doorstaan.

Sommigen van hen zijn geneigd om de Heer te beschuldigen van

onaardigheid, onverschilligheid en onrechtvaardigheid. Maar wij

zijn echt niet bevoegd om dat te beoordelen! (…)

De kracht van het priesterschap is oneindig, maar God heeft

in zijn wijsheid ieder van ons bepaalde beperkingen gegeven. Als

ik mijn leven vervolmaak, kan ik mijn kracht in het priesterschap

ontwikkelen, maar ik ben dankbaar dat ik ondanks het priester-

schap niet alle zieken kan genezen. Ik zou mensen kunnen gene-

zen die eigenlijk moeten sterven. Ik zou mensen verlichting

kunnen geven die eigenlijk moeten lijden. Ik ben bang dat ik

God in zijn doeleinden dwars zou zitten.

Als ik eindeloze krachten had, maar een beperkte visie en

begrip, dan zou ik misschien Abinadi van de vuurdood hebben

gered, waarmee ik hem onherstelbare schade had toegebracht.

Hij stierf als martelaar en kreeg de beloning van een martelaar:

de verhoging.

Als ik onbeperkte krachten had, zou ik waarschijnlijk Paulus

voor zijn rampspoeden hebben beschermd. Ik zou beslist zijn

‘doorn in het vlees’ hebben genezen. [2 Korintiërs 12:7.] En daar-

mee had ik de bedoelingen van de Heer kunnen dwarsbomen.

Hij bad drie keer of de Heer die ‘doorn’ voor hem wilde wegne-

men, maar de Heer verhoorde zijn gebeden niet [zie 2 Korintiërs

12:7–10]. Paulus had helemaal de weg kwijt kunnen raken als hij

welbespraakt, gezond en knap was geweest, en geen last had

gehad van de dingen die hem nederig maakten (...).

Ik vrees dat als ik op 27 juni 1844 in de gevangenis te

Carthage was geweest, ik misschien de kogels had afgeweerd die

op de lichamen van de profeet en de patriarch werden afge-

vuurd. Ik had ze misschien het lijden en de kwelling bespaard,
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‘Als ik eindeloze krachten had, maar een beperkte visie en begrip, 

dan zou ik misschien Abinadi hebben gered.’

maar had ze de dood en de beloning van een martelaar ontzegd.

Ik ben blij dat ik die beslissing niet hoefde te nemen.

Met dergelijke onbeperkte krachten zou ik beslist geneigd zijn

geweest om Christus te vrijwaren van de kwelling in Getsemane,

de beledigingen, de doornenkroon, de vernederingen aan het

hof en de lichamelijke verwondingen. Ik zou zijn wonden heb-

ben verzorgd en ze hebben genezen en Hem verfrissend water

in plaats van azijn hebben gegeven. Ik had Hem lijden en de

dood kunnen besparen, maar dan zou zijn zoenoffer verloren

zijn gegaan voor de wereld.

Ik zou de verantwoordelijkheid voor het weer tot leven wek-

ken van mijn dierbaren niet op mij durven nemen. Christus gaf

zelf aan dat er verschil was tussen zijn wil en die van de Vader

toen Hij bad dat de beker van het lijden van Hem weggenomen

mocht worden, maar Hij voegde daar aan toe: ‘Doch niet mijn

wil, maar de Uwe geschiede!’ [Lucas 22:42.]7
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De dood kan de deur openzetten naar prachtige kansen

Voor degene die overlijdt, gaat het leven verder. Zijn keuze-

vrijheid blijft intact en de dood, die voor ons zo’n ramp lijkt, zou

wel eens een verhulde zegen kunnen zijn. (…)

Als we zeggen dat een vroegtijdige dood een ramp of een tra-

gedie is, zeggen we dan in feite niet dat het sterfelijk leven de

voorkeur heeft boven een vroege overgang naar de geestenwe-

reld en het uiteindelijke heil en de verhoging? Als de sterfelijk-

heid de volmaakte toestand was, zou de dood frustrerend zijn,

maar we leren in het evangelie dat de dood niet tragisch is,

alleen zonde is tragisch. ‘(…) gezegend zijn de doden die (…)

sterven in de Heer (…)’ (zie LV 63:49).

Wij weten slechts zo weinig. Ons oordeel is zo beperkt. Wij

beoordelen de wegen des Heren vanuit onze eigen beperkte visie.

Ik hield een rede op de uitvaartdienst voor een jonge BYU-stu-

dent die tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuveld was.

Honderdduizenden jonge mannen waren voortijdig de eeuwig-

heid in gestuurd door de verwoestingen van die oorlog. En ik zei

dat ik geloofde dat deze rechtschapen jonge man naar de

geestenwereld was geroepen om het evangelie te verkondigen

aan die zielen, die het tot dan toe hadden ontbeerd. Dat geldt

misschien niet voor allen die overlijden, maar ik voelde dat het

gold voor hem.

President Joseph F. Smith zag in zijn visioen van de verlossing

van de doden precies hetzelfde. (...) Hij schrijft:

‘(…) het werd mij duidelijk dat de Heer Zich niet persoonlijk

begeven had onder de goddelozen en de ongehoorzamen die de

waarheid hadden verworpen (...) maar zie, uit de rechtvaardigen

stelde Hij zijn heerscharen samen en (...) machtigde hen om uit

te gaan en het licht van het evangelie aan hen te brengen (...)

‘onze Verlosser [had] tijdens zijn verblijf in de geestenwereld

zijn tijd [...] doorgebracht met het instrueren en voorbereiden

van de getrouwe geesten (…) die van Hem hadden getuigd in het

vlees; opdat zij de boodschap van de verlossing zouden uitdragen

aan alle doden die Hij niet persoonlijk kon bezoeken wegens hun

weerspannigheid en overtreding (…).
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‘Ik zag dat de getrouwe ouderlingen uit deze bedeling, wan-

neer zij het sterfelijk leven verlaten, hun arbeid van de prediking

van het evangelie van bekering en van verlossing (...) voortzet-

ten’ [zie LV 138:29–30, 36–370, 57].

Dat zou wel eens kunnen betekenen dat de dood de deur

openzet naar allerlei kansen, zoals het verkondigen van het

evangelie van Christus.8

In tijden van beproeving moeten we op God vertrouwen

Maar ook al opent de dood nieuwe mogelijkheden, we zoe-

ken de dood niet. We worden aangespoord om te bidden voor

de zieken en om onze priesterschapskracht te gebruiken om ze

te genezen.

‘En de ouderlingen van de kerk, twee of meer, moeten geroe-

pen worden, en zij zullen voor hen bidden en hun in mijn naam

de handen opleggen; en als zij sterven, sterven zij voor Mij, en

als zij leven, leven zij voor Mij.

‘Gij zult in liefde met elkaar leven, zodat gij zult wenen om het

verlies van hen die sterven, en vooral van hen die geen hoop

hebben op een heerlijke opstanding.

‘En het zal geschieden dat zij die in Mij sterven, de dood niet

zullen smaken, want die zal zoet voor hen zijn;

‘en zij die niet in Mij sterven, wee hun, want hun dood is bitter.

‘En voorts, het zal geschieden dat wie geloof in Mij heeft om

genezen te worden, en niet ten dode is bestemd, zal genezen’

(LV 42:44–48).

De Heer verzekert ons dat de zieken genezen als deze veror-

dening wordt verricht, mits er voldoende geloof is en de zieke

‘niet ten dode is bestemd’. Maar er zijn drie factoren waaraan

voldaan moet worden. Velen houden zich niet aan de verorde-

ningen en veel mensen zijn niet bereid of in staat om voldoende

geloof te oefenen. Maar de derde factor is ook erg belangrijk: als

ze niet ten dode zijn bestemd.

Iedereen moet eens doodgaan. De dood is een belangrijk

onderdeel van het leven. Uiteraard zijn we nooit helemaal klaar
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voor die overgang. Omdat we nooit weten wanneer hij moet

komen, worstelen we terecht om ons leven te behouden. Maar

toch zouden we niet bang moeten zijn voor de dood. We bidden

voor de zieken, we steunen hen die lijden, we smeken de Heer

om hen te genezen, hun pijn te verminderen, hun leven te spa-

ren en de dood uit te stellen, en dat is terecht, maar niet omdat

we de eeuwigheid moeten vrezen (...).

Net als in Prediker (3:2) staat, ben ik ervan overtuigd dat er

een tijd om te sterven is, maar ik geloof ook dat veel mensen

‘voortijdig’ sterven omdat ze onvoorzichtig zijn, hun lichaam

misbruiken, onnodige risico’s nemen, of zichzelf blootstellen

aan gevaren, ongelukken en ziekten. (…)

God stuurt ons leven, Hij leidt en zegent ons, maar geeft ons

ook onze keuzevrijheid. Wij kunnen in overeenstemming met

zijn plan voor ons leven of wij kunnen dwaas zijn en ons leven

bekorten of beëindigen.

Ik ben er vast van overtuigd dat de Heer onze bestemming

heeft gepland. Op een dag zullen we dat helemaal begrijpen. En

als we dan terugkijken vanuit de toekomst, zullen we ons ver-

zoenen met de vele gebeurtenissen in dit leven die wij nu zo

moeilijk kunnen begrijpen.

Soms denken we dat we graag willen weten wat er voor ons

ligt, maar als we daar ernstig over nadenken, komen we erop

terug en accepteren we dat we dag voor dag leven, en maken we

die dag groot en verheerlijken hem. (…)

Voordat we geboren werden, wisten we dat we op aarde zou-

den komen om een lichaam te ontvangen en ervaring op te doen,

dat we vreugde en verdriet zouden krijgen, gemak en pijn, voor-

en tegenspoed, gezondheid en ziekte, succes en teleurstelling, en

we wisten ook dat we na enige tijd zouden sterven. We aan-

vaardden al deze mogelijke gebeurtenissen opgewekt, enthousi-

ast om zowel de goede als de slechte ervaringen te accepteren.

We aanvaardden enthousiast de kans om naar de aarde te gaan,

ook al zou dat maar voor een dag of een jaar zijn. Misschien ging

het ons er niet zozeer om of we dood zouden gaan of ziek zou-

den worden, of we zouden verongelukken of seniel zouden wor-

den. We waren bereid om het leven te nemen zoals we het
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zouden krijgen, en zoals wij het konden organiseren en beheer-

sen, zonder te morren, klagen of onredelijke eisen te stellen.

Als we geconfronteerd worden met schijnbare tragedies, moe-

ten we ondanks onze beperkte visie op God vertrouwen, wetend

dat zijn doeleinden bereikt zullen worden. Ook al heeft het

leven zo veel moeilijkheden in petto voor ons, het biedt ons ook

het grote voorrecht om toe te nemen in kennis en wijsheid,

geloof en werken, om ons voor te bereiden terug te keren en te

delen in de heerlijkheid van God.9

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Waarom beschermt de Heer ons niet tegen alle verdriet en lij-

den? (Zie pp. 14–15.)

• Bestudeer pp. 16–17 en kijk na wat we zouden ontberen als

de Heer ons niet toestond om beproevingen door te maken.

Hoe moeten wij reageren op onze beproevingen en lijden?

Hoe heeft de Heer u in uw beproevingen gesterkt?

• Lees de alinea die begint met ‘Er zijn mensen die …’ op

pagina 18. Waarom is het zo moeilijk om dierbaren te zien lij-

den? Wat kunnen we doen om te voorkomen dat we dan ver-

bitterd of ontmoedigd raken?

• Lees pp. 20–23 en zoek leringen over de zegeningen van het

priesterschap op. Hebt u wel eens de genezende of

troostende kracht van het priesterschap gezien? Hoe kunnen

we reageren als we horen dat het niet de wil van de Heer is

dat iemand die ons dierbaar is geneest of dat zijn of haar dood

wordt uitgesteld?

• Hoe zou u de leringen van president Kimball over de dood

uitleggen aan een kind?

• President Kimball heeft gezegd: ‘Als we geconfronteerd wor-

den met schijnbare tragedies, zoals verdriet, lijden en dood,

moeten we op God vertrouwen’ (pagina 23). Wat kan iemand

die op God vertrouwt doen in tijden van beproeving?
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Relevante teksten: Psalmen 116:15; 2 Nephi 2:11–16; 9:6; Alma

7:10–12; LV 121:1–9; 122:1–9

Noten

1. Spencer W. Kimball, onder redactie
van Edward L. Kimball en Andrew E.
Kimball jr. (1977), p. 43.

2. Spencer W. Kimball, p. 46.

3. Spencer W. Kimball, p. 46.

4. Spencer W. Kimball, Joseph Robinson,
p. 46.

5. The Teachings of Spencer W. Kimball,
onder redactie van Edward L. Kimball
(1982), pp. 40–41.

6. Faith Precedes the Miracle (1972),
pp. 95–96.

7. Faith Precedes the Miracle,
pp. 97–100.

8. Faith Precedes the Miracle,
pp. 100–102.

9. Faith Precedes the Miracle,
pp. 102–103, 105–106.
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Jezus Christus: 
mijn Heiland, mijn Heer

Jezus Christus is de Zoon van God en de Heiland 
van de mensheid en wij kunnen alle zegeningen ontvangen

die Hij met zijn leven en dood voor ons heeft verdiend.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

Ouderling Spencer W. Kimball kreeg jaren na zijn roeping als

apostel drie hartaanvallen in een periode van ongeveer twee

weken. Na ongeveer zeven weken lang thuis te zijn hersteld

‘ging hij op zoek naar een manier om zijn monotone huisarrest

te ontvluchten.’ Hij regelde een bezoek aan zijn dierbare vrien-

den, de Navajo’s, in New Mexico, om daar verder te herstellen.1

‘Tijdens die herstelperiode werd ouderling Kimballs bed op

een ochtend leeg gevonden. Men dacht dat hij een ochtendwan-

deling aan het maken was en wel op tijd terug zou zijn voor het

ontbijt, dus zijn verzorgers gingen door met de orde van de dag.

Maar toen hij tegen tien uur nog niet terug was, begonnen ze

zich zorgen te maken. Men ging hem zoeken.

‘Ze ontdekten hem kilometers verder onder een dennen-

boom. Zijn Bijbel lag naast hem, opengeslagen bij het laatste

hoofdstuk van het boek van Johannes, en toen men hem

naderde, bleef hij net zo stil zitten als toen ze hem voor het eerst

uit de verte zagen.

‘Door hun bange stemmen werd hij echter wakker. En toen hij

zijn hoofd optilde, zag men sporen van tranen op zijn wangen.

Op hun vragen antwoordde hij: “Het is vandaag [vijf] jaar gele-

den dat ik als apostel van de Heer Jezus Christus werd geroepen

en wilde gewoon graag de dag doorbrengen met Hem van wie ik

getuige ben.”’2
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‘Ik weet dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God.’
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President Kimball gaf ‘telkens en telkens en telkens weer’3

getuigenis van de goddelijke aard van de Heiland. Hij zei:

‘Hoeveel we ook over Hem zeggen, het is altijd te weinig.’4 En

de goedheid die zich uitte in de levenswijze van president

Kimball was even groot als de kracht van zijn getuigenis.

Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf

Apostelen heeft eens gezegd: ‘President Kimball was een man

Gods, hij was van niemand anders. Het was zijn diepste verlan-

gen om de Heer te dienen en Hij weigerde zich daar door

andere overwegingen van te laten weerhouden.’5

Leringen van Spencer W. Kimball

Jezus Christus is meer dan een groot leraar: Hij is de Zoon

van de levende God, en de Heiland van de mensheid

Onlangs haalde het tijdschrift Time een vooraanstaand emeri-

tus hoogleraar van een van onze beste universiteiten aan die uit-

gebreid aan het rationaliseren was. Hij schreef aan Jezus van

Nazaret menselijke hartelijkheid toe; een groot vermogen om

lief te hebben; ongebruikelijk groot begrip. Hij noemt hem een

groot humanist, een groot leraar en een groot dramaturg. In een

typerende rationalisatie legt hij uit dat Lazarus niet dood was,

maar slechts ‘“bijgebracht” door Jezus, door zijn geesteskracht

en geleerdheid en de “therapie van zijn eigen overvloedige

levenskracht!”’

Ik wil vandaag getuigen dat Jezus niet alleen een groot leraar,

een groot humanist en een groot dramaturg is, maar dat Hij wer-

kelijk de Zoon van de levende God is, de Schepper, de Heiland

van de wereld, de Heiland van de mensheid.6

Ik weet dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God.

Dat weet ik.7

De Christus verklaarde dat Hij de almachtige Here God was,

Christus de Here, het Begin en het Einde, de Verlosser van de

wereld, Jezus de Christus, de Machtige Israëls, de Schepper, de

Zoon van de levende God, Jehova.
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De Vader, Elohim, verklaart dat Jezus Mijn eniggeborene, het

woord van mijn macht is. En Hij heeft zeker twee keer, bij de

doop in de Jordaan en op de berg der verheerlijking, verklaard:

‘Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen’

(zie Marcus 1:11; Lucas 3:22) en Hij verklaarde verder ‘De werel-

den zijn door Hem gemaakt’ [zie LV 93:10].8

Wij getuigen met Johannes de Doper die bij het naderen van

de Heiland zei: ‘Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld weg-

neemt’ (Johannes 1:29). Hij was niet slechts een hartelijk mens,

maar Hij was het Lam Gods.

Samen met Natanaël, een Israëliet in wie geen bedrog was,

getuigen wij: ‘(…) Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de

Koning van Israël’ (Johannes 1:50). Hij is niet slechts een groot

leraar, maar is waarlijk de Zoon van God.

Nogmaals getuigen wij met Johannes de geliefde, die Jezus op

de oever zag, vol overtuiging: ‘Het is de Here’ [zie Johannes 21:7].

Hij is niet slechts een groot humanist, maar de God des hemels.

En met Simon Petrus, die op de vraag van de Heer ‘Maar gij,

wie zegt gij, dat Ik ben?’ antwoordde: ‘Gij zijt de Christus, de

Zoon van de levende God!’ (Matt. 16:15–16) en daarop van de

Heiland te horen kreeg: ‘Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees

en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in

de hemelen is’ (Matteüs 16:17).

En tot slot getuigen wij met de profeet Joseph Smith die

bereid was om zijn leven te geven voor zijn getuigenis.9

Ik weet dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is en

dat Hij voor de zonden van de wereld is gekruisigd. Hij is mijn

vriend, mijn Heiland, mijn Heer, mijn God.10

De bediening van de Heiland strekt zich uit tot in de

eeuwigheid — verleden, heden en toekomst

Ik wil getuigen dat [Jezus Christus] niet alleen zo’n drieën-

dertig jaar in het midden des tijds leefde, maar dat Hij al eeu-

wigheden daarvoor leefde en nog eeuwigheden hierna zal leven.
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En ik getuig dat Hij niet alleen de stichter van Gods koninkrijk

op aarde was, maar bovendien de Schepper van deze wereld en

de Verlosser van de mensheid.11

Jezus Christus was de God van het Oude Testament en Hij was

het die met Abraham en Mozes sprak. Hij was het die Jesaja en

Jeremia inspireerde. Hij was het die door die uitverkoren man-

nen de toekomstige gebeurtenissen voorspelde, zelfs tot aan de

laatste dag en uur.12

Hij, Jezus Christus, onze Heiland, was het die bij de Jordaan

aan de verbaasde toehoorders werd voorgesteld, op de berg der

verheerlijking (zie Matteüs 17:1–9), bij de tempel van de

Nephieten (zie 3 Nephi 11–26) en in het bos bij Palmyra (New

York) [zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:17–25]; en degene

die Hem voorstelde, was niemand minder dan zijn werkelijke

Vader, de heilige Elohim, naar wiens beeld Hij geschapen was en

wiens wil Hij uitvoerde!13

Ik weet dat de Heer leeft en ik weet dat Hij zijn wil dagelijks

aan ons openbaart zodat wij geïnspireerd kunnen worden bij

het kiezen van de juiste richting.14

Hij is de voornaamste hoeksteen. Hij staat aan het hoofd van

het koninkrijk. Dit zijn zijn volgelingen, dit is zijn kerk, dit zijn

zijn leringen en verordeningen, dit zijn zijn geboden.15

Wij zien uit naar zijn wederkomst die Hij ons heeft beloofd.

Die belofte en zijn vele andere beloften worden letterlijk vervuld.

Intussen eren wij zijn heilige naam en dienen wij Hem, en getui-

gen wij met de profeten uit alle generaties van zijn goddelijke

zending! (…)

Ik weet dat Jezus, in eeuwigheid, zowel in het verleden als

de toekomst, de Schepper, Verlosser, Heiland en de Zoon van

God is.16
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Door zijn verzoening redt Jezus Christus alle 

mensen van de gevolgen van de val en redt 

Hij de bekeerlijken van hun zonden

Geliefde broeders en zusters, God leeft en ik getuig daarvan.

Jezus Christus leeft en Hij is de Bron van de juiste levensweg en

het heil.

Dat is de boodschap van De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen. Het is de belangrijkste boodschap in

de huidige wereld. Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is

door de Vader als de Heiland van deze wereld gekozen.17

Toen Adam in de Hof van Eden zo verstandig was om bewust

van de verboden vrucht te nemen, liet hij de lichamelijke oftewel

de ‘sterfelijke dood’ op ons allen, zijn nakomelingen, komen,

maar ook de geestelijke dood oftewel verbanning uit de tegen-

woordigheid van de Heer.18

In Gods plan werd voorzien in een verlosser die de banden

des doods zou verbreken en door de opstanding hereniging van

geest en lichaam mogelijk zou maken voor alle mensen die ooit

op aarde hebben geleefd.

Jezus van Nazaret was degene die al vóór de schepping van de

wereld was gekozen om op aarde deze dienst te verrichten,

namelijk om de sterfelijke dood te overwinnen. Door die vrij-

willige daad zou Hij verzoening brengen voor de val van Adam

en Eva en de geest van de mens in staat stellen om dit lichaam

te herwinnen en daarmee lichaam en geest te herenigen.19

Deze opstanding is het werk van Jezus Christus, de Heiland

die — omdat Hij zowel sterfelijk (als zoon van Maria) als godde-

lijk (als Zoon van God) is — in staat was om de krachten te

overwinnen waaraan het vlees onderworpen is. Hij gaf zijn leven

en nam het letterlijk weer op zich als ‘eersteling’, om gevolgd te

worden door iedere ziel die ooit heeft geleefd [zie 1 Korintiërs

15:22–23]. Omdat Hij een god was, gaf Hij zijn leven. Niemand

kon het Hem afnemen. Hij had door zijn volmaking alle dingen

overwonnen en aldus de macht gekregen om zijn leven weer op
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‘De dood was zijn laatste vijand, 

maar Hij overwon zelfs die en luidde de opstanding in.’

te nemen. De dood was zijn laatste vijand, maar Hij overwon

zelfs die en luidde de opstanding in.20

Vanwege het geschenk dat onze hemelse Vader alle mensen

uit het verleden, het heden en de toekomst heeft gegeven — zijn

Zoon — kunnen wij terugkeren en wonen bij Hem die de Vader

van onze geest is. Maar om dat mogelijk te maken, was het eerst

nodig dat Jezus in het vlees naar de aarde ging om de mensen

door zijn voorbeeld de juiste levenswijze te leren en vervolgens

bereidwillig zijn leven te geven en op wonderbaarlijke wijze de

zondenlast van de mensheid op zich te nemen.21

Reiniging van zonde zou alleen maar mogelijk zijn na volle-

dige bekering door de desbetreffende persoon en door de barm-

hartigheid van de Heer Jezus Christus in zijn zoenoffer. Alleen
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op die manieren kan de mens zich herstellen, genezen, gewas-

sen en gereinigd worden en toch in aanmerking komen voor de

heerlijkheden van de eeuwigheid. Helaman herinnerde zijn

zoons aan de uitspraken die koning Benjamin had gedaan over

de grote rol van de Heiland hierin:

‘(…) bedenkt dat er geen andere weg of ander middel is

waardoor de mens kan worden gered, dan alleen door het

zoenbloed van Jezus Christus, die komen zal; ja, bedenkt dat Hij

komt om de wereld te verlossen’ (Helaman 5:9).

En Helaman haalde de woorden van Amulek tot Zeezrom aan

om te beklemtonen wat de mens moet doen om vergiffenis te

verkrijgen, namelijk zich bekeren van zijn zonden:

‘(…) hij zeide tot hem dat de Heer stellig zou komen om zijn

volk te verlossen, maar dat Hij niet zou komen om hen in hun

zonden te verlossen, maar om hen van hun zonden te verlossen.

‘En Hem is macht gegeven door de Vader om hen van hun zon-

den te verlossen op grond van bekering (…)’ (Helaman 5:10–11;

cursivering toegevoegd).22

[De Heiland] is gestorven als zoenoffer voor onze zonden, om

de weg naar onze opstanding vrij te maken, om de weg te wijzen

naar onze vervolmaking van het leven, en om de weg naar de

verhoging te wijzen. Hij is vrijwillig gestorven, met een doel. Zijn

geboorte was nederig, zijn leven volmaakt, zijn voorbeeld spre-

kend; zijn dood deed deuren open en de mens werd iedere

goede gave en zegen geboden.23

Wij en de Heiland moeten de handen ineen slaan 

om alle zegeningen van zijn verzoening te ontvangen

Iedere ziel heeft keuzevrijheid. Hij kan alle zegeningen ont-

vangen waarvoor Christus geleefd heeft en gestorven is. Maar de

dood en het plan van Christus zijn voor niets, volkomen ver-

geefs, als we er geen gebruik van maken: ‘Want zie, Ik, God, heb

deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden

als zij zich bekeren’ (LV 19:16).
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De Heiland kwam om ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige

leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39). Zijn

geboorte, dood en opstanding brachten dat eerste tot stand.

Maar wij moeten de handen ineen slaan om dat tweede, het

eeuwige leven, tot stand te brengen.24

Als wij denken aan het grote offer van onze Heer Jezus Christus

en het lijden dat Hij voor ons heeft doorstaan, dan zouden wij

ondankbaar zijn als we het niet zouden waarderen voor zover

onze kracht dat toeliet. Hij heeft voor ons geleden en is voor ons

gestorven, maar als wij ons niet bekeren, zijn zijn kwelling en pijn

voor ons zinloos geweest.25

Zijn lijden vóór en aan het kruis, en zijn grote offer, betekenen

weinig of niets voor ons als we zijn geboden niet naleven. Want

Hij zegt:

‘Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?’ (Lucas

6:46.)

‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’

(Johannes 14:15).26

Mensen die God kennen, Hem liefhebben, zijn geboden nale-

ven en zijn ware verordeningen onderhouden kunnen nog in dit

leven of in het leven hierna zijn aangezicht zien en weten dat Hij

leeft en met Hem van gedachten wisselen.27

Wij geloven, en het is ons getuigenis, dat wij verkondigen aan

de wereld, dat ‘er geen andere naam, noch enige andere weg of

middel, zal worden gegeven waardoor redding tot de mensen-

kinderen kan komen, dan alleen in en door de naam van

Christus, de almachtige Heer’ (Mosiah 3:17).

Wij weten, en het is ons getuigenis, en wij verkondigen aan de

wereld, dat ‘om gered te worden de mensen dienen te 'geloven

dat de redding was, en is, en zal zijn in en door het zoenbloed

van Christus, de almachtige Heer’ (Mosiah 3:18).

En zo ‘arbeiden’ wij met Nephi ‘ijverig om te schrijven, ten-

einde onze kinderen, en ook onze broeders, ertoe te bewegen

in Christus te geloven en met God te worden verzoend; want wij
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weten dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de genade

worden gered. (…)

‘En wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus,

wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrij-

ven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten

op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun

zonden’ (2 Nephi 25:23, 26; cursivering toegevoegd).28

We behagen de Heer als we zijn evangelie naleven

Ik stel me zo voor dat de Heer Jezus Christus [tijdens zijn

bediening in het sterfelijk leven] glimlachte als Hij toegewijde

mensen zag. (…)

Ik denk dat de Heer Jezus Christus glimlacht als Hij ’s mor-

gens en ’s avonds mensen thuis op hun knieën ziet voor het

gezinsgebed en ziet dat de kinderen er ook aan meedoen. Ik

denk dat Hij glimlacht als hij jonge echtelieden ziet die elkaar

liefhebben, of oude echtelieden die elkaar het hof blijven maken

(...), die elkaar met heel hun ziel lief blijven hebben tot hun ster-

vensdag, waarna zij die liefde in de eeuwigheid intensiveren.

Ik denk dat Hij blij is met gezinnen die zich opofferen en alles

samen delen. (…) Ik denk dat de Heer Jezus Christus glimlacht

als Hij neerkijkt en [duizenden leden] ziet die een jaar geleden

inactief waren maar nu gelukkig zijn in het koninkrijk, van wie

er velen naar de heilige tempel van God zijn geweest en hun

begiftiging hebben ontvangen en zich hebben laten verzegelen,

die de Heer met tranen in de ogen hiervoor danken.

Ik denk dat ik vreugdetranen in zijn ogen en een glimlach op

zijn lippen zie wanneer Hij de (…) zielen ziet die dit jaar tot

Hem zijn gekomen, die zijn naam op zich hebben genomen en

de wateren des doops in zijn gegaan, en ik denk dat Hij ook hen

liefheeft die geholpen hebben met hun bekering.

Ik zie Hem glimlachen wanneer Hij talrijke mensen in beke-

ring op hun knieën hun leven ziet veranderen, het beter en rei-

ner ziet maken, en ziet dat ze meer op hun hemelse Vader en

hun Broer, Jezus Christus, gaan lijken.
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Ik denk dat Hij zich verheugt en glimlacht als Hij de jongeren

ziet die hun leven op orde brengen en zichzelf beschermen en

sterken tegen de vergissingen van hun tijd. Ik denk dat Hij eerst

bedroefd en daarna misschien blij is als Hij ziet, zoals Hij enkele

dagen geleden in mijn kantoortje moet hebben gezien, dat een

jong paartje dat een ernstige fout had begaan samen op de

knieën gaat, elkaars handen stevig vasthoudend. Hij moet een

blijde glimlach hebben gehad toen Hij in hun ziel keek en zag

dat ze een verandering ondergingen terwijl hun tranen op mijn

hand vloeiden die ik zachtjes op de hunne had gelegd.

O, wat heb ik de Heer Jezus Christus lief. Ik hoop dat ik Hem

mijn oprechtheid en toewijding kan tonen. Ik wil dicht bij Hem

leven. Ik wil net zo zijn als Hij en ik bid dat de Heer ons allen zal

helpen zodat wij zo mogen zijn als Hij tegen zijn Nephitische

discipelen zei: ‘Wat voor [mensen] behoort gij daarom te zijn?’,

waarop Hij zijn eigen vraag beantwoordde met de woorden:

‘Voorwaar, Ik zeg u: zoals Ik ben’ (3 Nephi 27:27).29

De verzoening geeft ons hoop zowel voor dit leven 

als voor de eeuwigheid die in het verschiet ligt

Wij hebben hoop in Christus hier en nu. Hij is voor onze zon-

den gestorven. Door Hem en door het evangelie worden onze

zonden afgewassen in de wateren des doops. Zonde en overtre-

ding worden uit onze ziel gebrand als ware het met vuur, en wij

worden rein, krijgen een rein geweten en een vorm van

gemoedsrust die alle begrip te boven gaat. (Zie Filippenzen 4:7.)

Als we de wetten van zijn evangelie naleven, krijgen we mate-

riële welvaart, houden we onze lichamelijke gezondheid in

stand en blijven we krachtig van geest. Het evangelie is ons in

deze tijd tot zegen.

Maar het heden is slechts een zandkorreltje in de Sahara van

de eeuwigheid. Wij hopen ook op Christus voor de eeuwigheid

die nog in het verschiet ligt; anders zouden wij, zoals Paulus dat

uitdrukte, ‘de beklagenswaardigste van alle mensen’ zijn

(1 Korintiërs 15:19).
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Hoe groot zou ons verdriet zijn, en terecht, als er geen opstan-

ding was! Hoe ellendig zouden we ons voelen als er geen hoop

op het eeuwige leven was! Als onze hoop op het heil en een

eeuwige beloning zou verdwijnen, dan zouden we ons beslist

nog ellendiger voelen dan zij die deze verwachting nooit hebben

gehad.

‘Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling

van hen, die ontslapen zijn’ (1 Korintiërs 15:20).

De gevolgen van zijn opstanding gelden voor alle mensen,

want ‘evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus

allen levend gemaakt worden’ (1 Korintiërs 15:22).

En ‘gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo

zullen wij het beeld van de hemelse dragen’ (1 Korintiërs 15:49).

Nou is er een voorziening waardoor ‘dit vergankelijke onver-

gankelijkheid aangedaan [wordt] en dit sterfelijke onsterfelijk-

heid aangedaan [wordt, en dan] zal het woord werkelijkheid

worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de over-

winning’ (1 Korintiërs 15:54). (…)

Wij hebben eeuwige hoop in Christus. Wij weten dat dit leven

ons is gegeven om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. ‘En

dezelfde betrekkingen die hier onder ons bestaan, zullen ook

daar onder ons bestaan, maar zullen dan gepaard gaan met

eeuwige heerlijkheid, een heerlijkheid die wij nu niet genieten’

(LV 130:2).30

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Lees het verhaal op pagina 25. Hoe kunnen we net als presi-

dent Kimball dichter tot de Heer komen en ‘de dag met Hem

doorbrengen’?

• Neem de pagina’s 27 en 28 door en let op namen en titels die

president Kimball Jezus Christus geeft. Welke namen en titels

voor Jezus Christus hebben een bijzondere betekenis voor u,
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en waarom? Wat zou u zeggen tegen iemand die beweert dat

Jezus gewoon een groot leraar was?

• Denk na over president Kimballs getuigenis van de voorster-

felijke, sterfelijke en nasterfelijke bediening van de Heiland

(pp. 28–29). Bedenk wat u kunt doen om uw getuigenis van

de zending van de Heiland te versterken.

• Bestudeer de pagina’s 30–32 en zoek de redenen op waarom

wij een heiland nodig hebben. Welk verschil heeft de verzoe-

ning van Jezus Christus voor u uitgemaakt?

• Op de pagina’s 27–32 getuigt president Kimball van al wat de

Heiland voor ons heeft gedaan. Op de pagina’s 32–36 verne-

men we wat we moeten doen om alle zegeningen van de ver-

zoening te ontvangen. Wat vindt u ervan als u vergelijkt wat de

Heiland voor ons heeft gedaan met wat Hij ons vraagt te doen?

• Lees president Kimballs uitspraken over de manieren waarop

we de Heer kunnen behagen (pp. 34–35). Bedenk hoe u zich

voelt als u weet dat de Heer tevreden over u is.

• President Kimball zegt dat we zowel nu als voor de eeuwig-

heid die in het verschiet ligt hoop in Christus kunnen hebben

(pp. 35–36). Hoe verandert iemands leven als hij hoop krijgt

in Christus?

Relevante teksten: Johannes 14:16, 21–23; 2 Nephi 9:5–13,

21–23; Moroni 7:41; 10:32–33; LV 19:15–19
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H O O F D S T U K  4

Het wonder van vergeving

Door oprechte bekering en de verlossende kracht van de
Heiland kunnen wij het wonder van vergeving meemaken.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

President Spencer W. Kimball leerde de leden dat ‘bekering

altijd de sleutel is tot een beter, gelukkiger leven. We hebben het

allemaal nodig.’1

Hij merkte ook op dat ‘hoop (…) de grote motivatie tot beke-

ring is, want zonder hoop zou niemand de zware, langdurige

moeite doen die daarvoor nodig is.’ Om dat te illustreren ver-

telde hij over een vrouw die hem om hulp had gevraagd omdat

ze zich terneergeslagen voelde vanwege een zonde die ze had

begaan. Ze zei: ‘Ik weet wat ik heb gedaan. Ik heb de Schriften

gelezen en weet wat de consequenties zijn. Ik weet dat ik ver-

doemd ben en nooit vergeving kan ontvangen, dus waarom zou

ik dan proberen me te bekeren?’

President Kimball antwoordde: ‘Lieve zuster, u kent de

Schriften niet. U kent de kracht van God niet, noch zijn goed-

heid. U kunt wél vergeving krijgen voor deze ernstige zonde,

maar daar is veel oprechte bekering voor nodig.’

Vervolgens haalde hij voor haar enkele schriftteksten aan over

de vergeving die men krijgt na oprechte bekering en het naleven

van Gods geboden. Hij gaf haar nog meer advies en zag hoop in

haar opwellen, totdat ze uiteindelijk uitriep: ‘Dankuwel, danku-

wel! Ik geloof u. Ik zal me echt bekeren en mijn vuile kleren in

het bloed van het Lam wassen en die vergeving ontvangen.’

President Kimball vertelt dat de vrouw uiteindelijk bij hem

terugkwam als ‘een nieuw mens — ze keek helder uit de ogen,

had een lichte tred en was vol hoop toen ze me zei dat ze sinds

die gedenkwaardige dag, waarop haar hoop het licht had gezien
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en ze zich daaraan vast had gehouden, ze nooit meer tot [haar

zonde] was vervallen, noch tot iets dat erop leek.’2

Leringen van Spencer W. Kimball

Het wonder van vergeving geeft gemoedsrust 

en brengt ons dichter tot God

Iedere ziel die bereid is te veranderen wacht een heerlijk

wonder. Bekering en vergeving zijn als een heldere dag na de

donkerste nacht. Als een ziel wordt wedergeboren, verandert

een leven — en dan komt het grote wonder dat verfraait, ver-

warmt en verheft. Als de geestelijke dood op de loer heeft gele-

gen en er nu wederopwekking is en het leven de dood verdringt

— dan is dát het grootste wonder. En dergelijke grote wonde-

ren zullen nooit ophouden te bestaan zolang er zelfs maar één

persoon is die de verlossende kracht van de Heiland en zijn

eigen goede werken gebruikt om deze wedergeboorte tot stand

te brengen. (...)

De essentie van het wonder van vergeving is dat de voorheen

verontruste, rusteloze, gefrustreerde en misschien zelfs

gekwelde ziel gemoedsrust krijgt. In een roerige wereld vol

twisten is dat een geschenk van onschatbare waarde.3

Het is niet makkelijk om gemoedsrust te hebben in de hui-

dige, roerige wereld. Gemoedsrust is noodzakelijkerwijs iets

persoonlijks. (…) Het kan alleen verkregen worden door een

voortdurende bekeerlijke houding, vergeving te vragen voor

kleine en grote zonden, en zo dichter tot God te komen. Voor

kerkleden is dat de kern van hun voorbereiding om klaar te zijn

voor hun ontmoeting met de Heiland wanneer Hij komt. (...) Zij

die daar klaar voor zijn, hebben gemoedsrust. Zij hebben deel

aan de zegen die de Heiland zijn apostelen beloofd heeft: ‘Vrede

laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft,

geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd’

(Johannes 14:27).

[Eén van de doelen] van De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen is alle mensen tot bekering te roepen.
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‘Bekering en vergeving zijn als een heldere dag na de donkerste nacht.’

Zij die gehoor geven aan die oproep, of het nu leden of niet-

leden zijn, kunnen deel hebben aan het wonder van vergeving.

God zal hun tranen van smart, berouw, ontzetting, vrees en

schuldgevoel wegvegen. Droge ogen maken dan plaats voor

betraande ogen en de bezorgde blik maakt plaats voor een tevre-

den glimlach.

Wat een opluchting! Wat een troost! Wat een vreugde! Zij die

zwaar belast zijn door overtreding, verdriet en zonde kunnen

vergeven, gereinigd en gezuiverd worden voordat zij terugkeren

naar hun Heer, en zij kunnen van Hem leren en zijn geboden

onderhouden. En als wij allen ons bekeren van onze dagelijkse

dwaasheden en zwakheden dan kunnen wij ook deel hebben

aan dit wonder.4
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We moeten ons allemaal bekeren

‘(…) niets wat onrein is, kan het koninkrijk Gods binnengaan

(…)’ (1 Nephi 15:34). En ‘(…) niets wat onrein is, kan bij God

wonen (…)’ (1 Nephi 10:21). In deze context betekent de term

onrein wat het voor God betekent. Voor de mens heeft het

woord misschien slechts een relatieve betekenis — één klein

stofje maakt een wit overhemd of een witte jurk nog niet onrein,

bijvoorbeeld. Maar voor God, die de volmaking zelve is, bete-

kent reinheid zedelijke en persoonlijke reinheid. Alles wat in

welke mate dan ook minder is dan dat, is onreinheid en kan dus

niet bij God wonen.

Zonder de gezegende gaven van bekering en vergeving zou de

mens in een hopeloze situatie verkeren daar er, met uitzonde-

ring van de Meester, niemand zonder zonden op aarde heeft

geleefd.5

Er gaat geen dag in een mensenleven voorbij dat bekering niet

van essentieel belang is voor zijn welzijn en eeuwige vooruitgang.

Maar als de meesten onder ons aan bekering denken, dan heb-

ben we de neiging het onderwerp met oogkleppen op te bekijken

en het te zien als iets dat alleen maar goed is voor onze man,

vrouw, ouders, kinderen, buren, vrienden of de rest van de wereld

— voor iedereen behalve onszelf. En zo is er ook een gangbaar,

misschien onbewust, gevoel dat de Heer bekering alleen maar

bedacht heeft voor hen die zich aan moord, overspel of andere

ernstige zonden bezondigen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als wij

nederig zijn en het evangelie na willen leven, zullen we bekering

gaan zien als iets dat van toepassing is op alles wat wij in het leven

doen, of het nu geestelijk of materieel van aard is. Bekering is voor

iedere ziel die nog niet tot volmaking is gekomen.6

Bekering is de sleutel tot vergeving. Het opent de deur naar

geluk en gemoedsrust en wijst de weg naar het heil in Gods

koninkrijk. Het ontsluit de nederige geest in de mensenziel en

geeft hem een berouwvol hart en onderworpenheid aan Gods wil.

‘De zonde is wetteloosheid’ (1 Johannes 3:4) en aan overtre-

ding van de wet is in de eeuwige wet een straf verbonden. Ieder

normaal mens is verantwoordelijk voor de zonden die hij
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begaat en zou dus onderworpen zijn aan de straf die aan de

overtreden wetten verbonden zijn. Maar de kruisdood van

Christus biedt ons voor de meeste zonden vrijstelling van de

eeuwige straf. Hij nam de straf voor de zonden van de hele

wereld op zich, met dien verstande dat zij die zich bekeren en

tot Hem komen vergiffenis van hun zonden ontvangen en

bevrijd worden van de straf.7

Erkenning van zonde en het voelen van goddelijk 

berouw maken deel uit van ware bekering

Bekering is een milde, barmhartige wet. Zij is verstrekkend en

allesomvattend. (…) Zij bestaat uit vele elementen — elk onmis-

baar voor een volledige bekering. (…)

Er is geen koninklijke weg naar bekering, geen pad voor

bevoorrechten naar vergiffenis. Ieder mens moet dezelfde weg

volgen, of hij nu rijk of arm is, geschoold of ongeschoold, lang of

kort, prins of bedelaar, koning of burger. ‘Want er is geen aanzien

des persoons bij God’ (Romeinen 2:11). (…)

Voordat de vele elementen van de bekering in werking wor-

den gesteld, moet er een eerste stap gedaan worden. Die eerste

stap is het keerpunt waarop de zondaar bewust zijn zonde

erkent. Dat is de bewustwording, de overtuiging van schuld.

Zonder dat kan er geen ware bekering plaatsvinden omdat de

zonde niet wordt erkend. (…)

Als we ons bewust zijn geworden van de ernst van onze

zonde, kunnen we ons verstand opdracht geven om de proce-

dures te volgen die ons van de gevolgen van de zonde zullen

bevrijden. Alma probeerde dat duidelijk te maken aan

Corianton: ‘[Laat] u alleen door uw zonden verontrusten met

die onrust die u tot bekering zal verootmoedigen. (…) Tracht

niet uzelf in het minste wegens uw zonden te verontschuldi-

gen. (…)’ (Alma 42:29–30).8

De Heilige Geest kan een belangrijke rol spelen om de zon-

daar van zijn dwaling te overtuigen. Hij helpt ons door ons ‘de

waarheid van alle dingen’ (Moroni 10:5) bekend te maken, ons

alles te leren en ons alles in herinnering te brengen (Johannes

14:26) en de wereld [te] overtuigen van zonde (Johannes 16:8).
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Mensen beweren vaak dat ze zich bekeerd hebben terwijl ze

alleen maar hun spijt over een wandaad hebben uitgesproken.

Maar ware bekering wordt gekenmerkt door een goddelijk

berouw dat verandert en verlost. Maar spijt hebben is niet

genoeg. (…) Paulus heeft het als volgt aan de heiligen in Korinte

uitgelegd:

‘Thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden,

maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt

bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van

ons hebt geleden.

‘Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke

inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood’

(Zie 2 Korintiërs 7:9–10).9

Aan alle vergeving is een voorwaarde verbonden. De pleister

moet even breed zijn als de wond. Het vasten, de gebeden en de

betoonde nederigheid moeten evenredig aan de zonde zijn, of

groter. Er moet sprake zijn van een gebroken hart en een

berouwvolle geest. Men moet echt in zak en as zijn. Er moeten

tranen en een oprechte verandering van hart aan te pas komen.10

Verzaken van zonde is ook een nieuw leven beginnen

Uiteraard is zelfs een overtuiging van schuld niet genoeg. Het

kan zelfs vernietigend en destructief zijn als het niet gepaard

gaat met pogingen om zich van schuld te bevrijden. Daarom

moet deze overtuiging gepaard gaan met een oprecht verlangen

om zich van schuld te bevrijden en de gevolgen van de misstap

goed te maken.11

Er is een essentiële proef op de som voor bekering. En dat is

het verzaken van de zonde. Als iemand zijn zonde met de juiste

motieven verzaakt — vanwege een toenemend besef van de

ernst van de zonde en bereidheid om zich te houden aan de wet-

ten van de Heer — dan is hij zich echt aan het bekeren. De Heer

heeft dat criterium zelf ingesteld: ‘Hierdoor zult gij weten of

iemand zich van zijn zonden bekeert — zie, hij zal ze belijden en

ze verzaken’ (LV 58:43; cursivering toegevoegd).
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Met andere woorden, het is pas ware bekering als iemand

de dwaling van zijn wegen inziet en een nieuwe weg in slaat.

(…) De verlossende kracht geldt niet voor hem die zijn leven

alleen maar wil veranderen. Ware bekering zet iemand tot

handelen aan.

Men moet zich niet verbazen dat het inzet vereist en niet

alleen maar verlangen. Het is tenslotte werken dat ons moreel

gestel ontwikkelt evenals onze lichaamsspieren.12

De zonde verzaken is meer dan alleen betere omstandigheden

wensen. Men moet zelf voor die omstandigheden zorgen. Het

kan nodig zijn dat iemand een hekel krijgt aan de vuile kleren en

afschuw krijgt voor de zonde. Hij moet zich ervan vergewissen

dat hij niet alleen de zonde heeft verzaakt maar dat hij ook de

omstandigheden die leidden tot de zonde heeft veranderd. Hij

moet de plekken en omstandigheden mijden die met de zonde

te maken hebben, want daar zou hij het makkelijkste weer over

de schreef gaan. Hij moet de mensen mijden met wie hij de

zonde begaan heeft. Hij hoeft geen hekel te hebben aan de

betrokkenen, maar moet wel hen en alles wat met de zonde te

maken heeft mijden. Hij moet alle brieven, snuisterijen en din-

gen wegdoen die hem aan ‘de oude tijd’ herinneren. Hij moet

adressen, telefoonnummers, mensen, plekken en situaties uit

zijn zondige verleden vergeten en een nieuw leven beginnen.

Hij moet alles elimineren dat de oude herinneringen nieuw

leven in zou blazen.13

Wij hebben de hulp van de Heer nodig bij het verzaken van

zonde, het veranderen van ons leven, het vormen of hervormen

van ons karakter, en wij zijn verzekerd van die hulp als we zelf

ons deel doen. Degene die zich helemaal verlaat op zijn Heer,

wordt zichzelf meester en kan alles bereiken wat hij aanpakt, of

het nu het verkrijgen van de koperen platen is, het bouwen van

een schip, het overwinnen van een gewoonte, of het overwinnen

van een diepgewortelde overtreding.14
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‘Belijdenis geeft gemoedsrust.’

Belijdenis verlicht lasten

Het belijden van een zonde is een noodzakelijk onderdeel van

bekering en is daardoor een vereiste voor het verkrijgen van ver-

geving. Het is een van de eisen die aan ware bekering worden

gesteld, want ‘hierdoor zult gij weten of iemand zich van zijn zon-

den bekeert — zie, hij zal ze belijden en ze verzaken’ (LV 58:43;

cursivering toegevoegd). (…)

Belijdenis is misschien wel een van de moeilijkste hindernis-

sen die de bekeerlijke zondaar moet nemen. Zijn schaamtege-

voel weerhoudt hem er vaak van om zijn schuld te belijden en

zijn dwaling te erkennen. Soms neemt hij aan dat hij niet kan

vertrouwen op andere stervelingen aan wie hij zijn zonde zou

moeten belijden en rechtvaardigt hij daarmee tegenover zichzelf

dat hij het geheim alleen bewaart in zijn eigen hart. (…)

Omdat de Heer het hart van de mens en zijn bedoelingen

kent, alsmede hun vermogen om zich te bekeren en zichzelf te

vernieuwen, wacht de Heer met het vergeven totdat de bekering

echt een feit is. De overtreder moet een ‘gebroken hart en een
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verslagen geest’ hebben en bereid zijn zich te verootmoedigen

en aan alle eisen te voldoen. Ernstige zonden aan de juiste kerk-

leider belijden is een van de eisen die de Heer stelt. Dat geldt

voor overspel, ontucht, andere seksuele overtredingen en

andere vergelijkbare zonden. Deze belijdenisprocedure verze-

kert de kerk en haar leden van controlemiddelen en bescher-

ming, en het geeft de overtreder een duwtje op het pad van de

ware bekering.

Veel overtreders hebben hun geweten in hun schaamte en

trots wijsgemaakt, althans tijdelijk, dat een paar in stilte uitge-

sproken gebeden tot de Heer voldoende belijdenis voor hun

zonden zijn. ‘Maar ik heb mijn zonde beleden tegenover mijn

hemelse Vader,’ houden zij vol, ‘en meer is er niet nodig.’ Dat is

echter niet waar als het om een ernstige zonde gaat. Er zijn twee

soorten vergeving nodig om de overtreder gemoedsrust te geven

— een van de juiste autoriteiten in de kerk van de Heer en een

van de Heer zelf. [Zie Mosiah 26:29.] (…)

De ideale belijdenis is vrijwillig, niet gedwongen. De overtre-

der voelt er diep in zijn ziel aandrang toe — de motivatie ont-

staat niet doordat de zonde ontdekt wordt. Een dergelijke

belijdenis (…) is een teken van voortgang in het bekeringspro-

ces. Het geeft aan dat de zondaar overtuigd is van zijn zonde en

een verlangen heeft om de kwade praktijken op te geven. De

vrijwillige belijdenis is oneindig meer aanvaardbaar in de ogen

van de Heer dan een gedwongen bekentenis, zonder ootmoed,

die uit iemand is geknepen door hem te ondervragen terwijl de

schuld duidelijk is. Een dergelijke gedwongen bekentenis is

geen bewijs van het ootmoedige hart dat de barmhartigheid van

de Heer opwekt: ‘(…) want Ik, de Heer, vergeef zonden en ben

barmhartig jegens hen die hun zonden met een ootmoedig hart

belijden (…)’ (LV 61:2; cursivering toegevoegd).15

Hoewel ernstige zonden zoals de eerder genoemde (...) vragen

om belijdenis aan de juiste kerkautoriteiten, is een dergelijke

belijdenis niet voor alle zonden nodig en zelfs niet wenselijk.

Zonden die minder ernstig zijn, maar iemand anders hebben

geschaad — huwelijksgeschillen, minder ernstige aanvallen van

boosheid, ruzies en dergelijke — moeten alleen maar worden
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beleden aan de persoon of personen die erdoor geschaad of

gekwetst zijn en de kwestie moet door de betrokkenen onderling

worden opgelost, normaal gesproken zonder daar een kerkauto-

riteit bij te betrekken.16

Belijdenis geeft gemoedsrust. (…) Belijdenis is niet alleen het

onthullen van fouten aan de juiste autoriteiten, maar ook het

delen van de lasten om ze lichter te maken. Men verlicht ten

minste een deel van zijn last en legt die op schouders die in staat

en bereid zijn om te helpen de last te dragen. Deze volgende

stap als uiting van iemands streven om zich zo volledig mogelijk

van de last van de overtreding te bevrijden, geeft voldoening.17

Goedmaken maakt deel uit van de bekering

Als iemand het grote verdriet en de ootmoed heeft ervaren die

overtuiging van zonde teweegbrengt, als hij de zonde heeft ver-

zaakt en zich vast heeft voorgenomen om die voortaan te veraf-

schuwen; als hij zijn zonde nederig aan God heeft beleden en aan

de bevoegde personen op aarde — als dat allemaal is gebeurd,

rest er nog de eis om het goed te maken. Hij moet goedmaken

wat hij heeft beschadigd, gestolen of anders verkeerd heeft

gedaan.18

De bekeerlijke zondaar moet zo veel goedmaken als hij maar

kan. Ik zeg ‘zo veel als hij maar kan’ omdat er zonden zijn die

men niet adequaat kan goedmaken en zonden waarvan de gevol-

gen alleen gedeeltelijk goed kunnen worden gemaakt.

Een dief of inbreker kan zijn daden gedeeltelijk goedmaken

door het gestolene terug te geven. Een leugenaar kan de waar-

heid bekendmaken en de schade die hij met de leugen heeft aan-

gericht gedeeltelijk herstellen. Een roddelaar die iemand heeft

belasterd kan alleen met grote inspanning de reputatie herstel-

len van de persoon die hij heeft geschaad. Als de overtreder

door zonde of onvoorzichtigheid goederen heeft beschadigd,

kan hij die geheel of ten dele vervangen of vergoeden.

Als iemand met zijn handelingen verdriet en schande over zijn

vrouw en kinderen heeft gebracht, moet hij om dat goed te

maken alles doen om hun vertrouwen en liefde terug te winnen
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door een overvloed aan (…) toewijding en trouw. Dat geldt ook

voor echtgenotes en moeders. En als een kind zijn ouders

onheus heeft bejegend, moet het goedmaken inhouden dat hij

die wandaden rechtzet en zijn ouders eert.

Meestal kan een bekeerlijke ziel veel doen om iets goed te

maken. Met ‘een gebroken hart en een verslagen geest’ vindt hij

meestal wel manieren om iets in zekere mate goed te maken. De

ware geest van bekering vereist dat hij die kwetst alles doet wat

in zijn vermogen ligt om het verkeerde recht te zetten.19

In de loop van het bekeringsproces moeten we zo mogelijk

alles volledig goedmaken, of anders in elk geval zoveel mogelijk

goedmaken. En bij dat alles moeten we bedenken dat de sme-

kende zondaar die zijn daden wil goedmaken ook anderen alle

wandaden die zij tegen hem hebben begaan moet vergeven. De

Heer vergeeft ons alleen als ons hart helemaal gezuiverd is van

alle haat, verbittering en beschuldigingen tegenover onze mede-

mensen.20

Ware bekering omvat het vaste voornemen 

om de geboden van de Heer na te leven

De Heer gaf in zijn voorwoord bij hedendaagse openbaring

aan wat een van de moeilijkste vereisten voor ware bekering is.

Voor sommigen is dit het moeilijkste onderdeel van hun beke-

ring omdat men er de rest van zijn leven voor moet waken. De

Heer zegt:

‘Ik, de Heer, kan de zonde niet met de geringste mate van toe-

lating aanschouwen;

‘niettemin, hij die zich bekeert en de geboden des Heren doet,

zal vergeving ontvangen’ (LV 1:31–32; cursivering toegevoegd).

Die tekst is uiterst specifiek. Ten eerste bekeert men zich. Wie

dat eenmaal heeft gedaan, moet zich vervolgens aan de geboden

van de Heer houden om zijn voordeel te behouden. Dat is nodig

om volledig vergeven te worden. (…)

Daar wij allen in meerdere of mindere mate zondigen, moeten

wij allen ons voortdurend bekeren en voortdurend onze visie en

gedrag naar boven toe bijstellen. Men kan niet alle geboden van
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de Heer gaan naleven in een dag, een week, een maand of een

jaar. Dat is iets waar we de rest van onze levensjaren aan moeten

werken (…).

Bekering moet gepaard gaan met volledige overgave aan de

bedoelingen van de Heer. De overtreder die niet geheel bekeer-

lijk is en zijn tiendebetalingen verwaarloost, zijn bijeenkomsten

niet bezoekt, de sabbat niet heiligt, zijn gezinsgebeden niet

houdt, de autoriteiten van de kerk niet ondersteunt, het woord

van wijsheid overtreedt, de Heer noch zijn medemens liefheeft

(…) kan God niet vergeven totdat hij in alle facetten van zijn

leven blijk geeft van ware bekering. (...)

‘De geboden naleven’ omvat de vele activiteiten die van de

getrouwen vereist worden. (...) Goede werken in het algemeen

en toewijding, vergezeld van een constructieve houding, is wat

er nodig is. Daarnaast is een goede manier om de gevolgen van

de zonde in je leven te neutraliseren anderen het licht van het

evangelie te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door zowel met inac-

tieve leden van de kerk en niet-leden te werken, over het alge-

meen misschien de laatstgenoemden. Neem nota van het

verband dat de Heer legt tussen de vergeving van zonden en het

getuigen van het werk in de laatste dagen:

‘(…) want Ik zal u uw zonden vergeven met dit gebod: dat u

standvastig blijft in uw denken, in alle ernst en in de geest van

gebed, bij het getuigen tot de gehele wereld van die dingen die

u worden medegedeeld’ (LV 84:61; cursivering toegevoegd).21

Begrijpen wij niet waarom de Heer de mens al duizenden

jaren smeekt om tot Hem te komen? De Heer had het toch zeker

over vergeving ontvangen door bekering en over de verlichting

van het schuldgevoel toen Hij aan zijn heerlijke gebed aan zijn

Vader deze sublieme bede en belofte toevoegde:

‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u

rust geven;

‘neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoe-

dig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

‘want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matteüs 11:28–30).
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Het is mijn hoop en gebed dat mensen overal deze liefdevolle

uitnodiging zullen aannemen zodat de Meester voor hen het

grote wonder van vergeving tot stand kan brengen.22

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• President Kimball heeft vergeving 'het grootste wonder'

genoemd (p. 40). In welk opzicht is vergeving een wonder?

(Zie voor enkele voorbeelden pp. 39–41.)

• Denk bij het lezen van de afdeling die op pagina 42 begint na

over wat onze toestand zou zijn als we de Heiland en zijn

verzoening niet hadden.

• Lees de eerste, tweede en derde alinea op pagina 44. In hoe-

verre is ‘goddelijk berouw’ iets anders dan een uiting van

spijt? Welke schriftuurlijke voorbeelden van goddelijk berouw

zijn van toepassing op ons in deze tijd?

• Op pp. 44–45 geeft president Kimball voorbeelden hoe wij

zonde kunnen verzaken en aan ‘een nieuw leven’ beginnen.

Hoe kunnen we die raad toepassen op elke zonde die we pro-

beren te overwinnen, bijvoorbeeld porno, vloeken of gokken?

• Lees de pagina’s 46–48. Waarom vinden sommigen het zo

moeilijk om iets te belijden? Welke zegeningen krijgen we

door belijdenis tegenover de Heer? Tegenover de bisschop of

gemeentepresident? Tegenover anderen die wij gekwetst of

geschaad hebben?

• Denk na over de eerste alinea die begint op pagina 49. Wat

betekent het om onze zonden goed te maken? Hoe kan een

bekeerlijke persoon het beste uitmaken wat hij moet doen om

zijn zonden goed te maken?

• Wat is het verschil tussen president Kimballs leringen in dit

hoofdstuk en het foute denkbeeld dat bekering alleen maar

betekent dat we enkele routinematige handelingen moeten

verrichten?
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Relevante teksten: Jesaja 1:18; Mosiah 4:3; Alma 36:12–26; LV

19:15–20; 64:8–9

Noten
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4. The Miracle of Forgiveness,
pp. 366–368.
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pp. 19–20.

6. The Miracle of Forgiveness,
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Gebed is de sleutel tot
geestelijke kracht

Door oprecht, doorvoeld gebed kunnen we liefde 
en kracht ontvangen van onze hemelse Vader.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

‘Gebed en de kracht en zegeningen ervan zijn altijd erg belang-

rijk voor mij geweest’, aldus president Spencer W. Kimball. ‘Ik

heb in mijn leven meer zegeningen ontvangen dan ik ooit

afdoende voor kan bedanken. De Heer is zo goed voor mij

geweest. Ik heb zo veel meegemaakt met ziekte en gezondheid

dat ik geen enkele twijfel in mijn hart en mijn verstand heb dat er

een God in de hemel is, dat Hij onze Vader is en dat Hij onze

gebeden hoort en verhoort.’1

Eén van die ervaringen kreeg president Kimball toen hij

samen met zijn vrouw, Camilla, een conferentie in Nieuw-

Zeeland bijwoonde. Tegen de tijd dat ze in de stad Hamilton

aankwamen, waren ze zo ziek dat president Kimball president N.

Eldon Tanner, eerste raadgever in het Eerste Presidium, vroeg

om hem te vertegenwoordigen bij een culturele avond die dag.

Enkele uren later werd president Kimball ‘plotseling wakker en

vroeg hij dr. Russell Nelson, die aan zijn zijde waakte: “Broeder

Nelson, hoe laat zou het programma vanavond beginnen?”

‘“Zeven uur, president Kimball.”

‘“Hoe laat is het nu?”

‘“Bijna zeven uur.”

‘Spencer was nat van het zweet. Maar zijn koorts was gezakt.

(…) Hij zei: “Zeg tegen mijn vrouw dat we gaan.”

‘Camilla stond op en beiden kleedden zich haastig aan en reden

vervolgens de korte afstand naar het stadion waar het programma
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‘Niemand onder ons zou het zo druk mogen krijgen dat hij niet 

meer onder gebed kan peinzen.’
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zojuist begonnen was. President Tanner had aan het begin van de

bijeenkomst uitgelegd dat ze te ziek waren om te komen. In het

openingsgebed sprak een jonge inwoner van Nieuw-Zeeland een

krachtige smeekbede uit: “Wij zijn hier met drieduizend jongeren

uit Nieuw-Zeeland bijeengekomen om te zingen en dansen voor

uw profeet. Wilt U hem genezen en hem hier brengen!” Aan het

eind van het gebed reed de auto met Spencer en Camilla het sta-

dion binnen en barstte het publiek uit in een spontane, oorver-

dovende kreet toen het zag dat hun gebed verhoord was.2

Leringen van Spencer W. Kimball

Het is onze plicht om te bidden, net zo goed als het 

onze plicht is om elk ander gebod te onderhouden

Gebed is geen facultatieve optie, het is fundamenteel voor

onze godsdienst.3

Waarom moeten wij bidden? Omdat wij zoons en dochters van

onze hemelse Vader zijn, van Wie wij afhankelijk zijn voor alles

wat wij hebben — voedsel, kleding, gezondheid, leven, gezichts-

vermogen, gehoor, stem, voortbeweging en zelfs hersenen.

(…) Geeft u zichzelf adem, leven of bestaan? Kunt u uw dagen

ook maar met één uur verlengen? Bent u zo sterk zonder de

gaven van de hemel? Hebt u zelf uw hersenen gemaakt, ze vorm-

gegeven? Kunt u leven geven of verlengen? Hebt u de kracht om

het zonder uw Heer te doen? En toch merk ik dat veel mensen

niet bidden. (…)

U die soms bidt, waarom bidt u niet regelmatiger, vaker of met

meer toewijding? Is de tijd zo kostbaar, het leven zo kort of het

geloof zo schaars? (…)

Wij hebben allemaal een grote verplichting tegenover de

Heer. Niemand onder ons is volmaakt. Niemand onder ons is

zonder fouten. Bidden wordt van alle mensen vereist, net als

kuisheid, sabbatsheiliging, tiendebetaling en het naleven van het

woord van wijsheid, het bijwonen van bijeenkomsten en het

sluiten van een celestiaal huwelijk. Dit is net zo goed een gebod

van de Heer als alle andere.4
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Toen ik jaren geleden de ringen en zendingsgebieden van de

kerk afreisde, kwam ik vaak mensen tegen die in moeilijkheden

verkeerden of zeer behoeftig waren. Mijn eerste vraag aan hen

luidde: ‘Hoe staat het met uw gebeden? Hoe vaak bidt u? Hoe

vurig bidt u? Ik heb gemerkt dat zonde over het algemeen

binnensluipt als de communicatiekanalen niet gebruikt worden.

Daarom heeft de Heer tegen de profeet Joseph Smith gezegd:

‘Wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen; bidt altijd, opdat die boze

geen macht in u zal hebben’ (LV 93:49).5

Er is tegenwoordig in de wereld veel behoefte aan gebed om

ons contact met God te onderhouden en de communicatiekana-

len open te houden. Niemand onder ons zou het zo druk mogen

krijgen dat hij niet meer onder gebed kan peinzen. Het gebed is

de sleutel tot geestelijke kracht.6

In onze gebeden moeten we danken en onze hemelse

Vader nederig smeken om ons en de onzen te zegenen

Waarover moeten wij bidden? We zouden in vreugde onze

dank moeten uitspreken voor ontvangen zegeningen. De Heer

heeft gezegd: ‘(…) en gij moet God volgens de Geest danken

voor iedere zegen waarmee gij gezegend wordt’ (LV 46:32). Er

komt een heerlijke, geruststellende geest op ons als we onze

hemelse Vader oprecht danken voor onze zegeningen — het

evangelie en de kennis die we ervan hebben gekregen, de inzet

van ouders en anderen voor ons, familie en vrienden, kansen,

gezond verstand, lichaam en leven, goede en nuttige levenserva-

ringen, alle hulp die onze Vader ons geeft en al zijn goedheid en

verhoorde gebeden.

We kunnen bidden voor onze leiders. Paulus heeft geschreven:

‘Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden

en dankzeggingen te doen voor alle mensen,

‘voor koningen en alle hooggeplaatsten’ (1 Timoteüs 2:1–2).

Wij worden loyalere en wetgetrouwere burgers van ons land

als we zo bidden. En we krijgen meer liefde voor onze kerkleiders

en groter geloof in hen, en onze kinderen leren hen ook respec-

teren. Want het is moeilijk om kerkfunctionarissen te bekritiseren
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voor wie men bidt. Ik ben blij dat ik mijn hele leven lang mijn lei-

ders heb gesteund en heb gebeden voor hun welzijn. En de afge-

lopen jaren heb ik veel kracht gekregen door soortgelijke

gebeden die de heiligen voor mij tot de hemel hebben gericht.

Het allesomvattende zendingswerk zou voortdurend een

onderwerp van gebed voor ons moeten zijn. Wij bidden dat de

deuren van de landen voor het evangelie worden opengedaan.

Wij bidden om kansen en leiding om het heerlijke evangelie-

nieuws met andere mensen te delen. Als een kind zijn hele leven

voor het zendingswerk bidt, wordt hij een goede zendeling.

(…) Wij bidden voor de persoon die we als een vijand

beschouwden, want wij gedenken de prachtige en krachtige

raad van de Heer: ‘Maar tot u, die Mij hoort, zeg Ik: Hebt uw vij-

anden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloe-

ken; bidt voor wie u smadelijk behandelen’ (Lucas 6:27–28). Kan

iemand lang vijanden hebben als hij bidt voor mensen over wie

hij geen prettige gevoelens heeft?

Wij bidden om wijsheid, oordeelkunde en begrip. Wij bidden

om bescherming op gevaarlijke plekken, kracht op momenten van

verleiding. Wij gedenken dierbaren en vrienden. Wij spreken elk

ogenblik in woord of in gedachte gebeden uit, hardop of in de

grootste stilte. Wij hebben altijd een gebed in ons hart dat wij onze

dagelijkse bezigheden goed mogen uitvoeren. Kan iemand kwaad

doen als hij een oprecht gebed in zijn hart en op zijn lippen heeft?

Wij bidden over ons huwelijk en onze kinderen, buren, baan,

beslissingen, kerkroepingen, getuigenis, gevoelens en doelen. Ja,

wij volgen de goede raad van Amulek op en bidden om genade,

voor onze kostwinning, ons gezin en tegen de kracht van onze

vijanden; wij bidden ‘tegen de duivel die een vijand is van alle

gerechtigheid’, en voor onze oogsten. En als we de Heer niet aan-

roepen, dan laten wij ons ‘hart […] vol zijn en voortdurend in

gebed tot Hem uitgaan voor [ons] welzijn, en ook voor het wel-

zijn van allen die om [ons] heen zijn’ (zie Alma 34:18–27).7

Wij bidden om vergeving. Ik heb heel wat kandidaat-zendelingen

gesproken. Maar al te vaak hoor ik dat ze niet bidden, zelfs als ze

dwaasheden hebben begaan waarvoor ze geen vergeving hebben

ontvangen. ‘Waarom bid je niet als je zo’n grote verplichting terug
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‘Wij bidden over ons huwelijk en onze kinderen, buren, baan,

beslissingen, kerkroepingen, getuigenis, gevoelens en doelen.’

te betalen hebt? Denk je dat je het gewoon opzij kunt zetten en je

schouders kunt ophalen met de redenering dat iedereen het ten-

slotte doet? Schaam je je om te knielen, schaam je je voor Christus?

Of geloof je misschien niet echt in God? Weet je niet dat Hij leeft en

ons liefheeft, en dat Hij ons vergeeft als we ons bekeren? Weet je

niet dat zonden niet kunnen worden uitgewist, dat overtredingen

niet kunnen worden vergeven, door het onderwerp uit de weg te

gaan en het te vergeten?’ (…)

Wij bidden voor alles wat nodig, goed en fatsoenlijk is. Ik

hoorde eens een veertienjarige jongen in een gezinsgebed de

Heer smeken om de schapen van de familie op de heuvel te

beschermen. Het sneeuwde en het was bitter koud. Ik hoorde

eens een gezin om regen bidden toen er een ernstige droogte

was en de omstandigheden wanhopig waren. Ik hoorde eens een

meisje om hulp bidden bij haar examens van de volgende dag.

Onze beden betreffen ook de zieken en bezochten. De Heer

zal onze oprechte gebeden verhoren. Hij zal hen niet altijd

genezen, maar zal ze misschien de gemoedsrust, moed of kracht
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geven om het vol te houden. Wij vergeten in onze gebeden niet

de mensen die zegeningen bijna harder nodig hebben dan dege-

nen met lichamelijke onvolkomenheden: de gefrustreerden en

verwarden, de verleiden, de zondigen, de bezorgden.

Onze gebeden gaan ook over het welzijn van onze kinderen.

Soms krijgen kinderen als zij opgroeien een opstandige hou-

ding, ondanks al wat wij zeggen en doen. Alma ondervond dat

zijn vermaningen van zijn [zoon] geen effect hadden en hij bad

voor [hem] — en zijn gebeden waren krachtig. Soms is dat alles

wat ouders nog kunnen doen. Het gebed van een rechtvaardig

man bereikt veel, aldus de Schriften, en dat was hier ook het

geval. [Zie Jakobus 5:16; Mosiah 27:14.]8

Het is zo’n voorrecht en vreugde om tot onze Vader in de hemel

te bidden, dat is ons zo tot zegen. Maar onze ervaring is nog niet

compleet als we ons gebed hebben beëindigd. Amulek zegt

terecht: ‘En nu, zie, mijn geliefde broeders, (…) indien gij, na [te

hebben gebeden] de behoeftigen en de naakten wegzendt, en niet

naar de zieken en lijdenden omziet, en niet geeft van uw bezit,

indien gij hebt, aan hen die noodlijdend zijn — ik zeg u, indien gij

geen van die dingen doet, zie, dan is uw gebed tevergeefs en baat

het u niets, en zijt gij als de huichelaars die het geloof verlooche-

nen’ (Alma 34:28). We moeten nooit vergeten dat wij het evangelie

net zo eerlijk en serieus moeten naleven als wij bidden.9

In ons individuele gebed kunnen we gedachten 

uitwisselen met God en zijn wil te weten komen

Sommige dingen kunnen het beste in afzondering in gebed

besproken worden, zodat met tijd en vertrouwelijkheid geen

rekening gehouden hoeft te worden. Bidden in afzondering is een

rijke, lonende ervaring. Als we alleen bidden, draagt dat ertoe bij

dat we alle schaamte en schijn van ons afleggen. Het helpt ons om

ons hart echt open te stellen en volkomen eerlijk en eerbaar te

zijn in al onze uitingen van hoop, alsmede in onze houding.

Ik ben al heel lang overtuigd van de noodzaak tot privacy voor

onze persoonlijke gebeden. De Heiland vond het soms nodig om

weg te glippen naar de bergen of de woestijn zodat Hij daar kon

bidden. Ook de apostel Paulus wendde zich na zijn belangrijke
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roeping tot de woestijn en eenzaamheid. Enos bevond zich op

een eenzame plek toen hij met God wilde communiceren. Joseph

Smith vond zijn privacy in het bos, waar alleen de vogels en de

bomen en God naar zijn gebed luisterden. Let eens op enkele

sleutelwoorden in zijn verhaal: ‘Aldus, in overeenstemming hier-

mee, namelijk mijn besluit om het aan God te vragen, trok ik mij

terug in het bos om de poging te wagen. (...) Het was de eerste

maal van mijn leven dat ik een dergelijke poging deed, want

ondanks mijn bezorgdheid had ik nog nooit eerder een poging

gedaan om hardop te bidden’ (Geschiedenis van Joseph Smith

1:14; cursivering toegevoegd.)

Ook wij moeten zo mogelijk een kamer, hoekje, kast of andere

plek vinden waar we ons kunnen ‘terugtrekken’ om alleen

‘hardop’ te bidden. We denken hierbij aan de vele keren dat de

Heer ons opdraagt om hardop te bidden: ‘En voorts, Ik gebied u

dat gij zowel overluid als in uw hart zult bidden; ja, zowel ten

overstaan van de wereld als in het verborgen, zowel in het open-

baar als in afzondering’ (LV 19:28).10

Als wij de Heer op deze bijzondere gebedsmomenten iets ont-

houden, kan dat inhouden dat ons enkele zegeningen onthou-

den worden. Tenslotte gaan wij met onze beden tot een

alwetende, wijze hemelse Vader, dus waarom zouden we zelfs

maar overwegen om gevoelens of gedachten achter te houden

over onze behoeften en zegeningen?11

In onze gebeden mag er geen sprake zijn van verbloemen of

huichelen, want misleiding is onmogelijk. De Heer weet wat

onze ware toestand is. Vertellen we de Heer hoe goed we zijn, of

hoe zwak we zijn? Wij staan naakt voor Hem. Doen wij onze

smeekbeden in bescheidenheid, oprechtheid en met een ‘gebro-

ken hart en een verslagen geest’, of doen we het net als de

Farizeeër die zich erop beroemde hoe goed hij zich aan de wet

van Mozes hield? [Zie Ether 4:15; Lucas 18:11–12]. Spreken we

enkele afgezaagde woorden en zinnen uit, of praten we op ver-

trouwelijke voet met de Heer, net zolang als nodig is? Bidden we

af en toe, terwijl we eigenlijk geregeld, vaak en onophoudelijk

moeten bidden?12
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Bidden is zo’n groot voorrecht — niet alleen om met onze

Vader in de hemel te spreken, maar ook om liefde en inspiratie

van Hem te krijgen. Aan het eind van ons gebed moeten we inge-

spannen luisteren — enkele minuten lang. We hebben om raad

en hulp gebeden. Dan geldt: ‘Laat af [wees stil] en weet dat [Hij]

God [is]’ (Psalmen 46:10).13

We zouden elke dag de tijd moeten 

nemen voor het gezinsgebed

De kerk dringt er bij ons op aan om elke ochtend en avond

gezinsgebed te houden. Het is een gebed dat we met zo veel

mogelijk aanwezige gezinsleden op de knieën uitspreken. (...)

Alle gezinsleden, zelfs de kleintjes, moeten een beurt krijgen om

het uit te spreken, op uitnodiging van degene die presideert —

normaal gesproken de vader, die het priesterschap draagt, maar

bij zijn afwezigheid de moeder, en bij hun beider afwezigheid

het oudste aanwezige kind.14

Onze Vader in de hemel heeft ons de zegen van het gebed

gegeven om ons te helpen succes te hebben in onze belang-

rijke activiteiten thuis en elders in het leven. Ik weet dat als we

vurig en rechtschapen bidden, zowel individueel als met de

rest van het gezin, als we ’s ochtends opstaan en ’s avonds

voordat we naar bed gaan, en bij de maaltijd aan tafel, dan krij-

gen we niet alleen maar een betere band met onze dierbaren,

maar maken we bovendien geestelijke groei door. We hebben

de hulp van onze hemelse Vader zo hard nodig bij het leren van

evangeliewaarheden en het naleven ervan, en bij het nemen

van beslissingen.15

U past de tijdsduur en samenstelling van het gezinsgebed aan

de behoefte aan. Een gebed van een (…) echtpaar is waarschijn-

lijk anders dan van een gezin met volwassen kinderen of een

gezin met kleine kinderen. Het moet beslist niet lang duren als

er kleine kinderen bij zijn, want dan kunnen ze de aandacht

kwijtraken en een hekel aan het bidden krijgen. Als de kinderen

zelf bidden, is het onwaarschijnlijk dat ze het te lang doen. Het

onzevader, bijvoorbeeld, duurt slechts zo’n dertig seconden en

in een of twee minuten kan men beslist veel danken en vragen,
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Het gezinsgebed ‘is een stap tot gezinseenheid en –solidariteit.’

hoewel er vanzelfsprekend tijden zijn waarop het misschien

gepast is om langer te bidden.16

Geknield in gezinsgebed leren onze kinderen aan onze zij

gewoontes die zij hun leven lang zullen houden. Als we niet de

tijd nemen voor onze gebeden, dan zeggen we in feite tegen

onze kinderen: ‘Eigenlijk is het toch niet zo belangrijk. Laten we

ons er geen zorgen om maken. Als we het met gemak kunnen

doen, houden we ons gebed, maar als de schoolbel gaat, of de

bus komt, of het werk roept — nou, dan is het gebed niet erg

belangrijk en doen we het alleen maar als dat zo uitkomt.’ Als we

het niet plannen, komt het nooit uit.17

Geen enkele moeder zou haar kinderen op een winteroch-

tend zomaar naar school sturen zonder kleren om ze tegen

sneeuw, regen en koude te beschermen. Maar er zijn heel wat

vaders en moeders die hun kinderen naar school sturen zonder

de bescherming van het gebed — dat hen beschermt tegen de

blootstelling aan onbekende gevaren, slechte mensen en

gemene verleidingen.18
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In het verleden was het misschien genoeg om één keer per

dag gezinsgebed te houden. Maar in de toekomst voldoet dat

niet meer om onze kinderen te redden.19

In onze gezinskring leren onze kinderen hoe ze met hun

hemelse Vader moeten praten door te luisteren naar hun

ouders. Ze zien al gauw in hoe doorvoeld en oprecht onze

gebeden zijn. Als onze gebeden haastig worden uitgesproken,

en misschien zelfs zonder nadenken als ritueel worden afge-

werkt, zullen zij dat ook inzien. Het is beter als we het zowel met

ons gezin als in afzondering doen zoals Mormon ons smeekte:

‘Welnu, mijn geliefde broeders, bidt tot de Vader met alle kracht

van uw hart’ (Moroni 7:48).20

In het gezinsgebed schuilt nog meer dan alleen smeekbeden en

dankuitingen. Het is een stap tot gezinseenheid en -solidariteit. Het

bevordert een gezamenlijk bewustzijn en een geest van weder-

zijdse afhankelijkheid. Het is een moment tijdens de drukke dag

waarop de blèrende radio het zwijgen op wordt gelegd, er lichten

uit worden gedaan en alle gedachten en harten op elkaar en op de

eeuwigheid worden gericht — een moment waarop de wereld

wordt buitengesloten en de hemel in ons wordt opgenomen.21

Als we als groep bidden, 

moeten we dat op gepaste wijze doen

Als we als groep bidden, of dat nu thuis, in de kerk, in sociale

of publieke situaties is, moeten we in gedachten houden wat het

doel van onze gebeden is: communiceren met onze Vader in de

hemel. Hoe moeilijk het ook lijkt, ik heb gemerkt dat als we met

anderen samen bidden het beter is als we ons concentreren op

liefhebbende en eerlijke communicatie met God dan op de vraag

wat de luisteraars ervan zouden kunnen denken. Natuurlijk moe-

ten we de omstandigheden in aanmerking nemen en dat is de

reden dat openbare gebeden, zelfs gezinsgebeden, niet onze

enige gebeden moeten zijn.22

Openbare gebeden moeten altijd passen bij de gelegenheid.

Een inwijdingsgebed mag langer zijn maar een openingsgebed

mag korter zijn. In zo’n gebed vragen we alleen maar wat we voor

die gelegenheid nodig hebben. Een slotgebed kan nog korter zijn
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— het hoeft alleen een maar dankgebed ter afsluiting te zijn. Een

zalving met olie is een kort, concreet onderdeel van een veror-

dening en dient de daaropvolgende verzegeling niet te overlap-

pen omdat die aangevuld kan worden met het afroepen van

zegeningen over de ontvanger. Een zegen over voedsel hoeft niet

lang te zijn, maar daarin moet wel dankbaarheid voor het voed-

sel worden uitgesproken en een verzoek om het te zegenen. In

dat gebed dienen we echter niets te herhalen wat al in het zojuist

gehouden gezinsgebed is gezegd.23

Hoe vaak horen we mensen dusdanig welsprekend bidden dat

het bijna een complete preek wordt? De toehoorders raken dat

beu en het effect gaat verloren.24

Omdat onze hemelse Vader ons volmaakt kent en liefheeft,

kunnen wij zijn antwoorden op onze gebeden vertrouwen

Is het gebed eenrichtingsverkeer? Nee! (…)

De taal van het gebed leren is een vreugdevolle, levenslange

ervaring. Soms worden onze gedachten met ideeën overspoeld

als we na ons gebed luisteren. Soms komen er bepaalde gevoe-

lens in ons op. Een vredig gevoel verzekert ons ervan dat alles

goed zal komen. Maar als we eerlijk en oprecht zijn, zullen we

altijd een goed gevoel krijgen — een warm gevoel ten opzichte

van onze Vader in de hemel en een gevoel van zijn liefde voor

ons. Ik vind het bedroevend dat sommigen van ons niet de bete-

kenis van die rustige, geestelijke warmte hebben leren kennen,

als getuigenis dat ons gebed gehoord is. En aangezien onze Vader

in de hemel ons nog meer liefheeft dan wij onszelf liefhebben,

betekent het dat wij op zijn goedheid kunnen vertrouwen, dat wij

Hem kunnen vertrouwen. Het betekent dat als wij blijven bidden

en blijven leven zoals we moeten, de hand van onze Vader ons zal

leiden en zegenen.

Daarom zeggen we in onze gebeden ‘Uw wil geschiede’ — en

dat menen we. We zouden een leider niet om advies vragen en

het vervolgens negeren. We moeten de Heer ook niet om zege-

ningen vragen en dan het antwoord negeren. Daarom bidden

we ‘Uw wil geschiede. U weet het beter, lieve Vader. Ik zal uw

aanwijzingen gewillig accepteren en opvolgen.’25
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Wij moeten in geloof bidden, maar met het besef dat als de

Heer onze gebeden verhoort Hij ons misschien niet het ant-

woord geeft dat wij verwachten of willen. Wij moeten geloven

dat Gods keuze voor ons de juiste is.26

Na een leven lang bidden ken ik de liefde en kracht die voort-

vloeit uit eerlijk, doorvoeld gebed. Ik weet dat onze Vader bereid

is ons met onze ervaring in het sterfelijk leven te helpen, ons te

onderwijzen en leiden. Onze Heiland heeft vol liefde gezegd:

‘Wat ik tot één zeg, zeg Ik tot allen; bidt altijd’ (LV 93:49).

Als we dat doen, dan komen we zelf te weten dat onze Vader

in de hemel gebeden werkelijk hoort en verhoort. Hij wil dat wij

dat allemaal weten. Streef ernaar dat te weten te komen, geliefde

broeders en zusters. Streef daarnaar!27

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• In welke opzichten zou uw leven anders zijn als u niet bad?

Denk eens na waarom de Heer ons gebiedt om te bidden

(pp. 55–56).

• Lees de pagina’s 56–59. In welke opzichten worden wij beïn-

vloed als wij in gebed onze dank uitspreken? Of als we voor

andere mensen bidden?

• Lees de tweede alinea op pagina 59. Waarom zijn onze gebe-

den niet volledig als we ‘het evangelie niet net zo eerlijk en

serieus naleven als wij bidden’?

• President Kimball heeft gezegd: ‘Bidden in afzondering is een

rijke, lonende ervaring’ (p. 59). Wat kunnen we doen om tijd

voor zinvolle persoonlijke gebeden vrij te maken? Waarom zou

het nuttig zijn om wel eens hardop te bidden bij uw persoon-

lijke gebeden? Waarom is luisteren een belangrijk onderdeel

van het gebed?

• Op pp. 61–63 heeft president Kimball het over de zegeningen

die we krijgen door gezinsgebed. Welke ervaringen hebt u met
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deze zegeningen? Wat kan een gezin doen om ’s morgens en

’s avonds tijd in te ruimen voor gezinsgebed?

• President Kimball heeft gezegd dat gebeden voor een groep

bij de gelegenheid moeten passen (p. 63). Als we gevraagd

voor zo’n gebed, wat is onze taak dan? Wat kunnen we leren

van het voorbeeld van de jonge Nieuw-Zeelander uit het ver-

haal op de pagina’s 53–55?

• Lees de laatste alinea onderaan pagina 64. Hoe heeft het gebed

uw band met uw hemelse Vader versterkt?

Relevante teksten: Psalmen 55:17; Matteüs 6:5–15; Jakobus 1:5–6;

2 Nephi 32:8–9; 3 Nephi 18:18–21
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Zelf de Schriften ontdekken

Ieder van ons kan zegeningen ontvangen 
door zich te verdiepen in de Schriften.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

Toen Spencer W. Kimball veertien jaar was, hoorde hij Brigham

Youngs dochter Susa Young Gates op een ringconferentie spre-

ken over het lezen van de Schriften: ‘Ze hield een vurig betoog

voor het lezen van de Schriften en ze ons eigen maken; vervol-

gens vroeg ze het ongeveer duizendkoppige gemengde publiek:

“Hoevelen van u hebben de Bijbel helemaal gelezen?”

‘(...) Ik werd overspoeld door een enorm schuldgevoel. Ik had

al veel boeken, strips en lichte lectuur gelezen, maar mijn

beschuldigende hart zei: “Spencer Kimball, jij hebt dat heilige

boek nog nooit gelezen. Waarom?” Ik keek om mee heen, naar

de mensen voor me en aan beide zijden van de zaal om te zien

of ik de enige was die dat heilige boek nog niet had gelezen. Van

de duizend aanwezigen waren er misschien zes die trots hun

hand opstaken. Ik zakte in elkaar op mijn stoel. Ik dacht niet aan

de anderen die ook gefaald hadden, maar had alleen diep van

binnen een sterk schuldgevoel. Ik weet niet wat de andere men-

sen deden en dachten, ik hoorde verder niets meer van de toe-

spraak. Die had zijn uitwerking gehad. Toen de bijeenkomst

voorbij was, zocht ik de grote dubbele deuren op en haastte mij

naar huis, een straat verder. Ik zette mijn tanden op elkaar en zei

tegen mezelf: “Ik doe het. Ik doe het. Ik doe het.’

‘Ik ging door de achterdeur het huis binnen, liep naar de keu-

kenplank waar we de olielampen bewaarden, pakte een volle met

een pas bijgeknipte lont, en liep de trap op naar mijn zolderka-

mer. Daar sloeg ik de Bijbel open en begon bij Genesis, hoofd-

stuk 1, vers 1. Tot diep in de nacht las ik over Adam en Eva, Kaïn

en Abel, Henoch en Noach, van de zondvloed zelfs tot Abraham.1
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Als jongeman besloot Spencer W. Kimball de hele Bijbel te lezen.

Ongeveer een jaar later had Spencer de Bijbel helemaal gele-

zen. ‘Wat een tevreden gevoel had ik toen ik besefte dat ik de

Bijbel van begin tot einde had gelezen! En wat een onuitspreke-

lijke vreugde! En wat had ik een vreugde gevonden in het alge-

hele beeld dat ik van de inhoud had gekregen!’2 Die ervaring liet

een blijvende indruk achter en later in zijn leven vertelde hij er

vaak over tijdens algemene en gebiedsconferenties.

President Kimball bleef de rest van zijn leven de zegeningen van

schriftstudie genieten en moedigde andere mensen aan om dat

ook te doen. Ouderling Richard G. Scott, die later lid werd van het

Quorum der Twaalf Apostelen, herinnert zich: ‘Ouderling Spencer

W. Kimball hield toezicht op ons gebied toen ik zendingspresident



H O O F D S T U K  6

69

was. Ik zag hoe goed hij het Boek van Mormon begreep en het

gebruikte bij zijn inspirerende boodschappen voor leden en zen-

delingen. (…) Hij zei een keer op een zoneconferentie: “Richard,

je hebt vandaag een tekst uit het Boek van Mormon gebruikt waar-

van ik nooit bedacht zou hebben dat je hem zo kon gebruiken.”

Dat was de zorgvuldige voorbereiding op een uiterst belangrijke

les die hij me wilde leren. Hij voegde eraan toe: “En dan te beden-

ken dat ik het boek meer dan 67 keer heb gelezen.” Hij hoefde

niet zo duidelijk te zeggen dat ik erg weinig van de Schriften wist

en dat ik ze mijn hele leven lang moest overpeinzen en toepassen.

Die ene opmerking heeft mij gemotiveerd om mijn hele leven lang

meer begrip op te doen van het heilige woord Gods.’3

Leringen van Spencer W. Kimball

De Schriften zijn een kostbaar bezit 

dat we zelf moeten ontdekken

Soms lijken we de Schriften als te vanzelfsprekend te zien

omdat we niet helemaal begrijpen hoe bijzonder het is dat we ze

hebben en hoe gezegend we daarmee zijn. We lijken zo gewend

te zijn aan onze ervaringen in deze wereld en aan het evangelie-

onderricht onder ons dat we ons moeilijk kunnen voorstellen

dat het ooit anders is geweest.

Maar we moeten inzien dat het nog [niet] zo [lang] geleden is

dat de wereld uit de lange nacht van het geestelijke duister

kwam die we de grote afval noemen. We moeten iets van de

grote geestelijke duisternis aanvoelen die heerste voor die grote

dag in het voorjaar van 1820 kwam waarop de Vader en de Zoon

aan de profeet Joseph Smith verschenen. Die duisternis was

voorzien door de profeet Nephi die hem beschreef als ‘die ver-

schrikkelijke toestand van verblindheid’ waarin de mens het

evangelie werd onthouden. (Zie 1 Nephi 13:32.) (…)

Het feit dat ik niet in tijden van geestelijke duisternis ben geboren,

waarin de hemelen zwegen en de Geest zich terug had getrokken,

vervult mijn ziel met dankbaarheid. Het zonder het woord van de

Heer te moeten doen om ons te leiden is net als wandelaars in een

uitgestrekte woestijn zijn waar we geen oriëntatiepunten kunnen
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vinden, of ons in het diepe duister van een grot bevinden waar geen

licht is om ons de uitweg te tonen. (...)

Jesaja had het duidelijk over een einde aan de duisternis en

het te voorschijn komen van het Boek van Mormon [zie Jesaja

29:11–12]. (…)

En zo begon het wonderbare werk, ja, een ‘wonderlijk en

wonderbaar’ werk dat de Heer beloofd had uit te voeren. (Zie

Jesaja 29:14.)

Sinds het begin van de herstelling van het evangelie door de

profeet Joseph Smith zijn er [miljoenen] exemplaren van het

Boek van Mormon gedrukt en gedistribueerd. (...) Er is een

ontelbaar aantal bijbels gedrukt, een aantal dat ver uitstijgt

boven dat van alle andere werken die ooit zijn uitgegeven. We

hebben ook de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde.

Naast het feit dat we toegang hebben tot onze dierbare Schriften,

hebben we een tot nog toe in de wereldgeschiedenis ongekend

scholingsniveau en vermogen om er gebruik van te maken als

wij willen.

De profeten vanouds wisten dat er na de duisternis licht zou

komen. Wij leven in dat licht, maar begrijpen wij het wel hele-

maal? Nu de leer van het heil binnen ons bereik is, ben ik bang

dat sommigen nog onder de invloed zijn van de ‘de geest van

diepe slaap [met] ogen van diepe slaap, ogen om niet te zien en

oren om niet te horen’ (Romeinen 11:8).

(…) Ik vraag ons allen om eerlijk onze prestaties op het

gebied van de schriftstudie te evalueren. Het is gewoon om

enkele schriftpassages tot onze beschikking te hebben, dat ze als

het ware in onze gedachten rondzweven, waardoor we de illusie

hebben dat we veel van het evangelie weten. In dat opzicht kan

het echt een probleem zijn om een beetje kennis te hebben. Ik

ben ervan overtuigd dat eenieder van ons op een zeker moment

in zijn leven zelf de Schriften moet ontdekken — niet eenmaal,

maar keer op keer.4
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Wij dienen de Heer met meer toewijding 

als wij ons tot de Schriften wenden

Het verhaal van koning Josia in het Oude Testament is heel

nuttig om ‘op uzelf toe’ te passen (1 Nephi 19:24). Ik vind het

een van de fijnste verhalen in de Schriften.

Josia was nog maar acht jaar oud toen hij de troon in Juda

besteeg. Hoewel zijn onmiddellijke voorgangers uitermate godde-

loos waren, staat er in de Schriften dat ‘hij deed wat recht is in de

ogen des Heren en wandelde op al de wegen van zijn vader David;

hij week niet af, rechts noch links’ (2 Koningen 22:2). Dit is des te

verrassender als we in aanmerking nemen dat de geschreven wet

van Mozes tegen die tijd (slechts twee generaties vóór de vernieti-

ging van Jeruzalem in 587 v.C.) verloren was gegaan en vrijwel

onbekend was, zelfs onder priesters in de tempel!

Maar in het achttiende jaar van zijn regering gaf Josia bevel om

de tempel te restaureren. Toen had Chilkia, de hogepriester,

namelijk het wetboek gevonden dat Mozes in de ark des ver-

bonds had gelegd, en had hij het aan koning Josia overhandigd.

Toen het wetboek aan Josia was voorgelezen, ‘scheurde hij

zijn klederen’ en weende hij voor de Heer.

‘Groot is de gramschap des Heren, die over ons ontbrand is,

omdat onze vaderen naar de woorden van dit boek niet hebben

geluisterd en niet hebben gedaan overeenkomstig al wat voor-

geschreven is’ (2 Koningen 22:13).

Vervolgens las de koning het boek aan het hele volk voor,

waarop zij allen een verbond sloten om ‘van ganser harte en

ganser ziele’ al Gods geboden te gehoorzamen (2 Koningen

23:3). Vervolgens haalde Josia de bezem door het koninkrijk

Juda. Hij liet alle afgodsbeelden, heilige plekken en offerplaat-

sen en andere gruwelen die tijdens de regering van zijn vaderen

het land en volk hadden gecorrumpeerd, verwijderen. (…)

‘Vóór hem is er geen koning geweest, die zich zo tot de Here

keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht,

naar de gehele wet van Mozes; en na hem stond zijns gelijke niet

op’ [2 Koningen 23:25].
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Ik vind echt dat wij ons allen weer tot de Schriften moeten

wenden, net als koning Josia, en ze een grote werk in onszelf tot

stand moeten laten brengen om ons aan te zetten tot onwankel-

bare vastberadenheid om de Heer te dienen.

Josia had alleen maar de wet van Mozes. Wij hebben in onze

Schriften het volledige evangelie van Jezus Christus. En als er iets

vreugde oplevert, dan is het die volledigheid.

Toen de Heer ons dit gaf, nam Hij het niet licht op, want van

hem aan wie veel is gegeven, wordt veel geëist. (Lucas 12:48.)

Maar hieraan is ook een verantwoordelijkheid verbonden. We

moeten de Schriften bestuderen, het gebod van de Heer

indachtig (zie 3 Nephi 23:1–5). We moeten ze tot leidraad van

ons leven en het leven van onze kinderen nemen.5

Door schriftstudie leren wij levenslessen

Elke les in ethische normen en een goed geestelijk leven is te

vinden in de standaardwerken. Hier vinden wij de beloningen

van rechtschapenheid en de straffen voor zonde.6

We leren onze levenslessen sneller en beter als we het resultaat

van goddeloosheid en rechtschapenheid in andermans leven

zien. (…) Als we Job goed leren kennen, leren we ons geloof te

behouden in de grootste tegenspoed. Als we de kracht van Jozef

in de luxe van het oude Egypte leren kennen, waar hij door een

wellustige vrouw werd verleid, en zien dat deze reine jongeman

alle duistere krachten van deze verleidster weerstaat, dan zou dat

ons als lezer tegen dergelijke zonden moeten sterken. Als we de

verdraagzaamheid en kracht van Paulus zien die zijn leven aan

zijn zending wijdde, dan zou dat ons moed moeten geven, zelfs

als wij gekwetst en beproefd zijn. Hij werd vele malen gegeseld,

regelmatig voor de goede zaak gevangengezet, bijna dood geste-

nigd, leed drie keer schipbreuk, verdronk bijna, en viel ten prooi

aan valse, ontrouwe broeders. Paulus bleef zijn roeping trouw,

zelfs als hij bijna verhongerde, stikte, kou leed en slecht gekleed

was. Toen hij na zijn bovennatuurlijke ervaring eenmaal zijn

getuigenis had gekregen, wankelde hij nooit meer. De groei zien

die Petrus door het evangelie doormaakt, van een eenvoudig vis-

ser — hij werd gezien als iemand zonder cultuur, scholing en
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‘Ik ben ervan overtuigd dat eenieder van ons op een zeker moment in zijn 

leven zelf de Schriften moet ontdekken — niet eenmaal, maar keer op keer.’

kennis — waarbij hij opbloeit tot een groot organisator, profeet,

leider, theoloog en leerkracht (…).

Onze kinderen kunnen levenslessen leren door de vasthou-

dendheid en krachtige persoonlijkheid van Nephi; de goddelijk-

heid van de drie Nephieten; het geloof van Abraham; de kracht

van Mozes; de misleiding en het bedrog door Ananias; de moed,

zelfs tot in de dood, van de volhardende Ammonieten; en het

onbetwistbare geloof van de Lamanitische moeders, dat zij zo

goed overdroegen op hun zonen dat het de jeugdige krijgers van

Helaman redde. Geen enkele jeugdige krijger kwam in die oor-

log om.
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Overal in de Schriften staan voorbeelden opgetekend van

bijna elke zwakheid of kracht die de mens eigen is, en de belo-

ningen en straffen die daarbij horen. Je moet wel blind zijn als

je door het lezen ervan niet kunt leren hoe je moet leven. De

Heer heeft gezegd: ‘Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent

daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij

getuigen’ (Johannes 5:39). En het was diezelfde Heer en Meester

in wiens leven wij elke goede eigenschap vinden: goddelijkheid,

kracht, beheersing en volmaking. En hoe kan iemand dit gewel-

dige verhaal nu bestuderen zonder er iets van over te nemen in

zijn eigen leven?

[In de standaardwerken] staan de biografieën van de profeten

en leiders en van de Heer zelf die de mensen leiding geven zodat

zij, door hun voorbeeld te volgen, volmaking, geluk en vreugde

kunnen ontvangen en in de eeuwigheid hun doel en verwach-

tingen kunnen vervullen.8

Ieder die de Schriften bestudeert en onderzoekt 

staat geestelijke kennis ter beschikking

Er zijn nog steeds veel heiligen die de Schriften niet regelmatig

bestuderen en overpeinzen en die weinig kennis hebben van de

instructies die de Heer de mensenkinderen heeft gegeven. Velen

hebben zich laten dopen en hebben een getuigenis ontvangen, en

hebben dit ‘enge en smalle pad’ betreden maar hebben de beno-

digde verdere stap niet genomen om ‘voorwaarts [te streven, zich]

vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde toe’ te

volharden (2 Nephi 31:19, 20; cursivering toegevoegd).

Alleen de getrouwen krijgen de beloofde beloning, namelijk het

eeuwige leven. Want we kunnen geen eeuwig leven ontvangen als

we geen ‘daders des woords’ zijn (zie Jakobus 1:22) en niet kloek-

moedig zijn in gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer. En

men kan geen ‘dader des woords’ worden zonder eerst een ‘hoor-

der’ te worden. En ‘hoorder’ worden betekent niet alleen maar

wachten tot ons toevallig stukjes informatie bereiken, maar informa-

tie opzoeken, bestuderen, erover bidden en het begrijpen. Want de

Heer heeft gezegd: ‘En wie mijn stem niet aanneemt, is niet met mijn

stem bekend, en is niet van Mij’ (LV 84:52).9
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In de loop der jaren heb ik geleerd dat als wij dit goede per-

soonlijke doel [om de Schriften te bestuderen] vol energie

nastreven, wij echt antwoorden vinden op problemen en dat wij

gemoedsrust krijgen. We merken dat de Heilige Geest ons

begrip verruimt, dat we nieuwe inzichten krijgen, dat zich voor

ons een schriftuurlijk patroon ontvouwt, en dat de leerstellingen

van de Heer meer betekenis voor ons krijgen dan we ooit voor

mogelijk hadden gehouden. Als gevolg daarvan krijgen we meer

wijsheid om onszelf en ons gezin te leiden.10

Ik vraag iedereen om nu te beginnen de Schriften ernstig te

bestuderen, als u dat niet al gedaan hebt.11

Verdiepen we ons in de Schriften, dan leren we onze

hemelse Vader en Jezus Christus kennen en liefhebben

Ik heb gemerkt dat als mijn relatie met de Godheid oppervlak-

kig wordt en het erop lijkt dat God niet naar mij luistert of tot mij

spreekt, ík heel ver weg ben. Als ik mijzelf in de Schriften verdiep,

wordt de afstand kleiner en keert de spiritualiteit terug. Ik merk

dan dat ik intenser houd van hen die ik met heel mijn hart, ver-

stand en sterkte moet liefhebben, en omdat ik meer van hen

houd, vind ik het gemakkelijker om naar hun raad te luisteren.12

Ik merk dat ik alleen maar de Schriften hoef te lezen om mijn

liefde voor mijn Schepper, het evangelie, de kerk en mijn broe-

ders te vergroten. Ik heb vele uren doorgebracht met lezen in de

Schriften. (…) Ik zou niet weten hoe iemand de Schriften kan

lezen zonder een getuigenis te krijgen van de goddelijke afkomst

ervan en de goddelijke aard van het werk van de Heer, die het

woord voert in de Schriften.13

Maar weinigen van de miljarden [op] aarde kunnen met God

wandelen zoals Adam, Abraham en Mozes, hoewel de Schriften

in de wereld waarin wij leven bijna iedereen ter beschikking

staan en de mens daardoor zijn hemelse Vader en zijn Zoon,

Jezus Christus, goed kan leren kennen en de vereisten, kansen

en verwachtingen van het eeuwige leven te weten kan komen.14

Hoeveel onderzoek de mens ook doet, hij kan God niet ont-

dekken, maar de Heer heeft zich wel geopenbaard aan zijn

dienstknechten, de profeten, en zij hebben ons geleerd wat zijn
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aard is. Wij kunnen zelf een bevestiging van de waarheid krijgen

als we vasten en bidden. Te midden van de theologische stormen

om ons heen zijn wij rustig vanwege een eenvoudige, zekere

kennis van de Vader en de Zoon, die wij krijgen uit de oude en

hedendaagse Schriften en een bevestiging van de Geest. In die

kennis vinden wij hoop op het eeuwige leven.15

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Neem de verhalen op de pagina’s 67–69 door. Welke uitwer-

king hebben deze verhalen op u? Vraag u af waar u staat wat

betreft het lezen, begrijpen en toepassen van de Schriften.

Evalueer uw persoonlijke schriftstudiedoelen.

• Denk u bij het lezen van de afdeling die op pagina 69 begint

eens in dat u het zonder Schriften moest stellen. In hoeverre

zou uw leven anders zijn? Wat zijn enkele gevolgen als wij de

Schriften te zeer als ‘vanzelfsprekend’ zien?

• Waarom is het niet genoeg om slechts enkele lievelingsschrift-

teksten ‘in onze gedachten te hebben rondzweven’? (Zie

p. 70.) Wat zou het betekenen om de Schriften keer op keer

zelf te ontdekken?

• President Kimball heeft ons aangemoedigd om het verhaal van

koning Josia op onszelf toe te passen (pp. 71–72; zie ook

2 Koningen 22–23). Welke overeenkomsten en verschillen ziet

u tussen uw leven en dat van koning Josia en zijn volk?

• Bedenk welke ‘levenslessen’ u door schriftstudie hebt

geleerd. (Zie voor enkele voorbeelden pp. 72–74.)

• Lees de eerste alinea op p. 75. Noem enkele schriftpassages

die u antwoorden op uw problemen en gemoedsrust hebben

gegeven.

• Lees de derde en vierde alinea op pagina 75. Welke uitwerking

heeft schriftstudie op uw band met God gehad? Op de band

met uw gezinsleden? Op de uitoefening van uw kerkroeping?
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Relevante teksten: Amos 8:11–12; 1 Nephi 19:23; Alma 37:8; LV

1:37; 18:33–36
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Getuigenis

Met een zekere kennis van de waarheid van 
het evangelie staat de deur open naar grote

beloningen en onuitsprekelijke vreugde.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

In 1947 kreeg ouderling Spencer W. Kimball een brief van zijn

zoon, Andrew, die op voltijdzending was. Andrew schreef: ‘Ik zei

tegen een man (…) dat ik wist dat wat ik hem had verteld waar

is en ik zei dat de Heilige Geest ervan had getuigd tot mij. (...)

Toen ik er later over nadacht, maakte ik me er een beetje zorgen

over dat ik dat had gedaan.’ En over die zorg zei hij verder: ‘Ik

heb zorgvuldig vermeden om mijn getuigenis aan iemand te

geven met sterkere bewoordingen dan “ik vind, ik geloof enz.”.’

Ouderling Kimball schreef zijn zoon ten antwoord: ‘Ik denk

dat ik precies weet hoe je je voelde, want ik maakte op zending

hetzelfde mee. Ik wilde erg eerlijk zijn tegenover mijzelf, de zen-

ding en de Heer. Een tijdlang was ik voorzichtig in mijn uitlatin-

gen om te proberen andere mensen op te bouwen zonder

mijzelf vast te leggen met een positieve, onmiskenbare verkla-

ring dat ik het wist. Ik aarzelde ook een beetje, want als ik goed

was afgestemd en mijn plicht deed, voelde ik de Geest. Ik wilde

echt zeggen dat wat ik zeker wist wat ik voelde, maar ik hield me

in. Als ik op het punt stond een positieve uitspraak te doen,

beangstigde dat me en toch wilde ik getuigen als ik helemaal op

de Geest was afgestemd en door Hem werd geïnspireerd. Ik

dacht dat ik eerlijk was, erg eerlijk, maar vervolgens kwam ik tot

de conclusie dat ik mezelf voor de gek hield. (…)
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‘Ongetwijfeld was de Heer op de dag dat je tot je onderzoeker

getuigde dat je WIST dat het waar was zo hard aan het proberen

om je deze waarheid te openbaren door de kracht van de Heilige

Geest. Zolang je afgestemd was op de Geest en het heilige werk

verdedigde, had je er een sterk gevoel over, maar toen je “niet

meer in de Geest” was en bij jezelf begon te redeneren en jezelf

begon te controleren en je af te vragen wat je had gedaan, wilde

je terugkrabbelen. (...)

‘Ik twijfel geen moment aan je getuigenis. Ik ben ervan over-

tuigd dat jij (net als ik) talloze gouden draden van getuigenis

hebt in je wezen die er alleen maar op wachten dat de hand van

de Meesterwever ze verzamelt en ze weeft tot een tapijt met een

schitterend, volmaakt ontwerp. Welnu, jongen, neem mijn raad

aan en DOOF DE GEEST NIET UIT, maar volg je heilige ingevin-

gen als de Geest je iets influistert. Blijf goed op de Geest afge-

stemd en luister naar de ingevingen. En als je daartoe de

aandrang voelt, zeg dan openhartig wat je voelt. De Heer zal je

getuigenis vergroten en het hart van andere mensen raken. Ik

hoop dat je weet dat ik je hiermee niet wil bekritiseren, dat ik

alleen maar probeer te helpen. (…)

‘Ik kan mijn brief aan jou niet afsluiten zonder mijn getuigenis

te geven. Ik weet dat het waar is — dat Jezus de Schepper en

Verlosser is; dat het evangelie waarin wij en onze drieduizend

zendelingen onderwijzen is hersteld en geopenbaard door

middel van de ware profeet, Joseph Smith, en dat het van God is,

en ik heb het merendeel van mijn leven gewijd aan het “verkon-

digen van het koninkrijk”. Ik heb stoutmoedig mijn getuigenis

[gegeven] (…) en ik bevestig het telkens weer. Ik ben ervan over-

tuigd dat jouw getuigenis hetzelfde is, maar dat misschien alleen

je gouden draden nog tot een compleet tapijt geweven moeten

worden, wat je gauw zult bereiken als je in je zendingswerk je

hart zijn gang laat gaan en het je gedachten laat overheersen.

‘Moge God je helpen om met de gouden draden van je erva-

ring en inspiratie een prachtig patroon te weven, en mag je met

toenemende kracht (…) de eeuwige waarheid naleven en erin

onderwijzen.’1
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Leringen van Spencer W. Kimball

Ieder van ons kan een getuigenis krijgen — 

een openbaring van onze hemelse Vader, 

door middel van de Heilige Geest

De Heiland vroeg Petrus: ‘Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?’ En

Petrus, die tevens voor zijn broeders, de andere apostelen,

sprak, zei: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!’ De

volgende opmerking van de Heiland is van groot belang. Hij zei:

‘Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet

geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is’ (Matteüs

16:13–17).

Wie heeft hem die schokkende waarheid geopenbaard? Onze

Vader in de hemel. En hoe? Door openbaring. Deze fundamentele
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kennis dat Jezus de Christus was, de Verlosser, de Heiland, kreeg

hij niet van een ander mens, een boek of een universitaire studie.

Petrus kreeg die rechtstreeks van zijn hemelse Vader, door middel

van de Heilige Geest. (…)

Iedere ziel in deze wereld kan openbaring ontvangen net als

Petrus. Die openbaring is een getuigenis, de wetenschap dat

Christus leeft, dat Jezus Christus de Verlosser van deze wereld is.

Elke ziel kan die verzekering krijgen. En als hij dat getuigenis

ontvangt, komt het van God en niet van alleen maar studie.

Natuurlijk is studie een belangrijk element, maar die moet

gepaard gaan met veel bidden en toenadering zoeken, en dan

komt deze openbaring.

Als u voor uzelf weet dat Jezus niet alleen een groot filosoof

was, maar dat Hij werkelijk de Zoon van God was, dat Hij in de

wereld kwam op de manier die Hij beweerde, en dat Hij de

wereld verliet voor het doel dat Hij gaf — als u dat met zekerheid

weet, en u weet dat Joseph Smith een profeet van God was en dat

dit de goddelijke kerk is die door Jezus Christus is gevestigd, dan

hebt u een openbaring gehad.2

Er zijn mensen die zich beroemen op hun scherpe verstand,

die denken dat ze zich met mysteries kunnen bezighouden,

maar ze kunnen nooit geestelijke zaken definiëren of verklaren

met hun logica of redenering. Geestelijke zaken worden alleen

door de Geest begrepen. Ze moeten door ons hart tot ons

komen, en daar zetelt ook ons getuigenis.3

Met een zekere kennis van geestelijke zaken staat de deur

open naar grote beloningen en onuitsprekelijke vreugde. Als we

het getuigenis negeren, tasten wij in het ondoordringbare

duister, kruipen wij in de mist voort over gevaarlijke snelwegen.

Met zo iemand, die zich midden op de dag in duisternis bevindt,

die struikelt over hindernissen die verwijderd kunnen worden,

en die leeft in het zwakke, flakkerende kaarslicht van een onze-

kerheid en scepsis, kunnen wij alleen maar medelijden hebben.

De geestelijke kennis van waarheid is het elektrische licht dat de

duisternis verjaagt; de wind en de zon verjagen de mist; zware

apparatuur verwijdert keien van de weg.4
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Wij krijgen en onderhouden een 

getuigenis door grote inspanning 

Een getuigenis is een persoonlijke openbaring — een van de

belangrijke gaven — en ieder die de prijs betaalt, kan het krijgen.5

Dit is een goede vraag, die miljoenen al hebben gesteld sinds

Joseph Smith het verwoordde: Hoe kom ik erachter welke van

alle organisaties, als er al een is, authentiek, goddelijk en door

de Heer erkend is?

Hij heeft de oplossing gegeven. U kunt het te weten komen.

U hoeft niet te twijfelen. (…) De vereiste procedure is: studeren,

denken, bidden en doen. Openbaring is de sleutel. God zal het

u bekendmaken zodra u zich hebt overgegeven en u nederig en

ontvankelijk bent geworden. Als u alle trots op uw verstandelijke

vermogens hebt laten vallen, voor God uw verwarring hebt

erkend, uw egoïsme hebt onderwerpen en u hebt overgegeven

aan de lering van de Heilige Geest, bent u klaar om te beginnen

met leren.6

We kunnen zekerheid krijgen over het bestaan van een God

die een zelfstandige persoon is; dat Christus leeft en actief is,

dat Hij afzonderlijk van zijn Vader is, maar op Hem lijkt; dat de

organisatie en de leerstellingen van Gods kerk die Joseph

Smith en de andere profeten hebben hersteld daadwerkelijk

van God komen; dat het goddelijke, gezaghebbende priester-

schap door openbaringen van God aan de mens is gegeven.

Iedere verantwoordelijke persoon kan dit te weten te komen,

met net zo veel zekerheid als het feit dat de zon schijnt. Wie

deze wetenschap niet krijgt, geeft daarmee toe de prijs niet te

hebben betaald. Net als een universitaire graad wordt deze

wetenschap door grote inspanning verkregen. De ziel die door

bekering en de verordeningen is gezuiverd, ontvangt die als zij

ernaar verlangt en streeft, ze consciëntieus onderzoekt en

bestudeert, en trouw bidt.7

De Heiland heeft gezegd:

‘Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft.
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Voor wie een getuigenis wil ontvangen is ‘de vereiste procedure: 

studeren, denken, bidden en doen’.

‘Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten,

of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek’ (Johannes

7:16–17).

Wat betekent het om de leer te kennen? Het is een onwankel-

bare zekerheid. De Heer heeft een rijke beloning uitgeloofd, maar

heeft bepaald dat die alleen te verkrijgen is door te voldoen aan

bepaalde vereisten. In dit geval is de beloofde zegening kennis

van de goddelijke afkomst van de leer. En in dit geval is de wet of

vereiste dat men ‘zijn wil moet doen’. (…)

De leringen uitsluitend passief aanvaarden, leidt niet tot een

getuigenis. Uit de losse hand zich maar half aan de eisen houden,

leidt niet tot die verzekering, maar volle inzet om zijn geboden na

te leven wél.

We zien dat vaak in het leven van kerkleden. Toen ik eens een

bezoek aan een ring bracht, zei een lid tegen mij: ‘Ik mijd alle

getuigenisdiensten. Ik kan niet tegen de sentimentele, emotio-

nele uitspraken die sommige mensen doen. Ik kan deze leringen

alleen maar aanvaarden als ik ze tot in detail op intellectuele, rati-
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onele wijze kan bewijzen.’ Ik kende zijn soort al, want ik had al

meer mensen zoals hij ontmoet. Geen van hen had zijn uiterste

best gedaan om de geboden na te leven. Ze betaalden weinig of

geen tiende, kwamen slechts af en toe naar bijeenkomsten, had-

den veel kritiek op de leer, de organisaties en de leiders, en we

weten heel goed waarom ze onmogelijk een getuigenis konden

hebben. Bedenk dat de Heer heeft gezegd:

‘Ik, de Heer, ben gebonden wanneer gij doet wat Ik zeg;

maar wanneer gij niet doet wat Ik zeg, hebt gij geen belofte’

(LV 82:10).

Die mensen hebben verzuimd om te ‘doen wat Hij zegt’ en

dus hebben ze geen belofte. (...)

Het is niet blinde gehoorzaamheid, maar getrouwe gehoor-

zaamheid en het omdraaien van sleutels wat de toegang tot de

voorraadschuur met geestelijke kennis ontsluit. De Heer discri-

mineert zijn eigen kinderen niet — het behaagt Hem om ons alle-

maal de zijnen te noemen en ons te zegenen, als we dat toelaten.8

Wat gaat u met uw getuigenis doen? Houdt u het scherp zoals

het mes waarmee onze moeder het vlees sneed? Of laat u het bot

worden en roesten? (…) Het lijkt een beetje op een roos.

Onthoud hem regen en geef hem een tijdje geen water, wat

gebeurt er dan met uw roos? Hij gaat dood. Uw getuigenis gaat

dood. Uw liefde gaat dood. Alles moet gevoed worden. U voedt

uw lichaam drie keer per dag. De Heer zegt dat u uw getuigenis,

uw geest, levend moet houden, dat u ze dagelijks moet voeden.

Daarom zegt Hij u elke avond en ochtend te bidden. Daarom

zegt Hij u voortdurend te bidden, zodat u die lijn open houdt.9

We moeten deelnemen aan getuigenisdiensten

De getuigenisdienst is misschien wel de beste [kerk]bijeen-

komst van de maand, als u de Geest hebt. Als u zich verveelt tij-

dens de getuigenisdienst, dan is er iets mis met u en niet met

de andere mensen. U kunt opstaan en uw getuigenis geven en

denken dat het de beste bijeenkomst van de maand is; maar als

u er de grammaticafouten gaat zitten tellen en gaat lachen om

de man die niet zo goed spreekt, dan verveelt u zich. (…)
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Vergeet niet: u moet vechten voor een getuigenis. En u moet

blijven vechten!

In afdeling 60 van de Leer en Verbonden zegt de Heer: ‘in

sommigen heb Ik geen welbehagen, want zij willen hun mond

niet opendoen’ (LV 60:2). Wat bedoelt Hij daarmee? Hij zegt

dat als zij het niet gebruiken, zij zullen kwijtraken wat Hij hun

heeft gegeven. Zij verliezen hun geest. Zij verliezen hun getui-

genis. En zo kan iets van onschatbare waarde zomaar uit uw

leven verdwijnen.

Elke maand komen de leden van het Eerste Presidium en de

Twaalf met alle algemene autoriteiten in de tempel bijeen. Zij

geven hun getuigenis en betuigen elkaar hun liefde, net als u

allemaal doet. Waarom hebben de algemene autoriteiten een

getuigenisdienst nodig? Om dezelfde reden dat u een getuige-

nisdienst nodig hebt. Denkt u dat u drie, zes, negen of twaalf

maanden uw getuigenis niet kunt geven zonder dat het iets aan

zijn volledige kracht inboet? (…)

Weet u, dit getuigenis is iets geweldigs, het is heel belangrijk.

Elke predikant of priester kan schriftteksten aanhalen en dialogen

presenteren. Maar niet elke priester of predikant kan zijn getuige-

nis geven. Zit nu niet in uw vasten-en-getuigenisdienst uzelf tekort

te doen en te denken: ‘Ik denk dat ik vandaag maar niet mijn

getuigenis geef. Dat zou waarschijnlijk niet eerlijk zijn tegenover

de andere leden want ik heb er al zo veel gelegenheden toe.’ Geef

uw getuigenis. Een minuut is lang genoeg.

U hebt een getuigenis! Vanzelfsprekend moet het opgebouwd

en uitgebouwd worden, en dat is wat u doet. Elke keer dat u uw

getuigenis geeft, wordt het gesterkt.10

Een getuigenis wordt in eenvoudige maar krachtige

bewoordingen uitgedrukt

‘Ik weet dat het waar is!’ Dat die paar woorden al miljarden

keren zijn gezegd door miljoenen mensen, maakt ze nog niet

afgezaagd. We zullen ze nooit verslijten. Ik heb medelijden met

mensen die het in andere woorden proberen te verpakken, want

er zijn geen woorden als ‘ik weet het’. Er zijn geen woorden die
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de diepgewortelde gevoelens uit een mensenhart zo kunnen uit-

drukken als ‘ik weet het’.11

Sommige van onze fijne leden worden zo bang om iets afge-

zaagds te zeggen dat ze eromheen draaien en hun getuigenis

vermijden door over aanverwante zaken te praten. Maak u nooit

zorgen over afgezaagde zinnen in uw getuigenis. Als de president

van de kerk zijn getuigenis geeft, zegt hij: ‘Ik weet dat Joseph

Smith door God geroepen is, dat hij een vertegenwoordiger van

de Heer is. Ik weet dat Jezus de Christus is, de Zoon van de

levende God.’ Weet u, iedereen zegt hetzelfde. Dat is een getui-

genis. Het raakt nooit versleten, nooit! Zeg de Heer regelmatig

hoezeer u Hem liefhebt.

Een getuigenis is geen vermaning; een getuigenis is geen

preek (geen van u is er om de anderen te vermanen); en het is

ook geen reisverhaal. U bent er om uw getuigenis te geven. Het

is verbazend wat u in zestig seconden kunt getuigen, of in 120,

of 240, of hoeveel tijd u ook krijgt, als u zich tot uw getuigenis

beperkt. We willen graag weten wat u voelt. Hebt u het werk echt

lief? Bent u gelukkig in uw werk? Hebt u de Heer lief? Bent u blij

dat u lid van de kerk bent?12

Vertel gewoon over uw gevoelens. Dat is het getuigenis. Op

het moment dat u tot anderen begint te preken, is uw getuige-

nis voorbij. Vertel ons gewoon wat u voelt, wat uw verstand en

hart en elke vezel van uw lichaam u zeggen.13

In de wetenschap dat ik over niet al te lange tijd, als de natuur

zijn loop krijgt, voor de Heer moet staan en rekenschap geven

van mijn woorden, voeg ik hier nu mijn eigen plechtige getuige-

nis aan toe dat God, de eeuwige Vader, en de herrezen Heer,

Jezus Christus, zijn verschenen aan de jonge Joseph Smith. Ik

getuig dat het Boek van Mormon een vertaling is van een verslag

uit de oudheid van volken die eens op [het] westelijk halfrond

woonden, waar zij welvarend en machtig werden als ze de gebo-

den van God onderhielden, maar die grotendeels vernietigd wer-

den door verschrikkelijke burgeroorlogen toen ze God vergaten.

Dit boek getuigt van de realiteit dat de Heer Jezus Christus, de

Heiland en Verlosser van de mens, leeft.
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Ik getuig dat het heilig priesterschap, zowel het Aäronisch als

het Melchizedeks, met het gezag om in Gods naam te handelen,

op aarde is hersteld door Johannes de Doper en Petrus, Jakobus

en Johannes; dat er vervolgens andere sleutels en gezag zijn her-

steld; en dat de kracht en het gezag van die verschillende gaven

heden ten dage onder ons zijn. Daarvan getuig ik plechtig tot allen

in mijn gehoor. Ik beloof in de naam van de Heer dat allen die

gehoor geven aan onze boodschap en het evangelie aanvaarden

en naleven zullen toenemen in geloof en begrip. Zij zullen meer

gemoedsrust ervaren, zowel thuis als elders, en zullen door de

kracht van de Heilige Geest soortgelijke woorden van getuigenis

en waarheid spreken.14

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Lees de brief die ouderling Spencer W. Kimball aan zijn zoon

Andrew schreef (pp. 78–79) en let op de vergelijking die hij

trekt tussen een getuigenis en een tapijt. Uit welke ervaringen

en gevoelens bestaan úw ‘gouden draden van getuigenis’?

Bedenk wat de Heer voor u heeft gedaan om uw draden van

getuigenis tot een tapijt te weven.

• Wat zou Andrew Kimball aan de brief van zijn vader hebben

gehad? Wat voor kansen hebben ouders om hun getuigenis te

geven aan hun kinderen? Hoe kunnen we jonge mensen hel-

pen om de geestelijke ingevingen te krijgen en te herkennen

die tot een getuigenis leiden?

• Neem snel de pagina’s 80–84 door en let op woorden en zin-

sneden waarmee president Kimball beschrijft wat wij moeten

doen om ons getuigenis te krijgen en te sterken. Als iemand

meent dat zijn getuigenis wankelt, wat kan hij dan doen?

• Bestudeer president Kimballs opmerkingen over de vasten-

en-getuigenisdienst (pp. 84–85). Waarom zouden we die dien-

sten houden? Waarom wordt ons getuigenis sterker als we het

geven? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de
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vasten-en-getuigenisdienst een van de beste bijeenkomsten

van de maand is?

• Lees president Kimballs uitspraken over de manier waarop we

ons getuigenis moeten geven (pp. 85–87). Waarom zijn de

woorden ‘Ik weet het’ zo krachtig?

Relevante teksten: 1 Korintiërs 12:3; 1 Petrus 3:15; Alma 5:45–46;

Moroni 10:4–7; LV 42:61; 62:3

Noten
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Onzelfzuchtige dienstbaarheid

Als we ons verliezen in dienstbaarheid aan anderen,
vergroten we onze spiritualiteit en mate van geluk.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

President Spencer W. Kimball moedigde de heiligen der laatste

dagen aan om ‘eenvoudige daden van dienstbaarheid’ te doen

die zowel anderen als henzelf tot zegen zijn.1 Hij zag vaak kansen

om zelf ook dienstbaar te zijn, zoals uit het volgende relaas blijkt:

‘Een jonge moeder die een nachtvlucht had genomen was

door slecht weer gestrand op de luchthaven in Chicago — zon-

der voedsel, schone kleding voor haar kind en zonder geld. Ze

was (…) zwanger en er dreigde een miskraam, dus ze had

opdracht van de arts om het kind alleen te dragen als dat abso-

luut nodig was. Uren stond ze in de ene rij na de andere, in een

poging om een vlucht naar Michigan te krijgen. De terminal was

vol luidruchtige, vermoeide, gefrustreerde, chagrijnige passa-

giers. En ze hoorde kritische opmerkingen over haar huilende

kind en het feit dat ze bij het naar voren gaan van de rij haar kind

met haar voet over de vloer schoof. Niemand bood aan om haar

te helpen met het doorweekte, hongerige, vermoeide kind.

‘En toen,’ vertelde de vrouw later, ‘kwam er iemand vriendelijk

glimlachend op ons af en zei: “Kan ik iets voor u doen?” Met een

zucht van opluchting nam ik zijn aanbod aan. Hij tilde mijn snik-

kende dochtertje van de koude vloer en hield haar teder tegen

zich aan terwijl hij haar zachtjes op de rug klopte. Hij vroeg of ze

een stukje kauwgom mocht. Toen ze tot rust was gekomen, liep

hij een eindje met haar in zijn armen en zei op vriendelijke toon

tegen de anderen die voor mij in de rij stonden dat ik hun hulp

nodig had. Daar leken ze het mee eens te zijn, en toen liep hij naar

de balie [vooraan] en zorgde ervoor dat ik een plaats kreeg op een

vlucht die kort daarop zou vertrekken. Hij liep met ons naar een
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President Kimballs eenvoudige goede daad op een luchthaven 

in Chicago had verstrekkende gevolgen.

bankje, waar we een tijdje met elkaar spraken totdat hij zich er van

had overtuigd dat ik het verder wel zou redden. Toen ging hij weg.

Ongeveer een week later zag ik een foto van apostel Spencer W.

Kimball en herkende in hem de vreemde op de luchthaven.’2

Een aantal jaren later kreeg president Kimball een brief waarin

onder meer het volgende te lezen was:

‘Geachte president Kimball,

‘Ik studeer aan de Brigham Young University. Ik ben net terug-

gekeerd van mijn zending in München, in West-Duitsland. Ik heb

een fantastische zending achter de rug en heb veel geleerd. (…)

‘Vorige week werd er in de priesterschap een verhaal verteld

over een goede daad die u ongeveer eenentwintig jaar geleden
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hebt verricht op de luchthaven in Chicago. Volgens het verhaal

zag u een jonge, zwangere moeder met een (...) huilend kind

(...), de wanhoop nabij, wachtend in een lange rij voor een tic-

ketbalie. Er dreigde een miskraam en daarom kon ze haar kind

niet optillen om haar te troosten. Ze had al vier miskramen

gehad, wat des te meer reden was voor de opdracht van de arts

om niets op te tillen en zich niet voorover te buigen.

‘U troostte het huilende kind en legde het probleem uit aan

de andere passagiers in de rij. Door die goede daad viel de span-

ning en zorg van mijn moeder af. Een paar maanden later werd

ik geboren in Flint, in de staat Michigan.

‘Ik dank u dat u zo vriendelijk was om dat te doen. Dankuwel

voor uw goede voorbeeld!’3

Leringen van Spencer W. Kimball

Wij dienen het voorbeeld van de Heiland in 

onzelfzuchtige dienstbaarheid te volgen

[De Heiland] gaf zichzelf voor zijn volgelingen. (…) Hij was

zich constant bewust dat Hij het goede moest doen en moest

voorzien in de ware behoeften van hen die Hij diende.4

Hij zette zichzelf en zijn behoeften op de tweede plaats

en diende anderen bovenmatig, onvermoeibaar, liefdevol en

effectief. Zo veel problemen in de wereld komen voort uit zelf-

zucht en egocentrisme. Te veel mensen stellen harde eisen aan

het leven en aan anderen om aan hun eigen eisen te kunnen

voldoen.5

Hoe beter we begrijpen wat er werkelijk in Getsemane en op

Golgota gebeurd is in het leven van Jezus van Nazaret, hoe beter

wij in staat zijn om te begrijpen hoe belangrijk opoffering en

onzelfzuchtigheid in ons eigen leven is.6

Als we in het voetspoor van [de Heiland] volgen, kunnen we

in geloof leven in plaats van in angst. Als we dezelfde kijk op de

mens kunnen krijgen als Hij, kunnen we ze liefhebben, dienen

en de hand reiken in plaats van ons geïntimideerd en bedreigd

te voelen door andere mensen.7
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God voorziet vaak door kleine daden van 

dienstbaarheid in de behoeften van anderen

We moeten hen die wij dienen willen, helpen om zelf te weten

te komen dat God hen niet alleen liefheeft, maar dat Hij altijd

aan hen en hun behoeften denkt. (...)

God ziet ons en waakt over ons. Maar Hij komt meestal door

een ander aan onze behoeften tegemoet. Daarom is het van

essentieel belang dat wij elkaar in het koninkrijk dienen. De

mensen in de kerk hebben elkaars kracht, steun en leiding

nodig in een gemeenschap van gelovigen, een enclave van dis-

cipelen. In de Leer en Verbonden lezen we hoe belangrijk dat

is: ‘(…) kom de zwakken te hulp, verhef de handen die slap

neerhangen en sterk de knikkende knieën’ (LV 81:5). Maar al te

vaak bestaat dienstbaarheid uit een eenvoudige bemoediging of

hulp met alledaagse taken, maar wat een heerlijke gevolgen

kunnen dagelijkse goede daden en onbeduidende, maar

bewuste daden hebben! (…)

Als we ons concentreren op eenvoudige beginselen en een-

voudige goede daden, zien we dat organisatorische lijnen al gauw

veel van hun belang verliezen. In het verleden zijn de organisa-

torische lijnen maar al te vaak muren geworden die ons ervan

weerhouden hebben om mensen zo veel de hand te reiken als we

zouden moeten. Als we ons minder druk maken over organisato-

rische of individuele erkenning, merken we ook dat we ons druk-

ker maken over ons dienstbetoon aan die ene persoon die aan

onze zorg is toevertrouwd. Bovendien merken we dat we ons

minder druk maken om onze organisatorische identiteit en dat

we ons drukker maken om onze ware, uiteindelijke identiteit als

zoon of dochter van onze Vader in de hemel en dat we anderen

helpen om datzelfde gevoel van identiteit te krijgen.8

Wij zouden onze talenten en vaardigheden 

moeten gebruiken om anderen te dienen

Niemand onder ons zou het zo druk mogen hebben met zijn

formele kerktaken dat er geen tijd meer overblijft om stilletjes

goede, christelijke daden te verrichten voor onze naasten.9
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Het is makkelijk voor ons om in de oude, vaste programma’s

te passen, de dingen te doen die van ons vereist worden, een

bepaald aantal uren te investeren, zo vaak te zingen en zo vaak te

bidden, maar bedenk dat de Heer heeft gezegd dat het een luie

dienstknecht is die wacht tot hij in alles geboden moet worden

[zie LV 58:26].10

‘Voorwaar, Ik zeg: De mensen dienen gedreven voor een

goede zaak werkzaam te zijn en vele dingen uit eigen vrije wil te

doen en veel gerechtigheid tot stand te brengen’ (LV 58:27).

Alle mensen hebben bijzondere krachten gekregen en moeten

die binnen bepaalde beperkingen ontwikkelen, hun verbeelding

uiten en zorgen dat ze niet alleen maar andere mensen nadoen.

Ze moeten hun talenten en vaardigheden tot het uiterste ont-

wikkelen en ze gebruiken om het koninkrijk op te bouwen.11

Een kerklid dat dit graag aan anderen overlaat, heeft veel te

verantwoorden. Velen zeggen: ‘Mijn vrouw doet het kerkwerk!’

Anderen zeggen: ‘Ik ben gewoon niet het godsdienstige type’,

alsof het de meeste mensen geen moeite kost om anderen te die-

nen en hun plicht te doen. Maar God heeft ons talenten en tijd

gegeven, zowel sluimerende vaardigheden als kansen om ze in

zijn dienst te gebruiken en ontwikkelen. Daarom verwacht Hij

veel van ons, zijn bevoorrechte kinderen.12

In het verhaal van de onvruchtbare vijgenboom (zie Matteüs

21:19) werd de onvruchtbare boom vervloekt. Wat is het een ver-

lies voor de persoon zelf en de mensheid als de wijnrank niet

groeit, de boom geen vrucht draagt, de ziel niet groeit door

dienstbaarheid! Men moet leven, niet alleen maar bestaan: men

moet doen, er niet alleen maar zijn; men moet groeien, niet

alleen maar vegeteren. We moeten onze talenten inzetten voor

het welzijn van onze medemens in plaats van ze te begraven in

het graf van een egocentrisch leven.13

Sommigen vragen zich misschien af waarom we ons druk

maken over eenvoudige dingen zoals dienstbaarheid aan ande-

ren terwijl we in de wereld omringd worden door zulke grote

problemen. Maar een van de voordelen van het evangelie van

Jezus Christus is juist dat het ons een visie geeft op de mensen

die zich op deze planeet bevinden, inclusief onszelf, zodat we
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kunnen inzien waar het werkelijk om draait en kunnen voorko-

men dat we ons verliezen in een veelheid aan minder belang-

rijke zaken die wedijveren om de aandacht van de mens. (…)

Ik wil u adviseren om bij het kiezen van zaken waarbij u uw tijd,

talenten en geld besteedt in dienstbaarheid aan anderen goed op

te letten dat u goede doelen kiest. Er zijn zoveel goede doelen

waar u zich volledig en vrijelijk voor in kunt zetten en die u en de

mensen die u dient veel vreugde en geluk zullen verschaffen. Maar

er zijn soms andere doelen die modieuzer lijken en veel lof toe-

gezwaaid krijgen door de wereld, maar meestal zelfzuchtiger van

aard zijn. Die doelen komen meestal voort uit wat de Schriften ‘de

geboden van mensen’ [Matteüs 15:9] noemen in plaats van de

geboden van God. Dergelijke doelen hebben enkele deugdzame

en nuttige kanten, maar ze zijn niet zo belangrijk als de doelen die

voortvloeien uit het onderhouden van Gods geboden.14

Jongeren bloeien op door kansen 

op zinvolle dienstbaarheid

We zouden er niet voor terug moeten deinzen om jongeren te

vragen zich dienstbaar te maken tegenover hun medemens of

iets op te offeren voor het koninkrijk. Onze jongeren hebben

een diepgeworteld gevoel van idealisme en we hoeven niet bang

te zijn om daar een beroep op te doen als we hen oproepen om

hun medemens te dienen.15

Als we over misdaad lezen (…) en opmerken dat veel misdaden

door jongeren worden gepleegd, vragen we ons dan wel eens af

wat daarvan de oorzaak is, en wat de oplossing? In een grondig

onderzoek kwam men erachter dat de meerderheid van de jonge-

ren verantwoordelijkheid wil dragen en daarvan opbloeit.

‘Wat kunnen we doen?’ Vragen [de jongeren]. (…)

Doe boodschappen, doe vrijwilligerswerk in het ziekenhuis,

help de buren (…), doe de afwas, maak de bedden op, serveer

de maaltijd, leer naaien.

Lees goede boeken, repareer de meubels, maak iets dat nodig

is in huis, doe de schoonmaak, strijk je kleren, hark de bladeren

bij elkaar, maak de paden sneeuwvrij.
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‘We zouden er niet voor terug moeten deinzen om jongeren te vragen zich dienstbaar

te maken tegenover hun medemens of iets op te offeren voor het koninkrijk.’

Wij willen (…) onze jongemannen voortdurend belangrijke

kansen geven om hun ziel te ontwikkelen in dienstbaarheid.

Jongemannen worden over het algemeen niet inactief omdat ze

te veel belangrijke taken krijgen. Geen enkele jongeman die echt

zelf heeft gezien dat het evangelie werkt in het leven van mensen

zal zijn taken in het koninkrijk ongedaan laten.17

Ik hoop dat onze jongevrouwen van de kerk al vroeg in hun

leven de gewoonte ontwikkelen om zich in te zetten voor

christelijk dienstbetoon. Als we andere mensen helpen met hun

problemen zien we onze eigen problemen in een ander per-

spectief. Wij moedigen de zusters van de kerk — jong en oud —

aan om ‘gedreven […] werkzaam’ [LV 58:27] te zijn om in stilte

goede daden te verrichten voor vrienden en buren. Elk evange-

liebeginsel getuigt op zijn eigen manier van zijn eigen waarheid.

En zo komt het dat goede daden niet alleen de ontvanger ten

goede komen, maar ook de dader.18
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Onzelfzuchtig dienstbetoon leidt tot een overvloedig leven

Dienstbetoon geeft dit leven een nieuwe dimensie en maakt

deze periode, waarin we ons voorbereiden om in een betere

wereld te leven, prettiger. Door anderen te dienen leren we hoe

we moeten dienen. Als we ijverig werkzaam zijn in de dienst van

anderen helpen wij hen niet alleen met onze daden, maar zetten

we bovendien onze eigen problemen in een nieuw perspectief.

Als we ons meer met anderen bezighouden is er minder tijd om

ons druk te maken om onszelf! Als we ons bezighouden met het

wonder van dienstbetoon, hebben we de belofte van Jezus dat als

we ons erin verliezen, we onszelf vinden! [Zie Matteüs 10:39.]

We ‘vinden’ onszelf niet alleen omdat wij de goddelijke lei-

ding in ons leven ervaren, maar hoe meer we onze medemens

op gepaste wijze dienen, hoe meer inhoud onze ziel krijgt. Wij

gaan als persoon meer betekenen als we andere mensen dienen.

We krijgen meer inhoud als we andere mensen dienen. Het is

dan echt makkelijker om onszelf te ‘vinden’ omdat er zo veel

meer van ons te vinden is! (…)

Het overvloedige leven dat in de Schriften wordt genoemd

[zie Johannes 10:10] is de geestelijke som die we krijgen door

onze dienstbaarheid aan anderen te vermenigvuldigen en onze

talenten te investeren in dienstbaarheid aan God en de mens. U

herinnert zich vast wel dat Jezus heeft gezegd dat de wet en de

profeten geheel gebaseerd zijn op de eerste twee geboden, en

dat die twee geboden inhouden dat we onze liefde voor God,

onszelf, onze naasten en alle mensen ontwikkelen [zie Matteüs

22:36–40]. Een leven waarin men die twee grote geboden niet

onderhoudt en uitvoert, kan niet overvloedig zijn.

Als we door onze levenswijze niet dichter tot onze hemelse

Vader en onze naasten komen, zullen we een enorme leegte in

ons leven hebben. Ik vind het bijvoorbeeld beangstigend om te

zien dat de levenswijze van zo veel mensen in deze tijd ertoe

leidt dat zij zich afkeren van hun familie, vrienden en leeftijdge-

noten in een zinloos najagen van plezier of materialisme. Maar

al te vaak wordt de trouw aan het gezin, de gemeenschap en het
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land opzijgezet voor het najagen van andere belangen die onte-

recht als bron van geluk beschouwd worden terwijl het in feite

zo vaak zelfzucht is die ertoe aanzet om twijfelachtige en vluch-

tige pleziertjes te hebben. Een van de verschillen tussen ware

vreugde en louter plezier is dat bepaalde pleziertjes alleen maar

tot stand komen ten koste van iemand anders. Maar vreugde

komt voort uit onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid; en ze baat

mensen in plaats van ze te schaden.19

Ik ken iemand die driekwart eeuw lang alleen maar aan zich-

zelf heeft gedacht. (…) Hij heeft geprobeerd zijn leven voor zich-

zelf te houden en alle goede dingen van het leven te verzamelen

voor zijn eigen ontwikkeling en plezier. Vreemd genoeg heeft hij

zich door zijn leven voor zichzelf te houden (...) juist helemaal

niet ontwikkeld, is hij zijn vrienden kwijtgeraakt en mijden zijn

familieleden hem als een ouwe zeur.

En nu het leven geleidelijk uit hem wegebt, is hij nog steeds

alleen — verlaten, verbitterd, ongeliefd en onbezongen. Vol

zelfmedelijden denkt hij nog steeds alleen aan één persoon:

zichzelf. Hij heeft geprobeerd zijn tijd, talenten en middelen

alleen voor zichzelf te houden. Hij is het overvloedige leven

misgelopen.

Aan de andere kant ken ik ook iemand die nog nooit aan zich-

zelf gedacht heeft. Zijn enige verlangen is altijd geweest om de

mensen om hem heen te plezieren en beschermen. Geen taak

was te zwaar, geen offer te groot om te brengen voor zijn mede-

mens. Met zijn middelen bracht hij verlichting van lichamelijk lij-

den. Met zijn goede daden en attentheid gaf hij troost,

opgewektheid en moed. Waar ook mensen in nood waren, was

hij om de ontmoedigden op te vrolijken, de doden te begraven,

de rouwenden te troosten en een vriend in nood te zijn. Zijn

tijd, middelen en energie besteedde hij aan mensen die hulp

nodig hadden. Door van zichzelf te geven heeft hij zich mentaal,

fysiek en moreel ontwikkeld en is hij, nu hij op leeftijd is, een

kracht ten goede, een voorbeeld en inspiratie voor velen. Hij

heeft zich ontwikkeld en vooruitgang gemaakt tot hij alom

geprezen, geliefd en gewaardeerd is. Hij heeft leven gegeven en

heeft echt het overvloedige leven gevonden.20
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Naarmate de tegenstellingen tussen de wereld en de wegen

van God door omstandigheden groter worden, zal het geloof

van de kerkleden steeds erger beproefd worden. Een van de

belangrijkste dingen die we kunnen doen, is blijk geven van ons

getuigenis door ons dienstbaar op te stellen. Want daardoor

maken wij geestelijke groei door, vergroten wij onze toewijding

en ons vermogen om de geboden te onderhouden. (…)

Er schuilt grote veiligheid in spiritualiteit en wij kunnen niet

spiritueel zijn zonder dienstbaar te zijn!21

Als we waar geluk willen, dan moeten we onze energie gebrui-

ken voor doeleinden die boven ons eigenbelang uitstijgen. Laten

we onder gebed bedenken hoe we doeltreffend en liefdevol onze

familieleden, naasten en medeleden kunnen dienen.22

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Neem het verhaal op de pagina’s 89–91 door. Denk eens na

wat de gevolgen van president Kimballs eenvoudige goede

daad waren. Wat kunnen wij leren van de manier waarop hij

zich dienstbaar maakte?

• Hoe zou u de manier waarop de Heiland anderen diende,

beschrijven? (Zie voor enkele voorbeelden p. 91.) Hoe kunnen

wij zijn voorbeeld volgen?

• Lees de tweede alinea op p. 92. Heeft God wel eens door

middel van andere mensen in uw behoeften voorzien? Wat

kunnen wij doen om zelf in de behoeften van andere mensen

te voorzien?

• Neem kort de pagina’s 92–94 door en let op belemmeringen

die ons ervan kunnen weerhouden om onzelfzuchtig dienst-

baar te zijn. Hoe kunnen wij die belemmeringen overwinnen?

• President Kimball zegt dat jongeren kansen moeten krijgen om

dienstbaar te zijn (pp. 94–95). Waarom? Wat kunnen ouders en

kerkleiders doen om jongeren goede kansen daartoe te geven?
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• Wat zou het betekenen om een ‘overvloedig leven’ te hebben?

(Zie voor enkele voorbeelden pp. 96–98.) Waarom leidt

onzelfzuchtig dienstbetoon tot een overvloedig leven?

Relevante teksten: Matteüs 25:40; Jakobus 1:27; Mosiah 2:17;

4:14–16; LV 88:123
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Andere mensen met
heel ons hart vergeven

De Heer gebiedt ons om andere mensen te vergeven opdat
wij vergeving voor onze eigen zonden mogen ontvangen en

gezegend mogen worden met gemoedsrust en vreugde.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

Toen president Spencer W. Kimball over het vragen om verge-

ving schreef, noemde hij ook het essentiële beginsel dat wij

anderen moeten vergeven. Hij verzocht alle mensen dringend

om ernaar te streven de geest van vergeving te ontwikkelen. In

verband daarmee vertelde hij over de volgende ervaring:

‘Ik worstelde met een sociaal probleem in een kleine wijk (…)

waar twee vooraanstaande broeders, leiders van de leden, bij

een langdurige vete in een impasse waren gekomen. Een of

ander misverstand had ze als vijanden uit elkaar gedreven. Met

het verstrijken van de dagen, weken en maanden werd de kloof

breder. De families van de strijdende partijen begonnen zich

ermee te bemoeien en uiteindelijk waren bijna alle leden van de

wijk erbij betrokken. Er werden geruchten verspreid, geschillen

werden openbaar gemaakt en roddels gingen als een lopend

vuurtje door de wijk totdat de kleine gemeenschap door een

diepe kloof verdeeld was. Ik werd erheen gestuurd om de zaak

op te lossen. (…) Ik arriveerde op zondag om zes uur ’s avonds

in de gefrustreerde gemeenschap en ging onmiddellijk in

gesprek met de twee voornaamste tegenstanders.

‘Wat een worsteling! Wat heb ik gesmeekt, gewaarschuwd,

gebedeld en aangespoord! Niets leek hen te raken. Beide par-

tijen waren er zeker van dat zij het bij het rechte eind hadden,

dat ze gerechtvaardigd waren en het was onmogelijk om ze ook

maar een millimeter toe te laten geven.
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President Kimball heeft de kerkleden aangeraden: 

‘Vergeef en vergeet oude grieven — laat ze uw ziel niet veranderen 

en beïnvloeden en uw liefde en leven te gronde richten.’

‘De uren gingen voorbij — het was al lang na middernacht en

de wanhoop leek te overheersen; de sfeer was vol boosheid en

naarheid. Ze gaven hun koppige weerstand niet op. En toen

gebeurde het. Ik sloeg doelloos mijn Leer en Verbonden weer

open en daar zag ik het. Ik had het in voorgaande jaren al vaak

gelezen en het had toen geen bijzondere betekenis voor me

gehad. Maar nu was dit het antwoord dat ik nodig had. Het was
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tegelijkertijd een oproep, een smeekbede en een dreigement en

leek rechtstreeks van de Heer te komen. Ik las [afdeling 64]

vanaf vers zeven voor, maar de twistende partijen gaven geen

millimeter toe totdat ik bij vers negen kwam. Toen zag ik ze

ineenkrimpen — geschrokken, verbaasd. Klopte dat wel? De

Heer zei tegen ons — tegen ons allemaal: ‘Daarom zeg Ik u, dat

gij elkaar dient te vergeven.’

‘Dit was een plicht. Ze hadden het eerder gehoord. Ze hadden

het gezegd bij het opzeggen van het onzevader. Maar toen

kwam: “(…) want wie zijn broeder zijn overtredingen niet ver-

geeft, staat veroordeeld voor het aangezicht des Heren (…)”.

‘In hun hart hadden ze misschien gezegd: “Ik vergeef hem mis-

schien als hij zich bekeert en om vergeving vraagt, maar hij moet

de eerste stap doen.” En toen leken de implicaties van de laatste

zin hen met volle kracht te raken: ‘(…) want in hem verblijft de

grotere zonde.’

‘Wat? Betekent dit dat ik moet vergeven, zelfs als mijn tegen-

stander koud, onverschillig en gemeen blijft? Maar het is

onmiskenbaar.

‘Het is een algemeen misverstand dat degene die iets verkeerd

heeft gedaan zich moet verontschuldigen en in het stof moet

kruipen voordat het nodig is om hem te vergeven. Zeker, degene

die de ander kwetst of schaadt moet dat volledig goedmaken,

maar degene die gekwetst of geschaad is moet de ander verge-

ven, ongeacht zijn houding. Soms is het bevredigend voor

iemand om de andere partij op zijn knieën door het stof te zien

kruipen, maar dat is niet de wijze van het evangelie.

‘Geschokt zaten de twee mannen rechtop. Ze luisterden,

dachten even na, en begonnen toen toe te geven. Deze tekst, na

alle andere, bracht hen op hun knieën. Om twee uur ’s morgens

schudden twee verbitterde vijanden elkaar glimlachend, verge-

vend en vergeving vragend de hand. Twee mannen in een veel-

betekenende omarming. Dit was een gewijd moment. Oude

grieven werden vergeven en vergeten en vijanden werden weer

vrienden. Er werd nooit meer gesproken over de geschillen. De

strijdbijl werd begraven en de vrede hersteld.1
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President Kimball heeft zijn hele ambtsperiode lang de kerk-

leden aangespoord om zich vergevensgezind op te stellen: ‘Als er

misverstanden zijn, los ze dan op, vergeef en vergeet ze, laat

oude grieven uw ziel niet veranderen en beïnvloeden en uw

liefde en leven te gronde richten. Breng uw gezin op orde. Heb

elkaar en uw buren, vrienden en omwonenden lief, want de

Heer geeft u daartoe de kracht.’2

Leringen van Spencer W. Kimball

Wij moeten vergeven om vergeven te worden

Daar vergiffenis een absolute vereiste is voor het eeuwige

leven vraagt de mens zich logischerwijze af: hoe kan ik die ver-

giffenis het beste verkrijgen? Een van de vele fundamentele voor-

waarden die daarbij onmiddellijk opvalt, is: men moet vergeven

om vergeven te worden.3

‘Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal

uw hemelse Vader ook u vergeven;

‘maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw

overtredingen niet vergeven’ (Matteüs 6:14–15).

Moeilijk? Natuurlijk. De Heer heeft nooit een makkelijke weg

beloofd, noch een makkelijk evangelie, noch lage normen of

waarden. De prijs is hoog, maar de beloning is beslist de moeite

waard. De Heer zelf keerde de andere wang toe. Hij verdroeg de

klappen en slagen zonder protest; hij verdroeg alle hoon en ver-

oordeelde niemand. Zijn vraag aan ons allen luidt: ‘Welk soort

mensen behoort gij daarom te zijn?’ En zijn antwoord: ‘Zoals Ik

ben’ (3 Nephi 27:27).4

Onze vergeving voor anderen moet 

volledig zijn en uit ons hart komen

Het gebod om te vergeven en de veroordeling die op verzuim

daarvan volgt, is niet duidelijker weer te geven dan in deze

hedendaagse openbaring aan de profeet Joseph Smith:

‘Mijn discipelen in dagen vanouds trachtten elkaar te

beschuldigen en vergaven elkaar niet in hun hart; en wegens dat

kwaad werden zij bezocht en zwaar gekastijd.
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Jezus Christus heeft ons geleerd: ‘Indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft,

zal uw hemelse Vader ook u vergeven’ (Matteüs 6:14).

‘Daarom zeg Ik u, dat gij elkaar dient te vergeven, want wie

zijn broeder zijn overtredingen niet vergeeft, staat veroordeeld

voor het aangezicht des Heren, want in hem verblijft de grotere

zonde.

‘Ik, de Heer, zal vergeven wie Ik vergeven wil, maar van u

wordt het vereist alle mensen te vergeven’ (LV 64:8–10). (…)

Die les geldt voor ook voor ons. Veel mensen die ertoe gebracht

worden zich met anderen te verzoenen, zeggen dat ze vergeven,

maar blijven toch wrok koesteren en de ander verdenken, ze blij-

ven de oprechtheid van de ander in twijfel trekken. Dat is een

zonde, want als er een verzoening tot stand is gebracht en de

ander beweert zich bekeerd te hebben, moeten allen vergeven en

vergeten en onmiddellijk de voormalige relatie herstellen.

De eerste discipelen spraken blijkbaar woorden van vergeving

en brachten ogenschijnlijk de vereiste aanpassing aan maar ‘verga-

ven elkaar niet in hun hart’. Dat was geen vergeving. Het leek meer
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op huichelarij en bedrog. Zoals Christus’ voorbeeldgebed aangeeft,

moet het zowel in ons hart als ons verstand gebeuren [zie Matteüs

6:12; zie ook vss. 14–15]. Vergeven betekent vergeten. Een vrouw

in een gemeente had een verzoening ‘meegemaakt’ en had de bij-

behorende fysieke handelingen en mondelinge uitspraken gedaan,

en had hoogdravende woorden [van] vergeving gesproken. Maar

toen zei ze met een vurige blik: ‘Ik zal het haar vergeven, maar ik

heb een geheugen als een olifant. Ik zal het nooit vergeten.’ De

voorgewende aanpassing was waardeloos en van geen nut. Ze

koesterde nog steeds een bittere wrok. Haar woorden van vriend-

schap waren als het web van een spin, haar herbouwde bruggen

waren als van stro en zij zelf bleef lijden onder een gebrek aan

gemoedsrust. Nog erger: ze stond ‘veroordeeld voor het aange-

zicht des Heren’ en er verbleef in haar een nog grotere zonde dan

in de degene die haar volgens haar had gekwetst.

Deze vijandige vrouw besefte niet dat ze de ander helemaal

niet had vergeven. Ze had alleen maar gedaan alsof. Wat ze deed

haalde helemaal niets uit. In de hiervoor aangehaalde schrift-

tekst is de zinsnede in hun hart veelbetekenend. We moeten

onze gevoelens en gedachten ontdoen van verbittering. Alleen

woorden gebruiken helpt ons niet.

‘Want zie, indien een mens die slecht is, een gave geeft, doet

hij het met tegenzin; daarom wordt het hem toegerekend alsof

hij de gave had behouden; daarom wordt hij in de ogen van God

als slecht gerekend’ (Moroni 7:8).

Henry Ward Beecher heeft dat als volgt verwoord: ‘Ik kan ver-

geven maar niet vergeten is gewoon een manier om te zeggen

dat ik niet kan vergeven.’

Daar wil ik aan toevoegen dat wie de overtredingen van zijn

broeder niet met heel zijn hart vergeeft niet in aanmerking komt

om aan het avondmaal deel te nemen.5

Oordelen aan de Heer overlaten

Willen wij het goed doen, dan moeten we vergeven. En dat

moeten we doen zonder acht te slaan op de vraag of de over-

treder zich wel of niet bekeert of hoe oprecht zijn ommekeer is,

of dat hij ons wel of niet om vergiffenis vraagt. We moeten het



H O O F D S T U K  9

106

voorbeeld en de lering van de Meester volgen. Hij heeft gezegd:

‘(…) gij behoort in uw hart te zeggen: Laat God tussen mij en u

oordelen en u vergelden naar uw werken’ (LV 64:11). Maar de

mensen zijn vaak niet bereid het over te laten aan de Heer. Zij

vrezen misschien dat de Heer te barmhartig zou zijn — minder

streng dan in dat geval gepast zou zijn.6

Sommige mensen kunnen of willen niet alleen de overtredingen

van anderen niet vergeven, maar gaan zelfs tot het andere uiterste

en belagen de vermeende overtreder. Ik heb veel brieven en tele-

foontjes gekregen van mensen die vastbesloten zijn om het zwaard

der gerechtigheid in eigen hand te nemen en het te wagen om

ervoor te zorgen dat een overtreder wordt gestraft. ‘Die man moet

geëxcommuniceerd worden’, verklaarde een vrouw. ‘En ik zal niet

rusten tot hij goed is aangepakt.’ Een ander zei: ‘Ik kan niet rusten

zolang die persoon lid van de kerk is.’ Weer iemand anders zei: ‘Ik

ga de kapel niet meer in zolang die persoon naar binnen mag. Ik

wil dat er beoordeeld wordt of hij wel lid mag blijven.’ Eén man

ondernam zelfs vele reizen naar Salt Lake City en schreef enkele

lange brieven om te protesteren tegen de bisschop en de ringpre-

sident die niet snel genoeg disciplinaire actie ondernamen tegen

iemand die volgens hem de wetten van de kerk overtrad.

Hen die de wet in eigen handen willen nemen wijzen wij op

deze duidelijke uitspraak van de Heer: ‘in hem verblijft de grotere

zonde’ (LV 64:9). De openbaring vervolgt: ‘En gij behoort in uw

hart te zeggen: Laat God tussen mij en u oordelen en u vergelden

naar uw werken’ (LV 64:11). Als een overtreding bekend is en op

de juiste wijze gerapporteerd is aan de desbetreffende kerkelijke

functionarissen, dan kan de aangever de zaak laten rusten en de

kwestie aan die functionarissen overlaten. Als die functionarissen

zonde onder de leden toelaten, is dat een grote verantwoorde-

lijkheid en zullen zij daarvoor rekenschap moeten afleggen.7

De Heer zal oordelen met dezelfde maatstaven die hij voor

ons gebruikt. Als wij hardvochtig zijn, hebben we niets anders

dan hardvochtigheid te verwachten. Als we barmhartig zijn voor

degenen die ons kwetsen of schaden, zal Hij barmhartig zijn als

wij iets verkeerd doen. Als wij niet vergeven, zal Hij ons laten

gaar koken in het sop van onze eigen zonden.
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Hoewel de Schriften duidelijk verklaren dat een mens

dezelfde mate toegemeten wordt als hij zijn medemens toemeet,

is het uitmeten van een gerechtvaardigd oordeel niet aan de

leek, maar aan de juiste gezagdragers in de kerk en de staat. Bij

de laatste analyse spreekt de Heer tenslotte het oordeel uit. (...)

De Heer kan de mensen niet alleen beoordelen op wat zij zeg-

gen en doen, maar ook op hun gedachten; want Hij kent met

name de bedoelingen van hun hart, terwijl mensen die niet ken-

nen. We horen wat mensen zeggen en we zien wat ze doen. Maar

omdat we niet kunnen onderscheiden wat zij denken of bedoe-

len, oordelen we vaak verkeerd als we proberen de bedoelingen

en motieven achter hun daden te achterhalen en we er onze

eigen interpretatie aan geven.8

Zelfs als het moeilijk lijkt, kunnen we vergeven

Een goede broeder vroeg me eens over de geest van vergeving:

‘Ja, dat is wat je zou moeten doen, maar hoe doe je dat? Is daar

niet een supermens voor nodig?’

‘Ja,’ zei ik, ‘maar ons is geboden om supermensen te zijn. De

Heer heeft gezegd: “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse

Vader volmaakt is” (Matteüs 5:48). Wij zijn goden in embryovorm

en de Heer eist volmaking van ons allemaal.’

‘Ja, de Christus vergaf hen die hem kwaad deden, maar Hij

was bovenmenselijk’, was zijn reactie.

En mijn antwoord luidde: ‘Maar al veel mensen hebben

ondervonden dat dit goddelijke mogelijk is.’

Blijkbaar zijn er veel mensen die, net als deze goede broeder,

de gemakkelijke theorie aanhouden dat de geest van vergeving

(…) min of meer een monopolie is van schriftuurlijke of fictieve

personages en dat hij eigenlijk niet verwacht kan worden van

echte mensen in de wereld van vandaag. Maar dat is niet zo.9

Ik kende een jonge moeder wier man was overleden. Het

gezin leefde armoedig en de verzekering keerde slechts twee-

duizend dollar uit, maar het leek wel een hemels geschenk. De

verzekeringsmaatschappij schreef meteen een cheque voor dat

bedrag uit zodra er een bewijs van zijn overlijden was overlegd.
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De jonge weduwe kwam tot de conclusie dat zij dit geld voor

noodgevallen moest bewaren en zette het daarom op de bank.

Anderen wisten dat ze het spaargeld had en een familielid over-

tuigde haar dat ze hem de tweeduizend dollar tegen hoge rente

moest lenen.

De jaren gingen voorbij en ze kreeg de hoofdsom noch de

rente van hem. Ze merkte dat de lener haar vermeed en dat hij

ontwijkend antwoordde en allerlei beloften deed als ze hem

naar het geld vroeg. En toen kwam de dag dat ze het nodig had

en het niet kon krijgen.

‘Ik haat hem zo!’ zei ze tegen mij, en haar stemgeluid klonk

giftig en verbitterd, en haar donkere ogen stonden fel. De

gedachte dat een man die gezond van lijf en leden was een jonge

weduwe die een gezin moest onderhouden zou bedriegen! ‘Ik

verafschuw hem zo!’ herhaalde ze telkens weer. Toen vertelde ik

haar [een] verhaal over iemand die de moordenaar van zijn

vader vergaf. Ze luisterde aandachtig. Ik zag dat ze onder de

indruk was. Aan het einde van het verhaal stonden er tranen in

haar ogen. Ze fluisterde: ‘Dankuwel. Dank u hartelijk. Ik moet

beslist ook mijn vijand vergeven. Ik zal mijn hart nu ontdoen van

verbittering. Ik verwacht niet dat ik dat geld ooit terugkrijg, maar

ik geef de overtreder over in de handen van de Heer.’

Weken later sprak ze me weer en gaf toe dat de tussenlig-

gende weken de gelukkigste van haar leven waren geweest. Een

nieuwe gemoedsrust had bezit van haar genomen en ze was in

staat om voor de overtreder te bidden en hem te vergeven, hoe-

wel ze nooit zelfs maar een dollar heeft teruggekregen.10

Als we anderen vergeven, 

bevrijden we onszelf van haat en verbittering

Waarom vraagt de Heer u om uw vijanden lief te hebben en

kwaad met goed te vergelden? Zodat u daar baat bij mag hebben.

Als u iemand haat, heeft die persoon er niet zo veel last van, vooral

als hij niet met u in contact komt. Maar de haat en verbittering

vergiftigen uw onvergeeflijke hart. (...)

Petrus had misschien mensen leren kennen die overtredingen

tegenover hem bleven begaan, en hij vroeg:
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‘Vergeving is het wonderbaarlijke ingrediënt dat

gezin en wijk van harmonie en liefde verzekert.’

‘Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en

moet ik hem vergeven? (…)’

En de Heer zei:

‘Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zeven-

maal’ (Matteüs 18:21–22). (…)

Als zij zich bekeerd hebben en op hun knieën om vergeving

gevraagd hebben, kunnen de meesten wel vergeven. Maar de

Heer vereist van ons dat wij vergeven zelfs als zij zich niet bekeren

of ons om vergeving vragen. (…)

Het moet ons dan erg duidelijk zijn dat wij ook zonder ver-

gelding of wraak toch moeten vergeven, want de Heer doet voor

ons wat nodig is. (...) Verbittering schaadt de drager ervan; het

verhardt, put uit en vergiftigt.11

Er komen vaak overtredingen voor die de overtreder zich niet

bewust is. Iets wat hij heeft gezegd of gedaan wordt verkeerd

opgevat of uitgelegd. Degene die gekwetst is, koestert in zijn

hart de overtreding en doet alleen nog maar kolen op het vuur

en rechtvaardigt daarmee zijn conclusies. Misschien is dat een
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van de redenen waarom de Heer van ons eist dat degene die

gekwetst is de eerste stap tot een verzoening zet.

‘En indien uw broeder of zuster u onrecht doet, zult gij met

hem of haar onder vier ogen spreken; en indien hij of zij bekent,

zult gij tot verzoening komen’ (LV 42:88). (…)

Volgen we dat gebod op, of mokken we verbitterd, wachtend

tot de overtreder ervan hoort en in berouw voor ons neerknielt?12

We kunnen boos worden op onze ouders, een leerkracht of de

bisschop en onszelf tot naamloze anonimiteit laten verworden

doordat wij krimpen en krimpen onder invloed van het gif van

de verbittering en haat. Terwijl de persoon die wij haten verder

gaat met zijn leven en nauwelijks door heeft hoezeer de hater

lijdt, doet deze laatste zichzelf tekort. (...)

Als we onze activiteit in de kerk opgeven vanwege een leider

of vanwege gekwetste gevoelens, dan doen we onszelf tekort.13

Te midden van de wanklanken van haat, verbittering en wraak

die tegenwoordig zo vaak te horen zijn, voelen de zachte klan-

ken van vergeving aan als een genezende balsem. En dat heeft

nog de grootste uitwerking op degene die vergeving schenkt.14

Als we anderen vergeven, worden we

gezegend met vreugde en gemoedsrust

Onder inspiratie van de Heer Jezus Christus heeft Paulus ons

de oplossing gegeven voor de problemen in dit leven die begrip

en vergeving vereisen. ‘Maar weest jegens elkander vriendelijk,

barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u verge-

ving geschonken heeft’ (Efeziërs 4:32). Als deze geest van vrien-

delijke, barmhartige vergevensgezindheid tegenover elkaar ook

thuis gevestigd kon worden, zouden het egoïsme, het wantrou-

wen en de verbittering die heerst in zoveel gezinnen, verdwijnen

en zouden de mensen in vrede leven.15

Vergeving is het wonderbaarlijke ingrediënt dat gezin en wijk

van harmonie en liefde verzekert. Zonder vergeving is er strijd.

Zonder begrip en vergeving is er onenigheid, gevolgd door een

gebrek aan harmonie, en dat leidt tot ontrouw aan huwelijk en
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kerk. Aan de andere kant is vergeving in overeenstemming met

de geest van het evangelie, met de geest van Christus. Die Geest

moet iedereen bezitten om vergeving voor zijn eigen zonden te

krijgen en schuldeloos voor God te staan.16

Vaak zit trots ons in de weg en wordt het ons struikelblok.

Maar ieder van ons moet zichzelf afvragen: ‘Is je trots belangrij-

ker dan je gemoedsrust?’

Maar al te vaak verliest iemand die veel goeds heeft gedaan in

zijn leven en een uitstekende bijdrage heeft geleverd wegens

trots de rijke beloning die hij anders zou verdienen. We moeten

altijd een vergevensgezind hart en een berouwvolle geest heb-

ben en altijd bereid zijn om nederig te zijn, net als de tollenaar

[zie Lucas 18:9–14], en de Heer vragen om ons te vergeven.17

Zolang het sterfelijk leven voortduurt en wij met onvol-

maakte mensen werken, zullen er misverstanden, beledigingen

en gekwetste gevoelens zijn. Zelfs de beste motieven worden

vaak verkeerd begrepen. Het is bevredigend te zien dat velen

grootmoedig genoeg zijn om hun manier van denken aan te

passen, hun trots in te slikken en hen te vergeven die hen

gekwetst hebben. Talrijke anderen die in volkomen ellende de

eenzame, met doornen bezaaide paden van kritiek hebben

bewandeld, hebben uiteindelijk geaccepteerd dat het anders

moet, dat ze fout waren, en hebben hun hart ontdaan van de

verbittering en hebben gemoedsrust gevonden, die fel

begeerde gemoedsrust die schittert door afwezigheid als men

hem niet heeft. En de frustratie van kritiek, verbittering en de

daaruit voortvloeiende vervreemding hebben plaats gemaakt

voor warmte, licht en vrede.18

Het is mogelijk. De mens kan zichzelf overwinnen. De mens

kan overwinnen. De mens kan iedereen vergeven die iets tegen-

over hem misdaan heeft en kan vervolgens gemoedsrust krijgen

in dit leven en eeuwig leven in de toekomende wereld.19

Als wij naar vrede streven en het initiatief nemen om geschil-

len op te lossen — als wij met heel ons hart kunnen vergeven en

vergeten — als wij, voordat we iemand een steen van beschuldi-

ging toewerpen, onze eigen ziel kunnen zuiveren van zonde,
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verbittering en schuld — als we alle overtredingen vergeven

voordat we zelf om vergeving vragen — als we onze eigen schul-

den betalen, groot of klein, voordat we onze schuldenaren

onder druk zetten — als we de verblindende balken uit onze

eigen ogen halen voordat we de splinters in de ogen van ande-

ren overdrijven — wat zou dit dan een prachtige wereld zijn!

Echtscheidingen zouden tot een minimum teruggebracht wor-

den; rechtbanken zouden geen nare zaken meer te verwerken

krijgen; het gezinsleven zou hemels zijn; de opbouw van het

koninkrijk zou sneller voortgang vinden; en de vrede die alle

begrip te boven gaat [zie Filippenzen 4:7] zou ons allen vreugde

en geluk geven zoals die ‘in geen mensenhart is opgekomen.’

[Zie 1 Korintiërs 2:9.]20

Moge de Heer ons zegenen zodat wij voortdurend de geest van

ware bekering en vergeving in ons hart mogen hebben totdat wij

ons vervolmaakt hebben en de heerlijkheid van de verhoging

tegemoet zien die de meest getrouwen wacht.21

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Neem het verhaal op de pagina’s 100–103 door. Waarom is het

soms moeilijk om iemand anders te vergeven? Wat betekenen

de woorden ‘want in hem verblijft grotere zonde’ (LV 64:9)?

• Lees Matteüs 6:14–15, op pagina 103 aangehaald door president

Kimball. Waarom zouden we andere mensen moeten vergeven

om door de Heer vergeven te worden?

• Welke houding en daden kunnen een indicatie zijn dat de

vergiffenis die wij iemand anders schenken oprecht en vol-

ledig is? (Zie pp. 103–105.) Waarom moet vergeving uit het

hart komen?

• Neem het onderdeel door dat op pagina 105 onderaan begint.

Door welke evangelieleringen kunnen wij de bereidheid krijgen

om het oordeel aan de Heer over te laten?
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• Let bij het lezen van het verhaal over de jonge moeder op

pagina 107 op de dingen die haar er aanvankelijk van weer-

hielden om te vergeven en wat haar uiteindelijk in staat stelde

om dat toch te doen. Hoe kunnen wij de hindernissen over-

winnen die ons ervan weerhouden om anderen te willen en

kunnen vergeven?

• Wat zijn enkele gevolgen als wij anderen niet willen vergeven?

(Zie pp. 108–110.) Welke zegeningen zijn u ten deel gevallen

door anderen te vergeven? Bedenk hoe u vergevensgezind

kunt zijn in uw relaties met anderen.

Relevante teksten: Matteüs 5:43–48; Lucas 6:36–38; Kolossenzen

3:12–15; LV 82:23
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President Kimball heeft ons geleerd dat wij, als wij ons

overgeven aan ‘de fijne invloed en smeekbeden van de Geest’,

gezegend worden met ‘bescherming, kracht, vrijheid en vreugde’.



Sterk u tegen kwade invloeden

Het evangelie van Jezus Christus biedt ons kracht
en bescherming tegen het kwaad van onze tijd.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

President Spencer W. Kimball heeft gezegd dat de strijd tegen

Satan en zijn legers ‘geen kleine schermutseling met een niet erg

wilskrachtige tegenstander is, maar een grote veldslag met een

vijand die zo machtig en georganiseerd is, en zich zo sterk heeft

verschanst dat wij waarschijnlijk verslagen worden als we niet

sterk, goed getraind en waakzaam zijn.’1

Als jonge zendeling in het zendingsgebied Centrale Staten

schreef hij in zijn dagboek over een ervaring die zijn vastbera-

denheid om verleiding te weerstaan, illustreert. Hij nam een trein

naar Chicago (Illinois) en werd tijdens de reis benaderd door een

man. ‘[Hij] probeerde me over te halen om een boek met vieze

plaatjes te lezen. Ik zei dat het me niet aantrok. Hij probeerde me

over te halen om in Chicago met hem mee te gaan en ik wist dat

hij me naar de hel zou leiden. Ik legde hem het zwijgen op, maar

toen hij weg was voelde ik me nog een uur blozen. Ik dacht: “Hoe

hard probeert Satan niet om door zijn duivelskinderen jonge

mensen op het slechte pad te brengen.” Ik dankte de Heer dat ik

de kracht had om het te overwinnen.’2

Leringen van Spencer W. Kimball

Satan bestaat echt en poogt met alle 

middelen om ons te vernietigen

In deze tijd van wereldwijsheid en dwaling stellen de mensen

niet alleen God, maar ook de duivel als een abstract concept voor.

In dat concept is Satan een mythe die nuttig was om mensen in
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minder verlichte tijden op het rechte pad te houden, maar die

tegenwoordig uit de tijd is omdat we nu zo goed ingelicht zijn.

Niets is verder van de waarheid. Satan is wel degelijk een persoon

— een individu van geest, zonder een sterfelijk lichaam. Zijn ver-

langen om eenieder van ons in zijn macht te krijgen, is niet min-

der vurig dan het verlangen van onze Vader om ons door

rechtschapenheid naar zijn eeuwige koninkrijk terug te brengen.3

Weten waar het gevaar schuilt en hoe dat te herkennen in al

zijn verschijningsvormen, biedt bescherming. De duivel is alert.

Hij staat altijd klaar om elke onoplettende, zorgeloze of opstan-

dige ziel te misleiden en in te lijven.4

Ongeacht wie op een gegeven moment bijzondere aandacht

krijgt van de tegenstander, hij streeft ernaar om alle mensen

‘ongelukkig [te maken], net als hij zelf ’ (2 Nephi 2:27). Ja, hij

streeft naar ‘de ellende van het gehele mensdom’ (2 Nephi 2:18).

Hij wijkt niet van zijn doel af, en hij is slim en genadeloos in zijn

streven.5

Petrus heeft ons als volgt gewaarschuwd: ‘Wordt nuchter en

waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brul-

lende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden’ (1 Petrus 5:8).

En de Heiland zei dat zelfs de uitverkorenen zo mogelijk nog

door Lucifer misleid zouden worden [zie Matteüs naar Joseph

Smith 1:22]. [Lucifer] zal zijn logica gebruiken om verwarring te

stichten en zijn beredeneringen om te vernietigen. Hij zal bete-

kenis verduisteren, deuren op een kier zetten en van het zuiver-

ste wit via alle tinten grijs uiteindelijk het diepste zwart maken.6

De aartsbedrieger heeft alle mogelijke manieren en middelen

bestudeerd om zijn doeleinden te bereiken. Alles wat voor het

welzijn van de mens is gemaakt, neemt hij over en verandert en

camoufleert het (...) zodat hij hun gedachten over kan nemen,

hun lichaam misbruiken en hen de zijne maken.

Hij slaapt nooit — hij is ijverig en houdt vol. Hij analyseert zijn

probleem grondig en slaat dan ijverig en methodisch toe om zijn

doel te bereiken. Hij gebruikt alle vijf zintuigen en de natuurlijke

honger en dorst van de mens om hem weg te voeren. Hij gaat

ervan uit dat hij weerstand zal ondervinden en sterkt zich erte-

gen. Hij maakt gebruik van tijd, ruimte en ontspanning. Hij is
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bestendig, overtuigend en handig. Hij gebruikt nuttige dingen

zoals radio, televisie, drukwerk, vliegtuig en auto om te vervor-

men en beschadigen. Hij gebruikt het groepsgedrag van de mens,

zijn eenzaamheid en al zijn behoeften om hem te misleiden. Hij

doet zijn werk op de gunstigste tijden op de indrukwekkendste

plaatsen met de invloedrijkste mensen. Hij ziet niets over het

hoofd waarmee hij kan misleiden, vervormen en verlagen. Hij

maakt gebruik van geld, macht en kracht. Hij verleidt de mens en

valt hem op zijn zwakste plek aan. Hij neemt het goede en maakt

er iets slechts van. (…) Hij gebruikt elke mogelijke manier om de

mens omver te werpen.7

De tegenstander is subtiel. Hij is sluw. Hij weet dat hij goede

mensen er niet toe kan brengen om meteen groot kwaad te

doen, dus fluistert hij ze heel sluw halve waarheden in totdat

zijn slachtoffers hem volgen.8

Met hulp van de Heer kunnen we 

kwade invloeden weerstaan

Als we [de] dodelijke slagen van het kwaad willen ontvluch-

ten en ons gezin beschermen en sterken tegen alle destructieve

invloeden die zo welig tieren om ons heen, hebben we de hulp

(…) van de Schepper zelf nodig. Er is maar één zekere manier

om die te krijgen, en dat is door het evangelie van de Heer Jezus

Christus en gehoorzaamheid aan zijn wijze, geïnspireerde

leringen.9

Ieder krijgt in zijn leven te maken met de strijd tussen goed

en kwaad, tussen Satan en de Heer. Iedereen die de jaren van

verantwoordelijkheid, oftewel de leeftijd van acht jaar, heeft

bereikt en een volkomen bekeerlijk hart heeft, en met het juiste

gezag gedoopt wordt, ontvangt de Heilige Geest. Als hij naar

Hem luistert, zal dit lid van de Godheid hem leiden, inspireren

en waarschuwen, en zal Hij de ingevingen van het kwaad

onschadelijk maken.10

Hij die grotere kracht heeft dan Lucifer, die onze burcht en

kracht is, kan ons steunen in tijden van grote verleiding. Hoewel

de Heer nooit iemand met geweld uit zonde zal halen of uit de

armen van zijn verleiders, wendt Hij wel zijn Geest aan om de
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zondaar ertoe aan te zetten om dat met goddelijke hulp te doen.

En degene die zich overgeeft aan de fijne invloed en smeekbe-

den van de Geest en alles doet was in zijn vermogen ligt om zijn

bekeerlijke houding te behouden, is verzekerd van bescherming,

kracht, vrijheid en vreugde.11

Satan (…) probeerde Mozes over te halen zich aan hem te

onderwerpen. (…)

‘Mozes, zoon des mensen, aanbid mij’, verleidde de duivel

hem met beloften van werelden, luxe en macht. (…)

De profeet beval: ‘Ga heen, Satan (…)’ (Mozes 1:12, 16). De

leugenaar, de verleider, de duivel — die niet bereid was dit even-

tuele slachtoffer op te geven, raasde nu ‘met luide stem en tierde

op de aarde en beval, zeggende: Ik ben de Eniggeborene, aanbid

mij’ (Mozes 1:19).

Mozes zag de misleiding in en zag de kracht der duisternis en

de ‘bitterheid der hel’. Dit was een kracht waar niet makkelijk

mee af te rekenen viel en die zich niet makkelijk liet wegjagen.

Doodsbang riep hij God aan en beval toen met hernieuwde

kracht:

‘Ik zal niet ophouden God aan te roepen (...) want zijn heer-

lijkheid heeft op mij gerust, daarom kan ik onderscheid maken

tussen Hem en u. (…) In de naam van de Eniggeborene, ga

heen, Satan’ (Mozes 1:18, 21).

Zelfs Lucifer, (…) de aartsvijand van de mens, kan de kracht van

Gods priesterschap niet weerstaan. Bevend, vloekend, huilend,

weeklagend en tandenknarsend verliet hij de overwinnaar:

Mozes.12

Wij moeten klaar zijn om een duidelijk standpunt in te nemen

voor het aangezicht van Satan (…) en vorstendommen en mach-

ten en heersers der duisternis. Wij hebben de hele wapenrusting

Gods nodig om ze te weerstaan. [Zie Efeziërs 6:12–13.]13

‘Doet de [gehele] wapenrusting Gods aan’, volgens de aan-

sporing van Paulus (Efeziërs 6:11). Met deze goddelijke invloed

en bescherming zijn wij in staat om de misleidingen van de

tegenstander te herkennen, ongeacht hoe die verpakt zijn in

aantrekkelijke woorden en redeneringen, en kunnen wij
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‘weerstand bieden in de boze dag en, [onze] taak geheel vervuld

hebbende, stand […] houden.’ [Zie Efeziërs 6:13.]14

We moeten niet toegeven aan zelfs 

de kleinste verleidingen

Als we eerst toegeven aan kleine verleidingen, komt er ook

ernstige zonde in ons leven. Slechts zelden begaat iemand een

grotere overtreding zonder eerst toegegeven te hebben aan klei-

nere, die de deur openzetten naar grotere. Iemand noemde eens

een voorbeeld van een bepaalde zonde en zei toen: ‘Een eerlijk

mens wordt niet zomaar oneerlijk, net zo min als een schone

akker zomaar ineens vol onkruid komt te staan.’

Het is bijzonder moeilijk, en misschien wel onmogelijk, voor de

duivel om door een gesloten deur te gaan. Hij lijkt geen sleutels

te hebben voor gesloten deuren. Maar als een deur op een kier

staat, zet hij zijn teen ertussen, al gauw gevolgd door zijn voet,

daarna zijn been, torso en hoofd, en uiteindelijk is hij helemaal

binnen.

Deze situatie doet denken aan de fabel van de kameel en zijn

eigenaar die door de woestijn reisden toen er een zandstorm

kwam. De reiziger zette snel zijn tent op en ging naar binnen. Hij

deed hem dicht om zichzelf te beschermen tegen de snijdende,

schurende zandkorrels die de storm in het rond slingerde. De

kameel bleef uiteraard buiten. Maar toen de krachtige winden

zand tegen zijn lichaam aansmeten en het in zijn ogen en neus-

gaten kwam, vond hij het ondraaglijk en begon uiteindelijk te

smeken om in de tent gelaten te worden.

‘Er is alleen maar ruimte voor mijzelf ’, zei de reiziger.

‘Maar mag ik dan alleen mijn neus naar binnen steken, zodat

ik lucht kan inademen zonder zand?’ vroeg de kameel.

‘Nou, ja, dat zou misschien wel kunnen’, antwoordde de rei-

ziger, en deed de flap een heel klein beetje open, waarop de

lange neus van de kameel de tent in kwam. Dat was best prettig

voor de kameel! Maar al gauw werd de kameel zich bewust van

het stekende zand in zijn ogen en oren (…):
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‘De wind blaast het zand zo hard tegen mijn kop aan dat het

aanvoelt als een rasp. Kan ik alleen mijn kop naar binnen steken?’

Weer redeneerde de reiziger dat toestemmen geen kwaad

kon, want de kameel kon zijn kop in de top van de tent steken

— een ruimte die hij zelf niet gebruikte. Dus stak de kameel zijn

kop naar binnen en het dier was weer tevreden — maar slechts

voor even.

‘Alleen mijn voorlijf ’, smeekte hij, en weer gaf de reiziger toe.

Al gauw bevonden de voorste schouders en benen van de

kameel zich in de tent. Doordat het smeken en toegeven zo

doorging, was de kameel uiteindelijk met zijn hele lijf in de tent.

Maar omdat het nu te krap was voor allebei, schopte de kameel

de reiziger de wind en storm in.

Net als de kameel wordt Lucifer ons al snel meester als we toe-

geven aan zijn eerste verlokkingen. Al gauw wordt het geweten

helemaal het zwijgen opgelegd. Het kwaad krijgt vrij spel en de

deur naar het heil wordt dicht gedaan totdat een grondige beke-

ring die weer opendoet.

Hoe belangrijk het is om niet in de geringste mate aan verlei-

ding toe te geven, wordt door het voorbeeld van de Heiland

onderstreept. Zag Hij het gevaar niet toen Hij zich met zijn geval-

len broer Lucifer op de berg bevond, en door de grote verleider

in verzoeking werd gebracht? Hij had de deur open kunnen

doen en met het gevaar kunnen spelen door te zeggen: ‘Goed,

Satan, ik zal naar je voorstel luisteren. Ik hoef er niet aan toe te

geven, ik hoef er niet voor te bezwijken, ik hoef het niet te aan-

vaarden — maar Ik zal naar je luisteren.’

Maar zo redeneerde Christus niet. Hij maakte meteen en dui-

delijk een einde aan het gesprek en beval: ‘Ga weg, Satan.’ En

daarmee bedoelde Hij waarschijnlijk ‘Ik wil je niet meer zien —

ga weg — ik luister niet — ik wil niets met je te maken hebben.’

En we lezen wat er vervolgens gebeurde: ‘Toen liet de duivel

Hem met rust’ [Matteüs 4:10–11].

Dit is het goede voorbeeld voor ons als we zonden liever voor-

komen dan genezen. Als ik het verhaal van de Verlosser en zijn

verleidingen lees, weet ik zeker dat Hij zijn energie gebruikte om
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Zich tegen verleidingen te versterken in plaats van ermee te wor-

stelen om ze te overwinnen.

Als we nu de juiste beslissingen nemen, 

kunnen we later verleiding weerstaan 

Beslissingen nemen is voor iedereen een fundamentele taak.

Tientallen keren per dag komen we bij een splitsing van wegen

en moeten we besluiten waar we heengaan. Sommige alternatie-

ven zijn lang en moeilijk, maar brengen ons in de juiste richting

van ons uiteindelijke doel. Andere zijn kort, breed en makkelijk,

maar gaan in de verkeerde richting. Het is belangrijk om onze

uiteindelijke doelen duidelijk voor ogen te houden zodat we ons

niet bij elke splitsing laten afleiden door de volgende vragen, die

er niet toe doen: Welke weg is makkelijker of prettiger? Waar gaan

anderen naartoe?

Het is makkelijker om de juiste beslissingen te nemen als we

dat ruim van tevoren doen, met onze uiteindelijke doelen in

gedachten. Dat bespaart ons bij de splitsing veel leed, als we

moe en ernstig in verleiding zijn.

Toen ik nog jong was, nam ik een vast besluit om nooit thee,

koffie, tabak of alcohol te proeven. Ik ondervond dat dit vaste

besluit mij in veel verschillende ervaringen heeft gered. Er waren

veel gelegenheden waarbij ik ergens een slokje van had kunnen

nemen, iets had kunnen proeven, maar het reeds genomen

onwankelbare besluit gaf mij een goede reden en de kracht om

de verleiding te weerstaan.

(…) De tijd om te beslissen dat we met niets minder genoe-

gen nemen dan een gelegenheid om eeuwig bij onze Vader te

wonen, is nu. Dan wordt elke keuze die we verder nemen beïn-

vloed door onze vastbeslotenheid om niets in de weg te laten

staan van het bereiken van dat einddoel.16

Ontwikkel zelfdiscipline zodat u steeds minder hoeft te beslis-

sen en niet telkens opnieuw hoeft te beslissen wat u zult doen

wanneer u telkens weer met dezelfde verleiding geconfronteerd

wordt. Sommige dingen hoeven we maar één keer te beslissen.
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Wat een grote zegen is het om niet steeds met een bepaalde

verleiding te hoeven worstelen. Dat is namelijk tijdverslindend

en uiterst gevaarlijk.17

We kunnen sommige dingen voor eens en voor altijd van ons

afzetten! We kunnen één beslissing nemen over bepaalde zaken,

die beslissing toepassen in ons leven en ze vervolgens deel van

ons wezen maken zonder erover te hoeven tobben en honderd

keer opnieuw te moeten beslissen wat we wel en wat we niet

doen.

Besluiteloosheid en ontmoediging scheppen een klimaat

waarin de tegenstander het beste gedijt, want hij kan in die

omstandigheden veel slachtoffers maken onder de mensen. (…)

Als u het nog niet hebt gedaan, besluit dan om te besluiten!18

Wat zou het fijn zijn als we elke jongen en elk meisje in de

kerk al in hun jeugdjaren gewoon konden laten besluiten: ‘Ik zal

nooit toegeven aan Satan of aan wie dan ook die wil dat ik

mezelf vernietig.’19

De tijd om op te houden met het kwaad is vóórdat u eraan

begint. Het geheim van een goed leven schuilt in bescherming en

preventie. Zij die toegeven aan het kwaad zijn meestal diegenen

die zichzelf in een kwetsbare positie gemaneuvreerd hebben.20

Wij weerstaan de tegenstander als we onze zwakheden

erkennen en ernaar streven ze te overwinnen

Ik ben op een boerderij opgegroeid en ik herinner me dat ik,

als de varkens naar buiten gingen, eerst keek naar de gaten

waardoor ze eerder al eens ontsnapt waren. Als de koe in de wei

naar groener gras elders stond te kijken, wist ik waar ik het eerst

moest zoeken naar de plek waarlangs ze kon ontsnappen. Het

was naar alle waarschijnlijkheid de plek waar ze al eerder over

de omheining was gesprongen of waar de omheining kapot was

geweest. En zo is het ook met de duivel — hij weet waar hij moet

verleiden, waar hij zijn rake klappen moet uitdelen. Hij vindt de

zwakke plek. Op het gebied waarop iemand eerder zwak is

geweest, is hij het makkelijkst opnieuw te verleiden.21
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President Kimball heeft gezegd dat wij moeten ‘vasthouden aan 

de ijzeren roede’ om ons te beschermen tegen de tegenstander.

Het lijkt erop dat het kwaad altijd om ons heen is. (…) Daarom

moeten we voortdurend waakzaam zijn. We brengen onze zwak-

heden in kaart en concentreren ons op het overwinnen ervan.22

De meesten onder ons hebben zwakke plekken waardoor ons

rampen kunnen overkomen als we niet heel goed beschermd en

immuun gemaakt worden. (…)

In de geschiedenis zijn er veel (…) voorbeelden te vinden van

kracht en trots, zowel individueel als landelijk, die bezweken voor

een aanval op de zwakke plek. Hoewel die plekken vaak, althans

op het eerste gezicht, fysiek waren, kennen Lucifer en zijn volge-

lingen ook ieders gewoonten, zwakheden en zwakke plekken, en

maken ze er gebruik van om ons naar de geestelijke vernietiging
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te voeren. Bij de een kan het dorsten naar alcohol zijn. Bij een

ander onstilbare honger. Weer iemand anders heeft toegestaan dat

zijn geslachtsdrift de overhand kreeg. Nog iemand anders houdt

van geld en van de luxe en het gemak die hij daarmee kan kopen.

En weer een ander verlangt naar macht. Enzovoort.23

Laat hem die kwade neigingen heeft eerlijk zijn en zijn zwak-

heden toegeven. Ik zeg u dat de Heer ons geen zonde geeft. Hij

heeft niemand slecht gemaakt. (…) De zonde is wél in de wereld

toegelaten en het is Satan toegestaan om ons te verleiden, maar

we hebben onze keuzevrijheid. We kunnen zondigen of recht-

schapen leven, maar we kunnen onze verantwoordelijkheid niet

ontlopen. De Heer de schuld geven van zonde, zeggen dat het

ingeworteld en onbeheersbaar is, dat is laag en lafhartig. De

schuld van onze zonden op onze ouders en onze opvoeding

schuiven is vluchtgedrag. Onze ouders kunnen eventueel

gefaald hebben. Onze eigen achtergrond kan frustrerend zijn

geweest. Maar als zoons en dochters van een levende God heb-

ben wij de kracht in ons om boven onze omstandigheden uit te

stijgen en ons leven een andere wending te geven.24

Wij smeken onze leden overal: ‘Onderwerpt u […] aan God,

maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden’

(Jakobus 4:7). (…)

Er zijn misschien mensen met een algemeen gevoel van

onrust wegens de toestand in de wereld en het zich uitbrei-

dende kwaad, maar de Heer heeft gezegd: ‘(…) indien gij voor-

bereid zijt, zult gij niet vrezen’ (LV 38:30) en ‘Vrede laat Ik u (…).

Uw hart worde niet ontroerd of versaagd’ (Johannes 14:27).25

Als heiligen der laatste dagen moeten wij waakzaam zijn. De

manier voor iedere persoon en ieder gezin om op te passen voor

de slingers en pijlen van de tegenstander en zich voor te berei-

den op de grote dag des Heren is vast te houden aan de ijzeren

roede, meer geloof te oefenen, zich te bekeren van zonden en

tekortkomingen, en ijverig bezig te zijn met het werk van zijn

koninkrijk op aarde, namelijk De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen. Daarin schuilt het ware geluk voor

alle kinderen van onze Vader.26
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Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Welke leringen van president Kimball over Satan en zijn

methodes vindt u nuttig? En waarom? (Zie pp. 115–117.)

• Lees het onderdeel dat op pagina 117, derde alinea begint.

Hoe kan de Heer ons helpen om het kwaad te weerstaan?

(Zie voor een voorbeeld het verhaal op p. 115.) Wanneer

hebt u dergelijke hulp ontvangen?

• Lees de fabel op pagina’s 119–120. Waarom zou de reiziger de

kameel in zijn tent hebben gelaten? Denk na hoe de Heiland

verleiding weerstond (zie pp. 120–121). Noem enkele manie-

ren waarop ouders hun kinderen kunnen helpen om zelfs de

kleinste verleidingen te herkennen en weerstaan.

• Lees de eerste alinea bovenaan p. 121. Vergelijk de manier om

zonde te voorkomen met de manier om van zonde genezen te

worden.

• President Kimball heeft gezegd: ‘De juiste beslissingen zijn het

makkelijkst te nemen als we ze lang van tevoren nemen.’

(Pagina 121.) Welke uitwerking kunnen vroegtijdig genomen

beslissingen om ons te houden aan geboden zoals het woord

van wijsheid op ons leven hebben? (Zie voor een voorbeeld

pagina 121.) Welke onveranderlijke beslissingen inzake het

naleven van het evangelie hebt u genomen?

• Denk na over president Kimballs opmerkingen aangaande zijn

varkens en koe (p. 122). Wat voor nut heeft het voor ons om

onze zwakheden te erkennen en er verantwoordelijkheid

voor te aanvaarden?

Relevante teksten: 1 Korintiërs 10:13; 1 Nephi 15:23–25;

Helaman 5:12; Ether 12:27; LV 10:5



H O O F D S T U K  1 0

126

Noten

1. Verslag gebiedsconferentie Brisbane
(Australië) 1976, p. 19.

2. ‘The Mission Experience of Spencer
W. Kimball’, Brigham Young
University Studies, herfst 1985,
p. 126.

3. The Miracle of Forgiveness (1969),
p. 21.

4. The Miracle of Forgiveness, p. 213.

5. ‘The Role of Righteous Women’,
Ensign, november 1979, p. 104.

6. ‘President Kimball Speaks Out on
Morality’, Ensign, november 1980,
p. 94.

7. ‘How to Evaluate Your Performance’,
Improvement Era, oktober 1969,
p. 12.

8. ‘The Gospel of Repentance’, Ensign,
oktober 1982, p. 2.

9. Conference Report, april 1979, p. 5;
of Ensign, mei 1979, p. 6.

10. The Miracle of Forgiveness, pp.
14–15.

11. The Miracle of Forgiveness, p. 176.

12. Faith Precedes the Miracle (1972),
pp. 87–88.

13. ‘The Blessings and Responsibilities
of Womanhood’, Ensign, maart 1976,
p. 71.

14. Faith Precedes the Miracle, p. 219.

15. The Miracle of Forgiveness,
pp. 215–217.

16. ‘Decisions: Why It’s Important to
Make Some Now’, New Era, april
1971, p. 3.

17. ‘President Kimball Speaks Out on
Planning Your Life’, New Era, sep-
tember 1981, p. 50.

18. Conference Report, april 1976, p. 70;
of Ensign, mei 1976, p. 46.

19. Verslag gebiedsconferentie Manilla
(Filipijnen) 1975, p. 5.

20. The Miracle of Forgiveness, p. 15.

21. The Miracle of Forgiveness, p. 171.

22. The Miracle of Forgiveness,
pp. 209–210.

23. The Miracle of Forgiveness,
pp. 218–219.

24. An Apostle Speaks to Youth — Be Ye
Clean: Steps to Repentance and
Forgiveness (pamflet, 1970), p. 13.

25. Conference Report, april 1974, p. 6;
of Ensign, mei 1974, p. 6.

26. Conference Report, oktober 1982,
p. 4; of Ensign, november 1982, p. 5.



127

H O O F D S T U K  1 1

Verstandig leven: de beginselen
van zelfredzaamheid en
voorbereiding toepassen

Verstandig en vooruitziend leven is een levenswijze 
die het karakter vormt en ons stoffelijke, sociale,

emotionele en geestelijke welzijn bevordert.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

Als jong echtpaar wisten Spencer W. Kimball en zijn vrouw,

Camilla, ‘dat ze niet rijk waren. Maar ze hadden werk en talen-

ten. Ze wisten hoe ze met geld om moesten gaan en moesten

leven naar hun inkomen en sparen voor de toekomst.’1

Broeder en zuster Kimball leefden onder meer in tijden van

grote economische moeilijkheden, zoals de Eerste Wereldoorlog

(1914–1918), de crisisjaren (1929–1939) en de Tweede

Wereldoorlog (1939–1945). Omdat hij deze moeilijke periodes

had meegemaakt, concludeerde president Kimball: ‘Wat ik met

eigen ogen heb gezien, maakt mij bang om te verzuimen wat ik

kan doen ter bescherming tegen rampen.’2

Hij zag onder meer hoe moeilijk andere mensen het hadden:

‘Van kindsbeen af heb ik de algemene autoriteiten horen zeggen:

“Betaal uw schulden af en blijf schuldenvrij.” Ik heb een aantal

jaren in het bankwezen gewerkt en heb de vreselijke situaties

gezien waarin veel mensen belandden omdat ze die belangrijke

raad genegeerd hadden.’

Spencer werkte niet alleen voor een bank, maar hield ook de

boekhouding van enkele winkels bij. ‘Een van de grootste schok-

ken die ik in mijn leven had, was in de boeken schulden te vinden

van veel mensen die ik kende. Ik kende ze. Ik wist ongeveer wat
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‘Laten wij de beginselen van persoonlijke en 

gezinsvoorbereiding toepassen in ons dagelijks leven.’
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hun inkomen was en ik zag ze het uitgeven. Met andere woorden,

ik zag dat ze hun kleren, schoenen, alles op afbetaling kochten.

‘En het was mijn taak om aan het eind van de maand hun

rekeningen op te stellen. Velen van hen konden die aan het eind

van de maand niet betalen. Ze konden zelfs de overeengekomen

aflossingen niet betalen. En omdat ik was opgegroeid in een

gezin dat goed met geld omging, kon ik dat niet begrijpen. Ik

kon begrijpen dat iemand een huis op afbetaling zou kopen of

misschien zelfs een auto. Maar ik heb nooit kunnen begrijpen

dat iemand kleren wilde dragen die hij niet betaald had. Of

voedsel kopen op afbetaling.’3

President Kimball had het in zijn leringen niet alleen maar over

financiële zaken, maar ook andere kwesties inzake verstandig

leven, zoals persoonlijke verantwoordelijkheid, werken, voorraad-

vorming en thuisproductie. Hij zei: ‘Laten wij de beginselen van

persoonlijke en gezinsvoorbereiding toepassen in ons dagelijks

leven. “Indien gij voorbereid zijt, zult gij niet vrezen” (LV 38:30).’4

Leringen van Spencer W. Kimball

Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen sociale, emotio-

nele, geestelijke, lichamelijke of materiële welzijn

De Heer heeft de kerk en haar leden geboden zelfredzaam en

onafhankelijk te zijn. (Zie LV 78:13–14.)

In eerste instantie bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen

sociale, emotionele, geestelijke, lichamelijke en economische

welzijn, daarna uw familie en ten derde de kerk, als u een

getrouw lid bent.

Geen goed lid van de kerk dat lichamelijk of emotioneel gezond

is, zal vrijwillig de last van zijn eigen welzijn of van zijn gezin op

anderen afwentelen. Hij zal zo lang mogelijk, onder inspiratie van

de Heer en met het werk van eigen handen, zichzelf en zijn gezin

voorzien van de geestelijke en materiële levensbehoeften. (Zie

1 Timoteüs 5:8.)5

Op onze reizen en onze bezoeken aan mensen over de hele

wereld, zien wij de grote stoffelijke behoeften van onze leden.
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En in ons verlangen om hen te helpen zien wij in hoe essentieel

het is dat zij deze grote les leren: dat wij het hoogste niveau van

spiritualiteit bereiken als wij het vlees overwinnen. We vormen

karakters als we mensen aanmoedigen om in hun eigen behoef-

ten te voorzien.

Hoeveel we ook filosoferen, excuses verzinnen of iets wegre-

deneren, daarmee veranderen we niets aan de fundamentele

noodzaak om zelfredzaam te zijn. En dit is de reden daarvoor:

‘Alle waarheid is onafhankelijk in die sfeer waarin God haar

heeft geplaatst (…) zoals ook alle intelligentie; anders is er geen

bestaan’ (LV 93:30). De Heer zegt dat hier ‘de keuzevrijheid van

de mens’ ligt (zie LV 93:31) en dat wij met deze keuzevrijheid

voor onszelf verantwoordelijk zijn. Met deze keuzevrijheid kun-

nen wij ons tot heerlijkheid verheffen of tot veroordeling verval-

len. Mogen wij altijd zelfredzaam zijn, zowel individueel als

collectief. Dit is ons erfgoed en onze plicht.7

We hebben veel nadruk gelegd op persoonlijke en gezinsparaat-

heid. Ik hoop dat elk lid van deze kerk adequaat op die aansporing

reageert. Ik hoop ook dat wij het positieve begrijpen en beklemto-

nen en niet het negatieve. Ik waardeer de manier waarop de

zustershulpvereniging persoonlijke en gezinsparaatheid als een

‘verstandige leefstijl’ verkondigt. Een verstandige leefstijl betekent

[zuinig omspringen] met onze middelen, onze financiën verstandig

plannen, onze gezondheid op peil houden, ons goed voorbereiden

op een opleiding en een carrière, voldoende aandacht besteden aan

eigen [voedsel]productie en voorraad en aan de ontwikkeling van

onze emotionele veerkracht.8

Wij hebben het advies gekregen om 

zelf voedsel te produceren en op te slaan

De Heer heeft ons aangespoord om iets weg te leggen als

appeltje voor de dorst in moeilijke tijden en een jaarvoorraad of

meer aan levensbenodigdheden op te slaan, zodat ons gezin in

het geval van een overstroming, aardbeving, hongersnood,

orkaan of levensstorm de moeilijke tijden kan doorstaan.9
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Wij moedigen u aan om zo veel voedsel te produceren als u

op uw grond kunt kweken. Bessenstruiken, druivenbomen,

fruitbomen — plant ze als u ze uw klimaat verdragen. Kweek

groenten in eigen tuin en eet ze. Zelfs flatbewoners kunnen over

het algemeen wel wat voedsel kweken in potten en bakken.

Bestudeer de beste manieren om in uw eigen voedselbehoeften

te voorzien. Maak uw tuin zo netjes en aantrekkelijk als u kunt,

maar zorg dat hij ook wat oplevert. Als u kinderen thuis hebt,

betrek ze er dan bij en geef ze allemaal een eigen taak.10

Ik hoop dat wij begrijpen dat het weliswaar vaak nuttig is om

(…) een tuin te hebben zodat we minder geld hoeven uit te

geven aan voedsel en we heerlijke vruchten en groenten kwe-

ken, maar dat het nog veel meer oplevert. Wie kan de waarde

schatten van dat bijzondere gesprekje tussen dochter en vader

tijdens het wieden of besproeien van de tuin? Hoe evalueren we

het nut van de lessen die we leren door te planten, kweken en

oogsten — die eeuwige wet? En hoe meten we de gezinseenheid

en samenwerking die ongetwijfeld gepaard gaat met het inma-

ken van het voedsel? Ja, wij leggen daarmee een voorraad aan,

maar de levenslessen die wij leren door verstandig te leven zijn

waarschijnlijk nog veel nuttiger.11

Wij moedigen gezinnen aan om een jaarvoorraad bij de hand

te houden. En wij zeggen het telkens en telkens weer en herha-

len de schrifttekst waarin de Heer zegt: ‘Wat noemt gij Mij Here,

Here, en doet niet wat Ik zeg?’ [Lucas 6:46.] Hoe onbetekenend

is het als ze hun spiritualiteit zogenaamd in praktijk brengen en

Hem bij zijn naam noemen maar niet doen wat Hij zegt.12

Worden wij welvarender en wordt ons banksaldo hoger, dan

krijgen we een gevoel van veiligheid en denken we soms dat we

de voorraad die de algemene autoriteiten gesuggereerd hebben

niet nodig hebben. Maar we moeten bedenken dat de omstan-

digheden kunnen veranderen en dat een jaarvoorraad aan levens-

benodigdheden dan erg door ons en anderen gewaardeerd

wordt. Daarom doen we er goed aan om te luisteren naar wat ons

is gezegd en de aanwijzingen nauwkeurig op te volgen.13
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‘Door te werken worden we gelukkig en krijgen we zelfachting en welvaart. 

Het is het middel tot elke prestatie en is het tegengestelde van nietsdoen.’

We moeten werken voor wat we krijgen

Ik geloof dat de mens in alle fasen van zijn leven zichzelf moet

helpen. De mens moet ploegen en planten en kweken en oogsten

en niet verwachten dat zijn geloof hem brood op de plank geeft.14

Werken is zowel een geestelijke als een economische nood-

zaak.15

Door te werken, worden we gelukkig en krijgen we zelfach-

ting en welvaart. Het is het middel tot elke prestatie en is het

tegengestelde van nietsdoen. Ons is geboden om te werken. (Zie

Genesis 3:19.) Pogingen om ons materiële, sociale, emotionele

of geestelijke welzijn tot stand te brengen middels een uitkering

zijn overtredingen van de goddelijke opdracht om te werken

voor wat we krijgen.16
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Wij kunnen er niet te vaak aan herinnerd worden dat welzijns-

hulp van de kerk een geestelijke grondslag heeft en dat de geeste-

lijke wortels ervan zouden vergaan als we ooit toestonden dat de

filosofie van een uitkeringenstelsel zijn intrede deed in ons wel-

zijnswerk. Iedereen die hulp ontvangt, kan iets doen. Laten wij in

dit opzicht de orde van de kerk volgen en ervoor zorgen dat allen

die iets ontvangen er iets voor terug doen. Laten wij ervoor

waken een werelds alternatief te accepteren voor het plan om op

’s Heren eigen wijze te zorgen voor zijn armen.17

’s Heren wijze bevordert zelfachting en geneest de ontvanger,

terwijl de wereldse aanpak iemand omlaag haalt en zelfhaat

veroorzaakt.

De wijze van de Heer zet iemand ertoe aan om meer zijn best

te doen weer economisch onafhankelijk te worden zelfs al heeft

hij tijdelijk door bijzondere omstandigheden hulp en steun

nodig. De wereldse aanpak vergroot iemands afhankelijkheid van

welzijnsprogramma’s en zal hem eerder om meer laten vragen

dan hem aan te moedigen om weer economisch onafhankelijk te

worden.

De aanpak van de Heer helpt onze leden om zelf een getuige-

nis te krijgen van het evangelie van werken. Want werken is net zo

belangrijk voor ons geluk als productiviteit. Maar de wereldse aan-

pak legt steeds grotere nadruk op ontspanning en het vermijden

van werk.18

Het is goed om te werken. Elke man, vrouw en kind zou moe-

ten werken. Zelfs kleine kinderen zouden moeten leren helpen

met huishoudelijk werk en karweitjes in de tuin, zoals aanleggen

van de tuin, bomen planten, fruit plukken en alles wat er moet

gebeuren, want dat sterkt hun geloof en karakter.

Wij willen dat u, ouders, werk bedenkt voor uw kinderen. Sta

erop dat ze naar school gaan. Laat ze niet de hele tijd spelen. Er

is een tijd om te spelen, een tijd om te werken en een tijd om te

leren. Zorg ervoor dat uw kinderen zo opgroeien als u weet dat

goed is.19
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Werken moet opnieuw verheven worden tot het leidende

beginsel in het leven van de leden van onze kerk. (Zie LV 42:42;

75:29; 68:30–32; 56:17.)20

Wij kunnen zelfredzamer worden door te sparen, 

schulden te vermijden en naar ons inkomen te leven

Zijn wij voorbereid op, en beschermd tegen, de gevolgen van

overlijden en langdurige ziekte van de kostwinner? Hoe lang

houdt u het uit als uw inkomen wegvalt? Hebt u reserves? Hoe

lang kunt u uw hypotheek en leningen voor uw auto en appara-

tuur blijven afbetalen? (…)

De eerste reactie is: dat kunnen we niet. We komen elke

maand nauwelijks rond en geven elke cent uit. (…) Als u nau-

welijks rondkomt als u steeds meer verdient; een goede baan

hebt; gezond, productief en jong bent; hoe kunt u dan omgaan

met ontslag, ziekte en andere ongewenste problemen?

U moet niet alles uitgeven wat u verdient. Zet geld opzij voor

zendingen en studies van uw kinderen. Zij kunnen taken en

baantjes nemen om te helpen het geld bijeen te brengen, en in

plaats van dat geld uit te geven, sparen ze het voor deze grote

doelen. Het kan betekenen dat de ouders van vandaag het zon-

der veel zaken moeten stellen die ze zouden willen hebben,

maar morgen komt de oogst.22

Vermijd schulden. (…) Tegenwoordig is alles op schulden

gebaseerd. ‘Vraag een pasje aan en koop alles op afbetaling’ is de

aanmoediging. Maar in werkelijkheid hebben we die dingen niet

nodig om te leven.23

We vragen ons af wat onze mensen doen als ze alles hebben

uitgegeven — en meer. Als er minder werk en inkomen is, wat

dan? Leeft u op te grote voet? Hebt u schulden die u niet kunt

aflossen als u moeilijke tijden doormaakt? Zijn uw schokbrekers

goed genoeg om een schok op te vangen?24

Plan en werk zo dat u ook gelukkig kunt zijn zonder enkele

zaken die u misschien wel zou hebben in welvarende tijden. Leef

naar uw inkomen en geef niet meer uit dan u verdient. (…) Doe

voorzichtig verstandige aankopen. Streef ernaar om elke maand
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iets opzij te zetten. Zie een heleboel wensen niet aan voor fun-

damentele behoeften.25

Laten wij als individu, als gezin en als wijk en ring naar ons

inkomen leven. Dat is een beginsel dat kracht en heil met zich

meebrengt. Iemand heeft eens gezegd dat onze rijkdom evenre-

dig is aan datgene wat we niet nodig hebben. Als gezin en als

kerk kunnen en moeten wij voorzien in datgene wat onze men-

sen echt nodig hebben, maar wij moeten ervoor waken om niet

verder te gaan dan de eerste behoeften en geen zaken te bekosti-

gen die niet werkelijk nodig zijn voor het welzijn van het gezin

en de fundamentele zending van de kerk.26

Paraatheid is een levenswijze met een heel eigen nut

Paraatheid is een levenswijze en niet een plotselinge, specta-

culaire zet die we doen.27

We zouden alle componenten van individuele en gezinspa-

raatheid kunnen aanpakken zonder daarbij aan rampen te den-

ken, maar om een levenswijze te ontwikkelen die dagelijks zijn

eigen nut oplevert.

Laten we dat doen omdat het juist is, omdat het bevredigend is,

en omdat we de raad van de Heer gehoorzamen. Met die geest zijn

we voorbereid op de meeste voorkomende gevallen en zal de Heer

ons welvarend maken en ons troosten. Het is waar dat er moeilijke

tijden komen, want de Heer heeft dat voorzegd, en ja, de ringen

van Zion zijn bedoeld als ‘een bescherming […] en een toevlucht

voor de storm’ (LV 115:6). Maar als we verstandig en vooruitziend

leven, zijn we net zo veilig als in de palm van zijn hand.28

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Als u bedenkt dat wij te maken hebben met familie, vrienden,

de kerk en de gemeenschap, wat zou het volgens u betekenen

om zelfredzaam en onafhankelijk te zijn? (Zie pp. 129–130.)
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• President Kimball zegt dat het ‘sociale, emotionele, geeste-

lijke, lichamelijke [en] economische welzijn’ alle elementen

zijn van verstandig leven (pagina 129). Wat heeft geestelijk

welzijn te maken met alle andere elementen?

• Denk er bij het bestuderen van de afdeling die op pagina 130

onderaan begint over na hoe goed voorbereid u bent op de

‘levensstormen’. Hoe kunnen we ons beter voorbereiden?

• Wat heeft een gezin nog meer aan een moestuin, behalve dat

die hen van voedsel voorziet? (Zie p. 131.)

• President Kimball heeft gezegd dat werken een geestelijke

noodzaak is (p. 132). Welk geestelijk nut hebt u van werken

gezien? Op welke manieren kunnen we onze kinderen leren

hoe belangrijk het is om te werken?

• Wat is volgens u het verschil tussen een wens en een behoefte?

Welke houdingen dragen ertoe bij dat wij onze wensen met

mate vervullen? (Zie voor voorbeelden pp. 134–135 en de ver-

halen op pp. 128–129.) Welke voordelen heeft het om een

begroting te hebben? Hoe komen we aan richtlijnen voor het

maken van een begroting?

• Neem het onderdeel door op pagina 135. In welke opzichten

hebben we er dagelijks baat bij om paraat te zijn?

Relevante teksten: Genesis 41:14–57; 2 Nephi 5:17; LV 29:8–11
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Daniël was ‘een slaaf en gevangene, maar tevens een profeet 

van God die bereid was te sterven voor zijn overtuiging. 

Heeft er ooit iemand blijk gegeven van meer integriteit?’



Integriteit

Laten wij de integriteit die we zo in anderen 
waarderen bij onszelf ontwikkelen.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

Voordat hij als apostel werd geroepen, was Spencer W. Kimball

actief in het zakenleven en de gemeenschap in Arizona. Hij was

mede-eigenaar van een makelaardij in onroerend goed en ver-

zekeringen en hij was werkzaam voor plaatselijke dienstverle-

nende organisaties en organisaties van de staat. Hierin stond hij

bekend om zijn eerlijkheid en integriteit. Iemand schreef ooit

over hem: ‘Andere mensen zagen Spencer W. Kimball als een

rechtschapen mens. (….) Hij was altijd rechtdoorzee, deed wat

hij beloofde en hij onderhandelde heel openhartig en zonder

sluwe bijbedoelingen.’1

Integriteit was al jong een van zijn karaktereigenschappen,

wat mag blijken uit het volgende relaas: ‘Spencer en enkele jon-

gens leenden een paard en een oude wagen voor de excursie

van hun natuurkundeklas. Op de hobbelige weg brak er een veer

van de wagen. De volgende dag zei Spencer tegen zijn vrienden:

“We moeten allemaal wat bijdragen om de gebroken veer te

betalen”, maar niemand bood aan om te helpen. Hij haalde ze

toch over met deze woorden: “Die veer wordt betaald, al moet

ik het zelf doen.”’2

President Marion G. Romney, tweede raadgever in het Eerste

Presidium, had het tijdens een algemene priesterschapsbijeen-

komst in oktober 1974 over president Kimballs voorbeeld: ‘Hij is

in de loop der jaren altijd een voorbeeld van integriteit geweest.

Niemand twijfelt eraan dat hij de heilige opdracht uitvoert die de

Heer hem heeft gegeven, al zou hij zijn leven ervoor in de waag-

schaal moeten stellen. (…) Mannen van de priesterschap, wat
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zou het heerlijk zijn als wij allemaal net zo integer waren als

president Kimball.’3

Leringen van Spencer W. Kimball

Integriteit is essentieel voor een goed karakter

Integriteit (de bereidheid en het vermogen om te leven naar

onze overtuiging en voornemens) is een van de grondslagen

van een goed karakter. En zonder een goed karakter is er geen

hoop om hier of in de eeuwigheid de aanwezigheid van God te

genieten.4

Integriteit is een toestand of eigenschap die inhoudt dat

men volledig, onverdeeld of ongebroken is. Het is ongeschon-

den en ongekrenkt zijn. Het is zuiverheid en morele deugde-

lijkheid. Het is onbedorven eerlijkheid en grote oprechtheid.

Het is moed, een menselijke deugd van onschatbare waarde.

Het is eerlijkheid, rechtvaardigheid en rechtschapenheid.

Neem deze eigenschappen weg, dan blijft er alleen maar een

leeg omhulsel over. (…)

Een integer iemand of bedrijf vraagt niet: ‘Wat denken andere

mensen van mij en mijn praktijken?’, maar: ‘Wat denk ik van mij-

zelf als ik dit doe of dat niet doe?’, ‘Is het fatsoenlijk? Is het goed?

Zou de Meester het goedkeuren? (…)’

Integriteit zou iemand gemoedsrust moeten geven, een zeker

doel en een gevoel van veiligheid in zijn handelen. Een gebrek

eraan heeft het tegenovergestelde tot gevolg: onrust, angst, ver-

driet en een gevoel van onveiligheid.5

Het zou goed zijn als wij allen regelmatig evalueerden of er

onder de tapijten en in de hoekjes van ons leven restanten hui-

chelachtigheid, naarheid of dwaling zijn. Of zijn er, verborgen

onder de dekens van smoesjes en rationalisatie, nog excentri-

citeiten en oneerlijkheden? Zijn er nog spinnenwebben in hoe-

ken en tegen plafonds waarvan we denken dat niemand die ziet?

Proberen we de kleinzieligheden en kleine vormen van voldoe-

ning die we onszelf stiekem toestaan te verbergen — redene-

rend dat ze toch niet van belang zijn? Zijn er nog gedachten,
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daden en houdingen die we willen verbergen voor hen die wij

het meeste respecteren?6

Wij geven blijk van integriteit als wij onze verbonden eer-

vol nakomen

Als we een verbond of overeenkomst sluiten met God, moe-

ten we ons er koste wat kost aan houden. Laten we niet zo doen

als de student die erin toestemt om zich aan bepaalde gedrags-

normen te houden en dan zijn eed breekt en kijkt hoe lang hij

dit bedrog kan volhouden. Laten wij niet zo doen als de zende-

ling die erin toestemt om de Heer twee jaar lang te dienen en

dan zijn tijd verspilt met luieren en zijn verzuim wegredeneren.

Laten wij niet zo doen als het kerklid dat ’s morgens van het

avondmaal neemt en ’s middags de sabbat ontheiligt.7

Als we onze verbonden niet serieus nemen, schaden we ons

eeuwige wezen. (…) Zelfrechtvaardiging is makkelijk en het is

verleidelijk om iets weg te redeneren, maar de Heer legt in

hedendaagse openbaring uit dat wij ‘als wij trachten onze zon-

den te bedekken, of onze hoogmoed, [of] onze ijdele eerzucht

te bevredigen (…) dan trekken de hemelen zich terug; de Geest

des Heren is gegriefd; en [de mens is] aan zichzelf overgelaten

om tegen de prikkels te schoppen’ (LV 121:37–38).

Uiteraard kunnen we kiezen. We hebben keuzevrijheid, maar

we kunnen niet ontkomen aan de consequenties van onze keu-

zes. En als er een kink in onze integriteit komt, dan concentreert

de duivel daar zijn aanval op.8

De verbonden die wij met God sluiten omvatten beloftes om

iets te doen, niet alleen maar om iets te laten, en om zowel recht-

schapenheid tot stand te brengen als kwaad te vermijden. De kin-

deren Israëls sloten dergelijke verbonden via Mozes. Zij zeiden:

‘Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen’ (Exodus 19:8;

cursivering toegevoegd), maar Mozes had hen nauwelijks de rug

toegekeerd of ze braken hun belofte al door wandaden te begaan.

In de wateren van de doop beloven wij iets soortgelijks. En we

beloven het nogmaals bij onze deelname aan de verordening van

het avondmaal. Als we ons niet aan die toezeggingen houden en

weigeren om ons dienstbaar te maken en verantwoordelijkheid te
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‘De verbonden die wij met God sluiten omvatten beloftes om iets te doen, 

niet alleen maar om iets te laten, en om zowel rechtschapenheid 

tot stand te brengen als kwaad te vermijden.’

aanvaarden en we minder dan ons best ervoor doen, is dat een

passieve zonde. (…)

Melchizedeks-priesterschapsdragers en zij die hun tempelbe-

giftiging hebben ontvangen, hebben nadere, concrete beloften

gedaan om iets te doen, om rechtschapenheid tot stand te bren-

gen. De Heer heeft de wederzijdse beloften tussen onze hemelse

Vader en priesterschapsdragers ‘een eed en een verbond’

genoemd. [Zie LV 84:39.] (…) We verbreken het priesterschaps-

verbond als we de geboden overtreden — maar ook als we onze

taken veronachtzamen. We hoeven dus eigenlijk niets te doen

om dit verbond te verbreken’9.

Houd u aan uw beloften. Behoud uw integriteit. Kom uw ver-

bonden na. Geef de Heer niet alleen dit jaar maar elk jaar uw vol-

ledige trouw en uw uiterste geloofsuitingen. Doe het ‘naar eer

en geweten’ en u wordt nu en altijd gezegend.10



H O O F D S T U K  1 2

143

Als we oneerlijk zijn, doen we onszelf tekort

Vrijwel alle oneerlijkheid komt voort en ontwikkelt zich door

die innerlijke vergissing die we zelfrechtvaardiging noemen. Het

is de eerste, slechtste en verraderlijkste vorm van bedrog: we

bedriegen onszelf.11

Zelfrechtvaardiging is de vijand van bekering. Gods Geest ver-

blijft bij de eerlijken van hart om hen te sterken, helpen en red-

den, maar de Geest Gods onttrekt zich altijd aan degenen die

hun wangedrag rechtvaardigen.12

Onze Schepper zei in de op de Sinaï gegraveerde boodschap:

‘Gij zult niet stelen’ [Exodus 20:15]. Dat werd aan het begin van

de herstelling nog eens herhaald: ‘Gij zult niet stelen’ (LV 59:6).

In openbare ambten en privé weerklinkt luid het woord van

de Heer: ‘Gij zult niet stelen; (...) noch iets dergelijks doen’

(LV 59:6).

Wij rechtvaardigen allerlei vormen van oneerlijkheid, inclusief

winkeldiefstal, wat een gemene, laaghartige daad is waar miljoe-

nen mensen die eerzaam en fatsoenlijk beweren te zijn zich

schuldig aan maken.

Oneerlijkheid komt in veel verschijningsvormen voor: (…)

voor vals gewin misbruik maken van de liefde en emoties van

mensen; werkgevers bestelen door geld uit kassa’s te halen of

goederen te ontvreemden; rekeningen vervalsen; (…) gebruik-

maken van onterechte vrijstellingen; leningen van de overheid

of particuliere instellingen aannemen zonder de bedoeling die

terug te betalen; onterecht faillissement aanvragen om onder

het terugbetalen van leningen uit te komen; mensen op straat of

thuis van geld en andere kostbaarheden beroven; tijd stelen,

minder dan een volledige en eerlijke werkdag voor een volledig

dagsalaris te geven; zwartrijden met het openbaar vervoer; en

alle andere vormen van oneerlijkheid, waar en hoe dan ook. (…)

‘Iedereen doet het’ wordt vaak als excuus gebruikt. Geen enkele

samenleving kan gezond zijn zonder eerlijkheid, vertrouwen en

zelfbeheersing.13
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Hij die meer koopt dan hij redelijkerwijs kan verwachten te

betalen, is oneerlijk. Dat is oplichting. Hij die zijn schulden niet

eerlijk betaalt, heeft weinig eer. Het schijnt mij toe dat alle luxe

die iemand heeft ten koste van een schuldeiser niet helemaal

eerlijk is. (…) Het is niet altijd oneervol om schulden te hebben,

maar schulden negeren is dat beslist wél.14

Centen of dollars of goederen stelen mag dan geen groot verlies

zijn voor het slachtoffer, maar het is iets wat de dader verlaagt en

hem in zijn groei belemmert.15

Onze integriteitsnorm beïnvloedt 

onze gezinsleden en anderen

Een ouder die een lagere leeftijd voor zijn kind vermeldt om te

voorkomen dat hij de volwassenenprijs moet betalen voor voor-

stellingen, vlieg-, trein- en busreizen, dringt het kind het idee op

dat hij oneerlijk moet zijn. Het kind zal die lessen nooit vergeten.

Sommige ouders staan het kind toe onwettig vuurwerk af te ste-

ken, vuurwapens te hanteren en zonder vergunning te vissen en

jagen. Kinderen wordt toegestaan zonder rijbewijs te rijden of

een verkeerde leeftijd op te geven. Zij die zonder toestemming of

betaling kleinigheden pakken, zoals fruit uit de tuin van buren,

een pen van een bureau of een pakje kauwgom uit de super-

markt, leren daardoor dat kleine diefstallen en oneerlijkheden

niet zo erg zijn.16

Ouders die het wangedrag van hun kinderen verdoezelen,

excuseren en hun gestolen goederen vergoeden, laten een

belangrijke kans schieten om ze een les te leren en daarmee bren-

gen ze hen onnoemelijk veel schade toe. Als het kind de munt, het

potlood of de vrucht met een gepast excuus moet terugbrengen,

zal dat zijn neiging om te stelen waarschijnlijk beteugelen. Maar

als hij als een kleine held wordt voorgesteld, als er van zijn dief-

stal een grapje wordt gemaakt, dan is het waarschijnlijk dat hij

steeds meer zal stelen.17

Ouders kunnen hun opgroeiende kinderen door hun eigen

voorbeeld en leringen respect voor de eigendommen en rechten

van anderen bijbrengen. Als ouders van hun kinderen eisen dat
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ze hun excuses aanbieden en wat ze hebben gestolen, gebroken

of vernietigd, goedmaken of teruggeven — misschien wel in

twee- of drievoud — worden die kinderen eerzame burgers en

groeien ze op ter meerdere eer en glorie van hun ouders.

Ouders die zelf de wet en de openbare orde respecteren en zich

zo veel mogelijk aan de regels houden, beschermen hun kinde-

ren tegen wanorde en opstandigheid door hun uitingen van

goedkeuring of afkeuring en hun discipline.

Wij sporen u aan om uw kinderen eer, integriteit en eerlijkheid

bij te brengen. Is het mogelijk dat sommige van onze kinderen

niet weten hoe zondig het is om te stelen? Het is ongelooflijk hoe

wijdverbreid vandalisme en diefstal zijn. Bescherm uw kinderen

ertegen door ze goed te onderwijzen.19

Laten we ervoor zorgen dat we tijdens de gezinsavond af en

toe een les hebben over eerlijkheid en integriteit.20

Misschien roeien we tegen een sterke stroming op, maar we

moeten onze kinderen leren dat zonde zonde is. Kinderen

wordt toegestaan dat ze zich bij sporten en spelletjes niet hele-

maal aan de regels houden. Dat vals spelen zet zich voort bij hun

studie en dringt door tot hun beroepsleven. Het is niet alleen

heel erg verkeerd, maar het ondermijnt het wezen van hun cul-

tuur en karakter.21

In de trein van New York naar Baltimore zaten we in de restau-

ratiewagen tegenover een zakenman en zeiden: ‘Het regent zelden

zo hard in Salt Lake City.’

Het gesprek leidde al gauw tot het stellen van de gulden

vraag: ‘Hoeveel weet u van de kerk?’

‘Ik weet heel weinig van de kerk, maar ik ken een van haar

leden’, antwoordde hij. Hij was een aantal afdelingen in New

York aan het opzetten. ‘Er is een onderaannemer die voor mij

werkt’, vervolgde hij. ‘Hij is zo eerlijk en geeft blijk van zo’n inte-

griteit dat ik hem nooit om een offerte [vraag]. Hij is de eerlijk-

heid zelf. Als andere mormonen ook zo zijn als deze man, zou ik

graag kennis willen maken met de kerk die dergelijke eerzame

mensen voortbrengt.’ We gaven hem wat lectuur en stuurden de

zendelingen naar hem toe om hem te onderwijzen.22
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In de Schriften staan voorbeelden 

van grote moed en integriteit

Onze bewondering voor Petrus stijgt (…) wanneer we hem

stoutmoedig en krachtig rechtop zien staan voor de rechters en

heersers die hem gevangen kunnen zetten, geselen en zelfs het

leven benemen. Wij lijken zelf die onbevreesde woorden te

horen die hij tegen zijn vijanden sprak: ‘Men moet Gode meer

gehoorzamen dan de mensen’ (Handelingen 5:29).

Petrus keek de aanwezigen in de ogen en gaf zijn getuigenis

van de God die zij gekruisigd hadden [zie Handelingen

3:13–15]. (…)

Van allen die dit getuigenis en deze opdracht hoorden, zagen

vijfduizend mensen deze superieure moed en allesovertreffende

integriteit! En vijfduizend mensen geloofden.

Terug naar Daniël, een slaaf en gevangene, maar tevens een

profeet van God die bereid was te sterven voor zijn overtuiging.

Heeft er ooit iemand blijk gegeven van meer integriteit? Het evan-

gelie was Daniëls hele leven. (…) Aan het hof van de koning kon

hij nauwelijks kritiek te verduren krijgen, maar zelfs als heerser

weigerde hij de wijn van de koning te drinken of zichzelf vol te

stoppen met vlees en machtig voedsel. Zijn matigheid en zuivere

geloof gaven hem gezondheid, wijsheid, kennis, vaardigheid en

begrip, en zijn geloof gaf hem een nauwe band met zijn Vader in

de hemel, en hij kreeg zo vaak openbaring als nodig was. Zijn uit-

legging van de dromen van de koning brachten hem eer, lof,

geschenken en een positie die zo hoog was dat veel mensen hun

ziel verkocht zouden hebben om die te bereiken. Maar toen hij

moest kiezen of hij ophield te bidden of in een kuil met leeuwen

geworpen te worden, bad hij openlijk en onderging hij de straf.

[Zie Daniël 1–2, 6.]

Wij herinneren ons de integriteit van de drie Hebreeërs

Sadrak, Mesak en Abednego, die net als Daniël mensen en heer-

sers weerstonden, trouw waren aan hun principes en hun ver-

trouwen in hun geloof behielden. Zij moesten op last van de
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Sadrak, Mesak en Abednego gingen liever in ‘de brandende oven 

dan hun God te verloochenen.’ De Heer bevrijdde hen uit het vuur.

koning neerknielen voor een groot gouden beeld en dat aanbid-

den. Zij verloren niet alleen hun prestige, positie en haalden zich

de woede van de koning op de hals, maar gingen liever de bran-

dende oven in dan hun God te verloochenen.

(…) Toen de van tevoren aangekondigde geluiden van hoorn,

fluit, harp en andere instrumenten in de omgeving weerklon-

ken en de menigten mannen en vrouwen overal thuis en op

straat massaal knielden voor het grote gouden beeld en dat aan-

baden, weigerden drie mannen hun ware God te beledigen. Zij

baden tot God. En toen de woedende koning ze dat voor de

voeten wierp, antwoordden ze, met een zekere dood voor

ogen, moedig:
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‘Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden,

dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o

koning, bevrijden;

‘Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw

goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht,

niet aanbidden’ (Daniël 3:17–18).

Integriteit! Gods beloften van eeuwig leven overtreffen alle

beloften van mensen aangaande grootsheid, luxe en onschend-

baarheid. Deze moedige, integere mannen zeiden in feite: ‘Wij

hoeven niet in leven te blijven, maar moeten wél trouw blijven

aan onszelf en onze God.’ (…)

Bij het streven naar volmaking kunnen we geen belangrijker

deugden ontwikkelen dan integriteit en eerlijkheid. Laten wij

dus volledig, ongebroken, zuiver en oprecht worden om de

waarden te ontwikkelen die wij zo zeer op prijs stellen in

anderen.23

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Lees de tweede alinea op pagina 139. Welke karaktereigen-

schappen onthulde de reactie van de jonge Spencer? Wat voor

soortgelijke situaties zouden we tegenwoordig in kunnen

belanden?

• Bestudeer de eerste vier alinea’s op pagina 140 en let op de

woorden die president Kimball gebruikt om integriteit te de-

finiëren. Hebt u wel eens gezien dat integriteit ‘gemoeds-

rust […], een zeker doel en een gevoel van veiligheid in [uw]

handelen’ gaf? Hebt u wel eens gezien dat een gebrek aan

integriteit ‘tweespalt, angst, verdriet en onzekerheid’ geeft?

• Welke houdingen ten aanzien van verbonden kunnen iemand

ervan weerhouden integer te zijn? (Zie voor enkele voorbeelden

pp. 141–142.) Hoe kunnen wij die belemmeringen overwinnen?

Denk na hoe integer u zich aan uw verbonden houdt.
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• In welke opzichten ‘doen we onszelf tekort’ als we oneerlijk

zijn? (Zie voor enkele voorbeelden pp. 143–144.)

• Lees de voorbeelden die president Kimballs geeft van oneer-

lijkheid en eerlijkheid in ouders (pp. 144–145). Denk na wat

u doet om uw kinderen te leren integer te zijn.

• Lees het verhaal dat begint met de vierde alinea op pagina 145.

Hoe is uw leven beïnvloed door de integriteit van anderen?

• Lees de vijfde alinea op pagina 140. Overweeg om uw leven

eens te evalueren, zoals president Kimball adviseert. Stel uzelf

de vragen die hij stelt.

Relevante teksten: Job 27:5–6; Spreuken 20:7; Alma 53:20–21;

LV 97:8; 136:20, 25–26
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Abraham gaf blijk van ‘bijzonder veel geloof ’ toen 

hij een bovenmenselijke proef onderging.
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Gehoorzaamheid komt 
voort uit geloof in God

Met geloof in God kunnen wij de geboden 
met een bereidwilliger hart naleven en 

kunnen wij talloze zegeningen ontvangen.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

In maart 1972 had Spencer W. Kimball, die toen waarnemend

president van het Quorum der Twaalf Apostelen was, ernstige

hartproblemen. Een van zijn artsen was Russell M. Nelson, die

later lid van het Quorum der Twaalf Apostelen zou worden.

Ouderling Nelson vertelt:

‘Toen president Kimballs hart het aan het opgeven was en hij

aanvoelde dat de dood nabij was, overlegde hij met zijn directe lei-

ders, het Eerste Presidium. Om de gevraagde medische informatie

te geven had hij zijn toegewijde cardioloog, dr. Ernest L. Wilkinson,

en mij uitgenodigd.

‘President Kimball nam het woord, buiten adem: “Ik ben ster-

vende. Ik voel mijn leven wegebben. Als ik zo achteruit blijf

gaan, denk ik dat ik nog maar twee maanden te leven heb. Maar

nu wil ik graag dat mijn arts zijn mening geeft.”

‘Dr. Wilkinson bevestigde de mening van president Kimball en

zei tot slot dat herstel onwaarschijnlijk was en dat hij in de

nabije toekomst zou overlijden.

‘Toen vroeg president Kimball mij, als hartchirurg: “Wat heeft

een operatie te bieden?”

‘Ik gaf aan dat een operatie, als daarvoor gekozen zou wor-

den, uit twee onderdelen zou bestaan. Ten eerste moet er een

aortaklep vervangen worden. Ten tweede moest een blokkade

van de kransslagader opgelost worden met een bypass.
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‘Vervolgens stelde president Harold B. Lee van het Eerste

Presidium de cruciale vraag: “Wat zouden de risico’s van zo’n

procedure zijn?”

‘“Dat weet ik niet”, zei ik. ‘Voor een man van 77 jaar is het

risico van ieder van deze operaties aanzienlijk. Maar om beide

operaties te doen aan een hart dat het aan het opgeven is, zou

een risico met zich meebrengen dat zo groot is dat de operatie

niet aan te bevelen is. (…)”

‘Een afgematte president Kimball antwoordde: “Ik ben een

oud man en ben klaar om te sterven.” Maar president Lee onder-

brak hem. Hij stond op, sloeg met zijn vuist op het bureau en zei

met profetische kracht: “Spencer, je hebt een roeping! Je gaat

niet dood! Je moet alles doen wat nodig is om voor jezelf te zor-

gen en in leven te blijven.”

‘Waarop president Kimball antwoordde: “Dan laat ik me

opereren.”

‘Hij onderging de complexe operatie niet omdat die als rede-

lijk veilig werd beschouwd door zijn medisch adviseurs, maar

omdat hij gehoorzaam was aan de raad van de Heer, geuit door

de leiders van de kerk — ongeacht het risico voor hemzelf.

‘Het resultaat is bekend. Hij werd gezegend en overleefde de

operatie, die het tij van zijn aftakeling keerde.’1

Door zijn voorbeeld en zijn raad aan de heiligen leerde presi-

dent Kimball ons dat wij gezegend worden als we ons geloof in

God tonen door zijn wil te gehoorzamen.

Leringen van Spencer W. Kimball

Waar geloof motiveert ons om de wil van God te doen

Geloof uitoefenen houdt de bereidheid in om iets zonder vol-

ledig vaststaand bewijs te aanvaarden en door te gaan en werken

te doen. ‘Geloof zonder werken [is] dood’ [Jakobus 2:26] en

dood geloof leidt er niet toe dat men doorgaat en zijn leven ver-

andert of zich actief dienstbaar maakt. Waar geloof zet iemand

ertoe aan om constructieve, heilzame daden te verrichten alsof

hij absolute zekerheid had.2
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President Kimball heeft geloof vergeleken met het afstemmen van een radio.

Men kan de voordelen van de wonderen in de fysieke wereld

genieten zonder volledige kennis te hebben van de desbetref-

fende achterliggende beginselen. Iemand kan licht in het duister

brengen dor een knop in te drukken en zelfs op de donkerste

avond te lezen. Hij hoeft niet in staat te zijn zelf de elektriciteit

op te wekken, noch hoeft hij te weten hoe een huis daarop aan

te sluiten. Maar hij moet wel voldoende geloof hebben om lam-

pen te bevestigen en het geloof om de schakelaar om te draaien.

Dan kan hij licht krijgen. (…) Hij kan een knop omdraaien en op

afstand van heerlijke muziek genieten zonder in staat te zijn een

radio in elkaar te zetten of de werking ervan helemaal te begrij-

pen, maar hij ontvangt de zegening niet als hij zijn radio niet op

het stroomnet aansluit en de knop op de juiste wijze omdraait.

Dat geldt ook voor geestelijke zegeningen en manifestaties: men

kan ze ontvangen door met de knop contact te maken. De sleu-

tel daartoe is geloof dat tot uiting komt in bidden en werken.3

We bidden om verlichting en gaan dan uit alle macht en met

al onze boeken, gedachten en rechtschapenheid aan de slag om

inspiratie te krijgen. We vragen om inzicht en proberen uit alle

macht verstandig te handelen en wijsheid te ontwikkelen. We

bidden om succes in ons werk en studeren vervolgens hard en

streven er uit alle macht naar om een bijdrage te leveren aan het
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uitkomen van onze gebeden. Als wij om gezondheid bidden,

moeten we de gezondheidswetten naleven en alles doen wat in

ons vermogen ligt om ons lichaam sterk en energiek te houden.

We bidden om bescherming en nemen dan alle redelijke voor-

zorgsmaatregelen om gevaar te vermijden. Geloof moet gepaard

gaan met werken.4

Er moet geloof in God zijn dat de mens ertoe brengt zijn leven

op orde te brengen, zich te verliezen in de dienst aan zijn mede-

mens, en alle zwakheden van het vlees te overwinnen; geloof dat

een volledige, blijvende bekering tot stand brengt en tot de doop

leidt en tot het priesterschap en tempelverordeningen.5

Daarin schuilt het geniale van het evangelie van Jezus Christus

zoals alleen het geestelijke oog het ziet. Volgens de weldadige

wetten van het evangelie wordt iedereen — rijk of arm, geletterd

of ongeletterd — aangemoedigd om eerst te kijken met het gelo-

vige oog en dan de moeite te doen om blijk te geven van dat

geloof door een hoger, edeler levenswijze.6

Gehoorzaamheid uit geloof is geen blinde gehoorzaamheid

We komen tot intelligente, constructieve gehoorzaamheid als

we de geboden van onze Heer vrijwillig, nederig en blijmoedig

gehoorzamen.7

Gehoorzamen! Luisteren! Wat een zware opgave! We horen

vaak: ‘Niemand kan mij zeggen wat ik moet dragen, eten of drin-

ken. Niemand kan mijn sabbatsindeling bepalen, mijn inkomen

in beslag nemen of mijn persoonlijke vrijheden op welke wijze

dan ook inperken! Ik doe wat ik wil! Ik gehoorzaam niet blind!’

Blinde gehoorzaamheid! Wat begrijpen ze er weinig van! (…)

Als de mens de geboden van een schepper gehoorzaamt, is

dat geen blinde gehoorzaamheid. Hoezeer verschilt een onder-

daan die zich tegen de grond drukt voor zijn totalitaire koning

van degene die in alle waardigheid en bereidwilligheid God

gehoorzaamt. De dictator is ambitieus, zelfzuchtig en heeft bij-

bedoelingen. Alle geboden Gods zijn rechtvaardig, al zijn aan-

wijzingen hebben een doel en ze zijn alle voor het welzijn van
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hen die Hij bestuurt. De eerste mag dan blind gehoorzamen,

maar de tweede gehoorzaamt uit geloof. (...)

Is het blinde gehoorzaamheid als iemand gehoor geeft aan de

waarschuwing op een bordje ‘Geen toegang — hoog voltage’, of

is het gehoorzaamheid vanwege geloof in het oordeel van des-

kundigen die het gevaar kennen?

Is het blinde gehoorzaamheid als de luchtreiziger zijn veilig-

heidsriem om doet als het lampje knippert, of is het vertrouwen

in de ervaring en de wijsheid van hen die meer afweten van de

risico’s en gevaren?

Is het blinde gehoorzaamheid als een klein kind vrolijk van de

tafel in de sterke armen van zijn glimlachende vader springt, of

is het onvoorwaardelijk vertrouwen in een liefhebbende ouder

die zeker is dat hij zijn kind zal vangen en die het meer liefheeft

dan wat dan ook? (…)

Is het dan blinde gehoorzaamheid als we met onze beperkte

visie, elementaire kennis, zelfzuchtige verlangens, bijbedoelin-

gen en vleselijke verlangens de leiding aanvaarden en volgen en

de geboden gehoorzamen van onze liefhebbende Vader die (...)

een wereld voor ons heeft geschapen, die ons liefheeft en een

constructief plan voor ons heeft dat geheel en al zonder bijbe-

doelingen is, en wiens grootste vreugde en heerlijkheid het is

om ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven’ van al zijn kinde-

ren tot stand te brengen? [Zie Mozes 1:39.]8

Het is geen blinde gehoorzaamheid, zelfs zonder volledig

begrip, om een Vader te volgen die zichzelf bewezen heeft.9

In de Schriften staan voorbeelden 

van gehoorzaamheid uit geloof

Onze rechtschapen en wijze ouders, Adam en Eva, waren een

goed voorbeeld van gehoorzaamheid die voortkwam uit kinder-

lijk geloof:

‘(…) En Adam was gehoorzaam aan de geboden des Heren.

‘En na vele dagen verscheen er een engel des Heren aan Adam,

zeggende: Waarom offert gij offers aan de Heer? En Adam zeide

tot hem: Ik weet het niet, alleen dat de Heer mij heeft geboden.
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‘En toen sprak de engel, zeggende: Dit is een zinnebeeld van

het offer van de Eniggeborene des Vaders, die vol genade en

waarheid is’ (Mozes 5:5–7).

Blinde gehoorzaamheid? Zeker niet. Zij kenden Jehova, had-

den zijn stem gehoord, hadden met Hem gewandeld in de Hof

van Eden, en kenden zijn goedheid, rechtvaardigheid en begrip.

En daarom doodden zij ‘vele dagen’ vlekkeloze lammeren en

offerden die zonder te weten waarom, maar in het volledige ver-

trouwen dat de wet een rechtvaardig doel had en dat de reden

ervoor na het nakomen ervan onthuld zou worden.10

Paulus heeft aan de Hebreeën geschreven:

‘Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ont-

vangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark

toebereid tot redding van zijn huisgezin’ (Heb. 11:7).

Tot dan toe was er geen teken van enige regen of een over-

stroming. Zijn landgenoten bespotten hem en noemden hem een

dwaas. Zijn prediking was tot dovemansoren gericht. Zijn waar-

schuwingen werden als ongerijmd beschouwd. Er was geen pre-

cedent. Nooit eerder was de hele aarde bedekt door een

overstroming. Wat dwaas om een ark te bouwen op het droge ter-

wijl de zon scheen en het leven gewoon doorging! Maar de tijd

verstreek. De ark was klaar. De overstroming kwam. De onge-

hoorzamen en opstandigen verdronken. Het wonder van de ark

volgde op het geloof dat getoond werd door de bouw ervan.

Paulus heeft gezegd:

‘Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder

te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die

het beloofd had, betrouwbaar achtte’ (Heb. 11:11). (…)

Het was zo absurd om te horen dat iemand die meer dan hon-

derd jaar oud is kinderen zou kunnen baren dat zelfs Sara er

aanvankelijk aan twijfelde. Maar het geloof van een edel echt-

paar overwon en de wonderzoon werd geboren als vader van

vele naties.

Abraham gaf blijk van bijzonder veel geloof toen hij een boven-

menselijke proef moest ondergaan. Zijn jonge ‘kind van belofte’,

dat bestemd was om de vader van keizerrijken te worden, moest
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op het altaar geofferd worden. Het was Gods gebod, maar het

leek zo tegenstrijdig! Hoe kon zijn zoon Isaak vader van een

ontelbaar nageslacht worden als er nog in zijn jeugd een einde

aan zijn sterfelijk leven werd gemaakt? Waarom zou hij, Abraham,

gevraagd worden om deze weerzinwekkende daad te verrichten?

Het was onverklaarbaar, onmogelijk! En toch geloofde hij God.

Zijn onwankelbare geloof bracht hem en zijn zoontje met pijn in

zijn hart naar het land Moria. (…)

‘Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door onge-

loof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer,

‘in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij

beloofd had ook te volbrengen’ (Romeinen 4:20–21).

Vader Abraham en moeder Sara wisten het — zij wisten dat de

belofte zou worden vervuld. Hoe — dat wisten zij niet, en ze

vroegen er ook niet naar. Isaak zou beslist de vader van een tal-

rijk nageslacht worden. Ze wisten dat dit zou gebeuren, zelfs al

moest hij sterven. Zij wisten dat hij van de dood kon worden

opgewekt om de belofte te vervullen en hier ging geloof aan het

wonder vooraf.11

Bedenk dat Abraham, Mozes, Elia en anderen het einde niet

precies vanaf het begin wisten. Zij (…) handelden in geloof, zon-

der te zien. Nogmaals, bedenk dat er geen poorten open stonden‚

dat Laban niet dronken was‚ en dat er op het moment dat Nephi

zijn geloofde oefende en op stap ging om de platen te halen er

geen enkele redelijke hoop was. Er was geen asbestkleding of

ander beschermingsmiddel in de brandende oven om de drie

Hebreeërs tegen de dood te beschermen. Er waren geen lederen

of metalen muilkorven voor de bekken van de leeuwen toen

Daniël in de kuil werd opgesloten. (…)

Bedenk dat er geen steden of dorpen waren, geen boerderijen

of tuinen, geen huizen of schuren, geen bloeiende woestijn in

Utah toen de vervolgde pioniers de vlakten overstaken. En

bedenk dat er geen hemelse personages in Palmyra waren, bij de

Susquehanna of op Cumorah toen Joseph met zijn hongerige

ziel stilletjes naar het bos ging, in gebed neerknielde op de oever

van de rivier, en de helling van die heilige heuvel beklom.12
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Geloof gaat aan het wonder vooraf

We zaaien het zaadje in geloof en al gauw zien we het wonder

van het uitspruiten. De mens heeft de procedure vaak verkeerd

begrepen en omgedraaid. Men wil liever eerst de oogst en dan

pas het zaaien, de beloning voorafgaand aan de inzet, het won-

der voorafgaand aan het geloof. (...) Velen van ons willen de

energie zonder gezondheidswetten te gehoorzamen, voorspoed

door open vensters van de hemel zonder de tiende te betalen.

Wij willen een goede band met onze Vader hebben zonder te

vasten en te bidden. Wij willen tijdig regen hebben en vrede in

het land zonder de sabbat te heiligen en de andere geboden van

de Heer te gehoorzamen. Wij willen de roos plukken alvorens de

wortels te planten. Wij willen het graan oogsten alvorens het te

zaaien en te kweken.

Konden we maar inzien wat Moroni schrijft:

‘Want indien er geen geloof onder de mensenkinderen is, kan

God geen wonder onder hen verrichten; (…)

‘En niemand heeft ooit wonderen verricht dan na zijn

geloof; zo hebben zij dan eerst in de Zoon Gods geloofd’

(Ether 12:12, 18).13

Als wij nu in geloof kunnen handelen, als we kunnen geloven

in de overvloedige beloften van God, als we kunnen gehoorzamen

en geduldig wachten, zal de Heer al zijn overvloedige beloften aan

ons vervullen:

‘(…) wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en

wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid

voor degenen, die Hem liefhebben’ (1 Korintiërs 2:9).14

Er is groot geloof voor nodig om tiende te betalen als er wei-

nig geld is en de kosten hoog zijn. Er is geloof voor nodig om

gezinsgebed te houden en het woord van wijsheid na te leven. Er

is geloof voor nodig om op huisonderwijs te gaan, zendingswerk

in de wijk te doen en offers te brengen als dat gevraagd wordt. Er

is geloof voor nodig om een voltijdzending te volbrengen. Maar

weet dit: het zijn allemaal zaden die wij zaaien, terwijl er een

getrouw, toegewijd gezin, geestelijke geborgenheid, gemoedsrust

en het eeuwige leven geoogst kunnen worden. (…)
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Net zo goed als onwankelbaar geloof de muil van leeuwen

heeft tegengehouden, vurige vlammen ondoeltreffend heeft

gemaakt, droge doorgangen door rivieren en zeeën heeft bloot-

gelegd, tegen overstromingen en droogtes heeft beschermd en

op het verzoek van profeten hemelse manifestaties heeft

gebracht, kan geloof in ons eigen leven zieken genezen, rouwen-

den troosten, weerstand tegen verleiding sterken, verlichting van

de slavernij van schadelijke gewoontes geven, kracht tot bekering

en verandering geven en zekere kennis van de goddelijkheid van

Jezus Christus bieden. Onverzettelijk geloof kan ons helpen om

de geboden met een bereidwillig hart na te leven en kan zo tal-

loze zegeningen geven, waaronder gemoedsrust, volmaking en

verhoging in Gods koninkrijk.15

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Kijk naar de titel van dit hoofdstuk. Waarom is gehoorzaam-

heid een geloofsdaad?

• Lees welke beslissing president Kimball in maart 1972 moest

nemen (pp. 151, 152). Welke evangeliebeginselen zouden er

van toepassing zijn als we voor moeilijke beslissingen staan?

• Lees president Kimballs vergelijking van ‘blinde gehoorzaam-

heid’ en ‘gehoorzaamheid uit geloof ’. Wat zijn de verschillen?

(Zie pp. 154–155.) Wat weten we van onze hemelse Vader

waardoor we Hem beter ‘vrijwillig, nederig en blijmoedig’ kun-

nen gehoorzamen? Wat zou u kunnen zeggen tegen iemand

die beweert dat de kerkleden hun leiders blind volgen?

• Neem de schriftverhalen op de pagina’s 155–157 door. Noem

eens enkele zaken die de mensen in deze verhalen gemeen

hebben. Wat hebt u gemeen met hen? Wat kunt u van ze leren?

• Hebt u wel eens geloof aan een wonder vooraf zien gaan? (Zie

voor enkele voorbeelden pp. 158–159.) Hoe kunnen we onze

gezinsleden leren dat geloof aan wonderen voorafgaat?
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Relevante teksten: Jozua 22:5; Jakobus 2:14–26; Ether 12:4–21;

Moroni 7:33; LV 130:20–21

Noten

1. ‘Spencer W. Kimball: Man of Faith’.
Ensign, december 1985, p. 40.

2. ‘The Fourth Article of Faith’,
Instructor, april 1955, p. 109.

3. The Teachings of Spencer W. Kimball,
Edward L. Kimball (red.), 1982, p. 62.

4. The Teachings of Spencer W. Kimball,
p. 122.

5. ‘Beloved Youth, Study and Learn’,
Life’s Directions (1962), pp. 188–189.

6. Verslag gebiedsconferentie Londen
(Engeland) 1976, p. 36.

7. Conference Report, oktober 1954,
p. 55.

8. Conference Report, oktober 1954,
pp. 51–53.

9. The Teachings of Spencer W. Kimball,
p. 59.

10. Conference Report, oktober 1954,
p. 54.

11. Conference Report, oktober 1952,
pp. 48–49.

12. Conference Report, oktober 1952,
p. 51.

13. Conference Report, oktober 1952,
p. 47.

14. Conference Report, april 1952, p. 22.

15. Faith Precedes the Miracle (1972),
pp. 11–12.
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‘Gij zult geen andere goden
voor mijn aangezicht hebben’

We moeten de Heer en zijn doeleinden op de 
eerste plaats zetten en geen afgoden aanbidden.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

President Spencer W. Kimball spoorde de heiligen der laatste

dagen aan om de Heer op de eerste plaats te zetten en hun hart

niet naar wereldse zaken uit te laten gaan. Hij leerde ze dat din-

gen zoals materiële bezittingen, zaken, ontspanning en prestige

vóór de Heer laten gaan hetzelfde is als afgoden aanbidden. Hij

beklemtoonde dat afgoden ‘alles omvatten wat iemand afhoudt

van zijn plicht, trouw, liefde en dienstbaarheid jegens God’.1

Volledige toewijding aan de Heer was het fundament van het

leven van president Kimball en dat van zijn ouders. Tegen het

jaar 1900, toen Spencer nog klein was, werd zijn vader, Andrew,

geroepen als president van de ring in het zuidoosten van

Arizona. Het relatieve gemak van Salt Lake City verlaten en gaan

wonen in een woestijngebied aan de grens van de beschaving

zou niet makkelijk zijn voor de familie Kimball, maar voor

Andrew Kimball ‘was er maar één antwoord mogelijk en dat was

om te gaan.’2

Enkele jaren later gaf Spencer W. Kimball blijk van soortgelijke

toewijding aan de Heer toen hij geroepen werd als tweede raad-

gever in een ringpresidium. Zijn vrouw, Camilla, en hij ‘hadden

de mogelijkheid besproken dat hij verder zou studeren om

accountant of leraar te worden’, maar het aanvaarden van deze

kerkfunctie betekende dat hij deze plannen opzijzette.3

Toen president Kimball tot apostel geordend werd, onder-

streepte president Heber J. Grant in zijn raad aan hem nog eens
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dit beginsel van de Heer en zijn koninkrijk voorop zetten: ‘Richt

uw hart op de dienst aan de Heer, uw God. Neem u vanaf dit

moment vast voor om deze zaak en dit werk absolute voorrang

te geven in al uw gedachten.’4

Leringen van Spencer W. Kimball

Als we ons hart en ons vertrouwen aan iets anders dan 

de Heer geven, dan aanbidden we onze eigen afgoden

Bestudeer ik de Schriften uit de oudheid, dan raak ik er steeds

meer van overtuigd dat het van groot belang is dat het gebod ‘Gij

zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’ het eerste

van de tien geboden is.

Slechts weinig mensen hebben ooit bewust gekozen om God

en zijn zegeningen te verwerpen. Maar we vernemen uit de

Schriften dat de vleselijke mens altijd de neiging heeft gehad om

zijn vertrouwen liever in materiële zaken te stellen dan in God

omdat het oefenen van geloof altijd moeilijker heeft geleken dan

vertrouwen op grijpbaarder zaken. Daarom hebben de mensen

in alle tijdperken waarin zij in Satans macht zijn gekomen en het

geloof zijn kwijtgeraakt in plaats daarvan vertrouwd op de ‘arm

des vlezes’ en op ‘goden […] van zilver en goud, koper, ijzer,

hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben’ (Daniël

5:23) — op afgoden. Ik merk dat dit een veel voorkomend

thema is in het Oude Testament. Waar een mens zijn hart en ver-

trouwen op richt, is zijn god; en als zijn god niet de ware en

levende God van Israël is, dan doet de mens aan afgoderij.

Ik ben er vast van overtuigd dat wij, als wij deze schriftteksten

lezen en proberen ze op onszelf toe te passen (zie 1 Nephi

19:24), zoals Nephi heeft voorgesteld, veel overeenkomsten zul-

len zien tussen de aanbidding van gesneden beelden in tijden

vanouds en patronen in ons eigen gedrag.5

Afgoderij is een van de ernstigste zonden. (…)

Hedendaagse afgoden kunnen de vorm aannemen van kleren,

huizen, bedrijven, apparaten, auto’s, boten en veel andere aflei-

dingen van de weg naar het godschap. (…)
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‘Afgoden van macht, rijkdom en invloed (…) zijn zo reëel als het gouden kalf voor

de Israëlieten in de wildernis.’

Ontastbare zaken kunnen ook tot afgod worden verheven.

Universitaire graden, letters voor je naam en titels kunnen ook

afgoden worden. (…)

Veel mensen kopen een huis, richten het in en kopen een

auto. Dan komen ze erachter dat ze ‘zich niet kunnen veroorlo-

ven’ tiende te betalen. Wie aanbidden zij dan? In elk geval niet

de Heer van hemel en aarde. (…)

Velen verafgoden de jacht, vistochtjes, vakanties, weekendpick-

nicks en uitjes. Anderen hebben een sport als afgod: honkbal,

voetbal, stierenvechten of golf. (…)

Nog een andere afgod die de mensen aanbidden, is die van

macht en aanzien. (…) Deze afgoden van macht, rijkdom en

invloed zijn bijzonder veeleisend en zijn net zo echt als het gou-

den kalf voor de Israëlieten in de wildernis.6

Gehecht raken aan wereldse zaken, 

kan ons vatbaar maken voor de invloed van Satan

Ook al denken we graag dat we modern zijn, en hebben wij

de neiging te denken dat we verfijnder zijn dan alle mensen in
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het verleden, over het algemeen gesproken zijn wij afgodische

mensen — en dat vindt de Heer uiterst weerzinwekkend.7

Dat herinnert me aan een artikel dat ik enkele jaren geleden

las over een groep mensen die naar het oerwoud waren gegaan

om apen te vangen. Ze probeerden verschillende manieren om

de apen te vangen, waaronder netten. Maar toen ze zagen dat ze

de kleine wezentjes met hun netten konden verwonden, hadden

ze een ingenieuze oplossing. Ze bouwden een aantal kistjes en

in de bovenkant maakten ze gaten die net groot genoeg waren

voor een aap om zijn hand doorheen te steken. Ze zetten de kist-

jes onder de bomen en in elk deden ze een noot die de apen

graag aten.

Toen de mannen weggingen, kwamen de apen uit de bomen

en onderzochten de kistjes. Toen ze zagen dat er noten in zaten,

deden ze hun hand erin om die te pakken. Maar als een aap pro-

beerde zijn hand met een noot erin terug te trekken, kon hij zijn

hand niet uit het kistje krijgen omdat zijn vuistje met de noot

erin te groot was geworden.

Op dat moment kwamen de mannen uit het struikgewas en

pakten de apen. En nu komt het vreemde: als de apen de man-

nen zagen aankomen, gilden ze het uit en probeerden ze weg te

komen. Maar hoewel het heel makkelijk zou zijn geweest om de

noot los te laten zodat ze hun hand uit het kistje konden trekken

en vluchten, deden ze dat niet. Ze waren makkelijk te vangen.

En zo lijkt het mensen vaak te vergaan. Ze houden zo stevig vast

aan wereldse zaken — aan het telestiale — dat geen enkele aan-

sporing of dringende noodzaak hen kan overhalen om ze los te

laten ten gunste van het celestiale. Satan krijgt ze makkelijk te pak-

ken. Als wij erop staan om al onze tijd en middelen te besteden aan

het opbouwen van een aards koninkrijk, dan is dat precies wat wij

beërven.8
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In plaats van ons hart op wereldse zaken te richten,

zouden we onze middelen moeten aanwenden 

voor de opbouw van Gods koninkrijk

Het is niet noodzakelijkerwijs een zonde om rijkdommen te

bezitten. Maar het verkrijgen en gebruiken van rijkdom kan wel

met zonde gepaard gaan. (...)

De geschiedenis in het Boek van Mormon toont duidelijk aan

hoe vernietigend het effect van de zucht naar rijkdom is. Telkens

als de mensen rechtschapen werden, kregen zij welvaart. Dan

volgde de overgang van welvaart naar rijkdom, van rijkdom naar

de zucht naar rijkdom, gemak en luxe. Vervolgens waren zij

geestelijk niet meer actief en vervielen tot zonde en goddeloos-

heid, waarop zij bijna door hun vijanden werden vernietigd. (...)

Als zij hun rijkdom voor goede doelen hadden gebruikt, hadden

ze blijvend welvarend kunnen zijn.9

De Heer heeft ons gezegend met een tot nog toe ongeëvenaarde

welvaart. De middelen die ons ter beschikking zijn gesteld zijn

goed. En ze zijn nodig voor ons werk hier op aarde. Maar ik ben

bang dat velen van ons een overdaad aan kudden, grond, schuren

en weelde hebben gekregen en hen als afgoden zijn gaan aanbid-

den. Die dingen hebben macht over ons. (...) Helemaal vergeten is

het feit dat het onze taak is om deze vele hulpmiddelen in ons

gezin en ons quorum te gebruiken voor de opbouw van Gods

koninkrijk om het zendingswerk, familiehistorisch en tempelwerk

te bevorderen, onze kinderen op te voeden tot vruchtbare dienst-

knechten van de Heer en anderen op alle denkbare manieren tot

zegen te zijn opdat ook zij vruchtbaar mogen zijn. In plaats daar-

van besteden we die zegeningen aan het bevredigen van onze

eigen verlangens. Let op de woorden van Moroni: ‘Waarom tooit

gij u met hetgeen geen leven heeft, en laat gij de hongerigen en de

behoeftigen en de naakten en de zieken en de ellendigen aan u

voorbijgaan en merkt gij hen niet op?’ (Mormon 8:39.)

Zoals de Heer in onze tijd zelf heeft gezegd: ‘(…) zij zoeken

niet de Heer om zijn gerechtigheid te vestigen, maar ieder mens

wandelt op zijn eigen weg, en naar het beeld van zijn eigen god,
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‘Het is onze taak om de middelen in ons gezin en ons 

quorum te gebruiken voor de opbouw van Gods koninkrijk.’

wiens beeld naar de gelijkenis der wereld is en wiens wezen dat

van een afgod is, die oud wordt en in Babylon zal vergaan, ja, het

grote Babylon, dat zal vallen’ (LV 1:16; cursivering toegevoegd).10

De Heer heeft gezegd: ‘(...) zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn

gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden’

(Matteüs 6:33). Echter, we willen maar al te vaak éérst ‘dit alles’.11

Misschien ligt de zonde niet in ‘alles’ maar in onze houding

ten opzichte van ‘alles’ en onze aanbidding ervan. Als een heb-

zuchtige persoon rijkdom niet op een positieve manier kan ver-

garen en bezitten terwijl hij toch trouw blijft aan God en zijn

doeleinden; als een rijk man de sabbat niet kan heiligen en zijn

lichaam en geest onbevlekt houden en gul zijn medemens die-

nen op de door God aangewezen manier; als de welvarende

man alles onder controle heeft en al zijn bezittingen als een rent-

meester kan beheren, onderworpen aan de beroepen die de

Heer via zijn gezaghebbende dienstknechten op hem doet; dan

zou die man voor het welzijn van zijn ziel beslist deze opdracht

moeten uitvoeren: ‘ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de

armen’ (Matteüs 19:21).
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‘Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ (Zie

Matteüs 6:21).12

De zegeningen van de Heer zijn veel meer waard 

dan de beloningen die de wereld biedt

Een kennis werd eens geroepen voor een functie in de kerk,

maar hij vond dat hij die niet kon aanvaarden omdat zijn investe-

ringen meer tijd en aandacht nodig hadden dan hij zou kunnen

geven als hij ook het werk van de Heer deed. Hij verliet de dienst

van de Heer om de Mammon te zoeken en hij is nu miljonair.

Maar ik vernam onlangs een interessant feit: als iemand tegen

de huidige prijzen een miljoen dollar aan goudwaarde bezit, dan

bezit hij ongeveer 27 miljardste van al het goud dat in de dunne

aardkorst aanwezig is. Dat is zo weinig dat de mens het zich niet

kan indenken. Maar er is nog meer: de Heer die de hele aarde

heeft geschapen en er macht over heeft, en nog vele andere

werelden heeft geschapen, ja, ‘ontelbare werelden’ (Mozes

1:33); en toen deze man de eed en het verbond van het priester-

schap ontving (LV 84:33–44), kreeg hij een belofte van de Heer

aangaande ‘alles wat mijn Vader heeft’ (vs. 38). Al die grote belof-

ten opzijzetten voor een kist met goud en een gevoel van vlese-

lijke veiligheid is een gigantische vergissing. Het is droevig en

meelijwekkend te bedenken dat hij met zo weinig genoegen

heeft genomen: de ziel van de mens is veel meer waard.

Een jonge man die op zending werd geroepen antwoordde

dat hij daar niet zo goed in was. Hij was er wél goed in om zijn

krachtige nieuwe auto in topconditie te houden. Hij genoot van

het gevoel van kracht en acceleratie. En als hij reed, gaf de voort-

durende beweging hem de illusie dat hij echt wat bereikte.

Zijn vader had de zaak telkens afgedaan met de woorden: ‘Hij

werkt graag met zijn handen. Dat is goed genoeg voor hem.’

Goed genoeg voor een zoon van God? De jonge man besefte

niet dat de kracht van zijn auto oneindig klein was in vergelijking

met de kracht van de zee of de zon. En er zijn veel zonnen die uit-

eindelijk alle bestuurd worden door de wet en het priesterschap

— een priesterschapskracht die hij in de dienst van de Heer had
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kunnen ontwikkelen. Hij nam genoegen met een zielige god, een

mengsel van staal, rubber en glimmend chroom.

Een ouder echtpaar ging met pensioen — niet alleen in

werelds, maar ook in kerkelijk opzicht. Ze kochten een pick-up

en een kampeerauto en onttrokken zich aan alle verplichtingen.

Ze trokken erop uit om de wereld te zien en te genieten van wat

zij de rest van hun leven hadden vergaard. Ze hadden geen tijd

voor de tempel, waren te druk voor genealogisch onderzoek en

zendingswerk. Hij verloor het contact met zijn hogepriesters-

quorum en was niet genoeg thuis om aan zijn eigen geschiede-

nis te werken. Hun ervaring en leiderschap waren hard nodig in

hun gemeente, maar omdat ze niet in staat waren om ‘tot het

einde toe te volharden’, waren ze niet beschikbaar.13

Wij zouden de Heer met heel ons hart 

moeten liefhebben en volgen

Het is voor ons niet genoeg om de Heer als de Allerhoogste te

erkennen en geen afgoden te aanbidden. We moeten de Heer met

heel ons hart, macht, verstand en sterkte liefhebben. We moeten

Hem eren en Hem volgen in het werk van het eeuwige leven. Wat

een vreugde vindt Hij in de rechtschapenheid van zijn kinderen!14

Het is onze taak om het wereldse te verzaken als doelstelling

op zich, afgoderij te vermijden en voort te gaan in geloof, en het

evangelie aan onze vijanden te brengen opdat zij onze vijanden

niet meer zijn.

Wij moeten de aanbidding van hedendaagse afgoden vermij-

den en niet meer vertrouwen op de ‘arm des vlezes’ want de

Heer heeft in onze tijd tegen de hele wereld gezegd: ‘Ik zal nie-

mand sparen die in Babylon blijft’ (LV 64:24).

Toen Petrus op pinksterdag een dergelijke boodschap aan de

mensen verkondigde, werden velen van hen ‘diep in hun hart

getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat

moeten wij doen, mannen broeders?’ (Handelingen 2:37).

En Petrus antwoordde: ‘Bekeert u en een ieder van u late zich

dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw

zonden, en [ontvang] de gave des Heiligen Geestes’ (vs. 38).
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(…) Onze boodschap is dezelfde als die van Petrus. En het is

wat de Heer zelf ‘tot de einden der aarde’ heeft gegeven ‘opdat

allen die willen horen, mogen horen:

‘Bereidt u voor, bereidt u voor op hetgeen zal komen, want de

Heer is nabij’ (LV 1:11–12).

Wij geloven dat de manier voor iedere persoon en ieder gezin

om zich volgens de aanwijzingen van de Heer voor te bereiden

is groter geloof te oefenen en zich in te zetten voor het werk van

zijn koninkrijk op aarde, namelijk De Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen. Het mag aanvankelijk een

beetje moeilijk lijken, maar als iemand de visie van het ware

werk begint te krijgen, als hij iets van de eeuwigheid in het ware

perspectief begint te zien, dan beginnen de zegeningen de prijs

van het achterlaten van ‘de wereld’ al ver te boven te gaan.15

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Waarom zou ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht

hebben’ het eerste van de tien geboden zijn?

• Denk eens over deze uitspraak na: ‘Waar een mens zijn hart en

vertrouwen op richt, is zijn god’ (p. 162). Noemt u eens een

aantal afgoden in de huidige wereld. (Zie voorbeelden op pp.

162–163.)

• Wat kunnen we uit het verhaal over de apenvallen leren? (Zie p.

164.) Wat riskeren we als we het wereldse te stevig vasthouden?

• Lees de pagina’s 165–166. Wat zijn enkele gevaren van rijk-

dom? Op welke manieren kunnen we rechtschapen gebruik

maken van de middelen die de Heer ons geeft?

• Neem de verhalen op pagina 167–168 door. Waarom zouden

sommige mensen bereid zijn om de zegeningen van dienst-

baarheid in het koninkrijk van de Heer te verliezen? Wat moet

de motivatie voor onze dienstbaarheid zijn?
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• Wat zou het betekenen om ‘de Heer met heel je hart, macht,

verstand en sterkte lief te hebben’? (Zie p. 168.) Hoe kunnen

ouders hun kinderen helpen om de Heer lief te hebben?

Relevante teksten: Exodus 20:3–6; Matteüs 6:24; 22:36–38;

Kolossensen 3:1–5; 2 Nephi 9:30, 37; LV 133:14

Noten

1. The Miracle of Forgiveness (1969),
p. 40.

2. Spencer W. Kimball, onder redactie
van Edward L. Kimball en Andrew E.
Kimball jr. (1977), p. 20.

3. Zie Edward L. Kimball, ‘Spencer W.
Kimball’, in The Presidents of the
Church, onder redactie van Leonard
J. Arrington (1986), p. 381.

4. Spencer W. Kimball, p. 205.

5. ‘The False Gods We Worship’,
Ensign, juni 1976, p. 4.

6. The Miracle of Forgiveness,
pp. 40–42.

7. Ensign, juni 1976, p. 6.

8. Ensign, juni 1976, pp. 5-6.

9. The Miracle of Forgiveness, p. 47.

10. Ensign, juni 1976, pp. 4-5.

11. Conference Report, april 1972, p. 28;
of Ensign, juli 1972, p. 38.

12. The Teachings of Spencer W. Kimball,
red. Edward L. Kimball (1982),
p. 358.

13. Ensign, juni 1976, p. 5.

14. The Teachings of Spencer W. Kimball,
p. 243.

15. Ensign, juni 1976, p. 6.
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Wij moeten eerbiedig zijn

Eerbied is meer dan alleen gedrag — het is een deugd 
die in onze hele levenswijze tot uiting zou moeten komen.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

In 1955 wijdde president David O. McKay de eerste tempel in

Europa in: de Berntempel (Zwitserland). Ouderling Spencer W.

Kimball, die destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen

was, zou in de middagdienst op de eerste inwijdingsdag spre-

ken. Hij bracht die dag een uur alleen in de tempel door ‘om

mijn verstand en mijn hart rustig en met respect, eerbied en

stilte voor te bereiden op de middag.’1 In zijn toespraak zei hij:

‘Toen ik vanochtend wakker werd en de slaap plaats maakte voor

bewustzijn, was bij het ochtendgloren mijn eerste gedachte

gewijd aan de heilige tempel die vandaag wordt ingewijd. Ik

dacht: Vandaag geen eten. Ik moet mijn schoenen poetsen, mijn

kleren persen en ik heb zuivere gedachten nodig. De hele weg

naar Zollikofen wilde ik niets zeggen. En toen ik deze ruimte

betrad en naast [president McKay] was gaan zitten, sprak hij

alleen fluisterend. Toen wist ik dat ik ook een beetje had gevoeld

wat hij heeft gevoeld. “De Here gewijd — gewijdheid siert de

heiligen des Heren.”’2

President Kimball bewaarde zijn eerbied niet alleen voor

gebeurtenissen zoals tempelinwijdingen. Hij noemde eerbied

een levenswijze en was daar zelfs in kleine dagelijkse daden een

goed voorbeeld van. Toen hij bijvoorbeeld een keer in een kerk-

gebouw was, ging hij stilletjes naar de wc, gooide de papieren

handdoekjes weg die op de vloer lagen en maakte de wasbak

schoon. Een plaatselijke kerkleider merkte deze eenvoudige

uiting van respect op. Geïnspireerd door het voorbeeld van pre-

sident Kimball leerde hij vervolgens anderen meer eerbied te

tonen voor gewijde plekken en zaken.3
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Celestiale zaal in de Mount Timpanogostempel (Utah). President Kimball 

onderwees dat de tempel ‘een plek van eerbied’ zou moeten zijn.



H O O F D S T U K  1 5

173

Leringen van Spencer W. Kimball

Eerbied is geen tijdelijk gedrag voor de zondag, 

maar een permanente houding van toewijding aan God

Eerbied is te definiëren als ‘een gevoel of houding van groot

respect, liefde en ontzag, zoals voor iets heiligs.’ Een andere

manier om de betekenis van eerbied uit te leggen is het ‘toewij-

ding aan God’ te noemen.

Veel van onze leiders hebben eerbied een van de meest

hoogstaande eigenschappen van de ziel genoemd. Ze hebben

gezegd dat het waar geloof in God en zijn gerechtigheid

behelst, grote culturele verfijning en liefde voor de betere

zaken in het leven. (…)

Net als voor andere evangeliebeginselen geldt dat eerbied tot

meer vreugde leidt.

Wij moeten eerbied niet zien als een tijdelijk, somber gedrag

dat alleen voor de zondag is bestemd. Ware eerbied behelst geluk,

liefde, respect, dankbaarheid en godvrezendheid. Het is een

deugd die in onze hele levenswijze tot uiting zou moeten komen.

In feite zouden heiligen der laatste dagen de eerbiedigste mensen

op aarde moeten zijn.4

We moeten eerbied hebben voor de Vader 

en de Zoon en hun heilige naam

Eerbied voor de Vader en de Zoon is een essentieel kenmerk

of eigenschap van hen die het celestiale koninkrijk beërven. In

afdeling 76 van de Leer en Verbonden, die dateert van februari

1832 en ook wel ‘het visioen aan Joseph Smith en Sidney

Rigdon’ wordt genoemd, lezen we:

‘En aldus zagen wij de heerlijkheid van het celestiale, die alles

overtreft — waar God, ja, de Vader, op zijn troon regeert voor

eeuwig en altijd;

‘voor wiens troon alle dingen zich in ootmoedige eerbied bui-

gen en Hem eer geven voor eeuwig en altijd.

‘Zij die in zijn tegenwoordigheid wonen, vormen de kerk van

de Eerstgeborene; en zij zien zoals zij worden gezien, en kennen
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zoals zij worden gekend, want zij hebben van zijn volheid en van

zijn genade ontvangen;

‘en Hij maakt hen gelijk in macht en in kracht en in heer-

schappij’ (LV 76:92–95).

In een andere hedendaagse openbaring krijgen wij opdracht

om de naam van de Godheid te eerbiedigen. Er wordt ons

gezegd de naam van de Vader niet ijdellijk te gebruiken en het al

te vaak herhalen ervan te vermijden. (LV 107:2–4). (…)

Het lijkt erop dat eerbied voor God en zijn naam een van de

belangrijkste eigenschappen is die wij kunnen ontwikkelen.5

Op een dag werd ik in het ziekenhuis door een verpleeghulp

de operatiekamer uitgereden. Hij struikelde en er kwam een

stroom vloeken over zijn boze lippen, waaronder enkele namen

van de Heiland. Ook al was ik nauwelijks bij bewustzijn, ik

schrok ervan en smeekte hem: ‘Alstublieft! Alstublieft! U mis-

bruikt de naam van mijn Heer.’

Er volgde een dodelijke stilte, waarop een stem fluisterde:

‘Het spijt me.’ Hij was even vergeten dat de Heer alle mensen

krachtig had geboden: ‘Gij zult de naam van de Here, uw God,

niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden

wie zijn naam ijdel gebruikt’ (Exodus 20:7). (…)

Op het toneel, aan de telefoon, raken gevoelige oren en ogen

dagelijks verontwaardigd door het onnodige, godslasterlijke

gebruik van de namen van de Heer, onze God. Op het toneel, op

de boerderij, in sociale kringen, in zaken en in alle situaties in

het leven worden de namen van de Verlosser laatdunkend en

zondig gebruikt. Wij die onnadenkend en zorgeloos zijn, die

venijnig en defensief zijn, zouden moeten bedenken dat we de

naam van de Heer niet straffeloos ijdellijk kunnen gebruiken.

Veroorzaken we niet zelf onze uiteindelijke vernietiging als we

alles wat heilig en gewijd is ontwijden en zelfs in onze dagelijkse

uitspraken de namen van de Godheid veelvuldig en oneerbiedig

gebruiken? (…)

Het is verschrikkelijk als een mens de namen van de Godheid

respectloos gebruikt. En dat omvat ook het onbevoegd gebruik van
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de naam van de Heer. Er zijn veel mensen die openbaring en gezag

claimen die dat niet rechtstreeks van de Heer hebben gekregen.

Door de eeuwen heen hebben de profeten deze ernstige

zonde altijd verworpen. De profeet Jesaja riep ieder tot bekering

en verantwoording die ‘zweert bij de naam des Heren en die de

God van Israël belijdt — maar niet in waarheid en niet in gerech-

tigheid’ (Jesaja 48:1). (…)

De naam van de Heer eerbiedig uitspreken moet voor ons, als

leden van de kerk, heel gewoon zijn. Wij, als goede heiligen der

laatste dagen, roken bijvoorbeeld niet. We drinken niet. We

gebruiken geen thee en koffie. En we gebruiken net zo goed

geen vulgaire taal. Wij vloeken niet en belasteren niet. Wij

gebruiken de naam van de Heer niet ijdellijk. Het is niet moei-

lijk om volmaakt te worden in het vermijden van vloekwoorden,

want wie zijn mond afsluit voor alle vloekwoorden is in dat

opzicht op weg naar de volmaking.

Maar dat is nog niet alles wat we moeten doen. Dan zouden we

ons alleen nog maar van zonde onthouden. Om rechtschapen te

zijn, moeten we de naam van onze Heer met eerbied en heiligheid

uitspreken in onze gebeden, toespraken en besprekingen. (…)

Jezus vervolmaakte zijn leven en werd onze Christus. Het

onbetaalbare bloed van een god werd vergoten en Hij werd

onze Heiland. Zijn vervolmaakte leven werd gegeven en Hij

werd onze Verlosser. Zijn verzoening stelde ons in staat om

terug te keren naar onze hemelse Vader. Maar wat zijn veel

ontvangers van deze gunsten onnadenkend en ondankbaar!

Ondankbaarheid is een van de grote zonden aller tijden.

Velen beweren in Hem en zijn werken te geloven, maar

slechts weinigen eren Hem. Miljoenen onder ons noemen zich

christenen maar knielen zelden neer in dankbaarheid voor zijn

allesovertreffende gift, zijn leven.

Laten wij ons hernieuwd toewijden aan een eerbiedige hou-

ding en het uiten van dankbaarheid aan onze Heer voor zijn

onvergelijkelijke offer. Laten wij dit hedendaagse gebod geden-

ken: ‘Daarom, laten alle mensen oppassen hoe zij mijn naam op

hun lippen nemen’ (LV 63:61).6
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Volgens president Kimball wordt in de kapel van onze 

kerkgebouwen ‘geloof geboren, aangewakkerd en geheiligd’.

Tempels, kerken en woningen zouden 

plekken van eerbied moeten zijn

Een heel ander onderwerp dat uiterst belangrijk is: de Heer

heeft ons in hedendaagse openbaring opgedragen om de nodige

eerbied op te brengen voor zijn heilige huis. In de belangrijke

openbaring aan Joseph Smith met het inwijdingsgebed voor de

Kirtlandtempel werd aangegeven dat deze tempel, net als alle

andere heilige tempels die voor de Heer zijn gebouwd, een plek

van eerbied voor Hem moest zijn. (Zie LV 109:13, 16–21.)

Wat van de heilige tempels van de kerk wordt gezegd, geldt

beslist ook voor elk ‘huis des Heren’, of dat nu een kerk is of een

andere plek waar heiligen aanbidden, of zelfs elke woning van

een heilige der laatste dagen.7

De kapel is voor heiligen der laatste dagen geen nis of cel in een

kathedraal, geen plek met gouden altaren en edelstenen. Het is

een plek zonder pracht en praal, zonder beelden en vrijwel zon-

der afbeeldingen — eenvoudig gedecoreerd, schoon en licht en

achtbaar. Het is een plek waar de mensen in ware broederschap
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comfortabel kunnen zitten, waar les wordt gegeven, koren zingen,

leden bidden en prediken, en waar allen kennis en inspiratie

opdoen — en waar jong en oud het avondmaal ontvangen. Hier

worden gewoonten van gedachten en gedrag geboren en wordt

geloof geboren, aangewakkerd en geheiligd.

De kapel is niet gewijd aan farizeese vroomheid met lange

gezichten, stijve formaliteiten of kille en doodse stiltes, maar

toch dient er altijd eerbied te zijn voor heilige plekken en doel-

einden en voor heilige personages.8

Zijn wij een eerbiedig volk? Blijkt uit ons gedrag thuis en in de

kerk eerbied voor onze Schepper?

Soms vragen we ons dat af. We wonen avondmaalsdiensten en

conferenties bij waar kinderen ongehinderd door de gangpaden

lopen. Tijdens de dienst zien we volwassenen met de mensen

naast hen praten, zien we mensen dommelen en jonge mensen

in de gang hangen. We zien gezinnen die te laat komen en luid-

ruchtig een plekje zoeken, en we zien na de dienst in de kapel

groepen mensen hardop praten.

We denken aan onderzoekers, vrienden en leden met een

broos getuigenis dat nog in ontwikkeling is. Zijn onze bijeen-

komsten de krachtige zendingsmiddelen die ze kunnen zijn,

waar de Geest van de Heer overheerst en harten raakt? Of moe-

ten we om de Geest te voelen eerst de vele onnodige afleidingen

buitensluiten?9

Een edel mens is eerbiedig. Hij zal in een huis van aanbidding

eerbiedig zijn, zelfs al is hij de enige aanwezige. Er was geen ker-

kelijke gemeente aanwezig toen de Heer Mozes gebood: ‘(…)

doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij

staat, is heilige grond’ [zie Exodus 3:5]. Presiderende functiona-

rissen behoren de dienst zo zorgvuldig te plannen dat er geen

gefluister op het podium te horen is. Ouders behoren hun kin-

deren goed te trainen en disciplineren en bij ze te zitten

(behalve in het geval van klassen die onder supervisie bij elkaar

zitten). Zaalwachten behoren getraind te worden om zo onop-

vallend mogelijk zitplaatsen aan te wijzen. Degenen die de

dienst bijwonen behoren vroeg te arriveren, hun vriendelijke

begroeting zachtjes te laten horen, rustig te lopen en in een stille
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overpeinzing zo ver mogelijk vooraan te zitten. Allen behoren zo

veel mogelijk aan de dienst deel te nemen — de lofzangen mee

te zingen, mee te bidden, met een dankbaar hart van het avond-

maal te nemen, met hernieuwde toewijding aan voorheen geslo-

ten verbonden. Er is gelegenheid om sympathiek te reageren op

bijgewoonde lessen, gehouden toespraken en gegeven getuige-

nissen, en die niet op welsprekendheid maar op oprechtheid te

beoordelen. Dat is een gelegenheid om een diepe teug te nemen

van het geboden water, want zelfs de eenvoudigste leerkracht of

spreker zal iets zeggen waar we verder over na kunnen denken.

Bij het stilletjes betreden van de kapel kunnen we alle kritiek en

zorgen achter ons laten — alle beroepsmatige, politieke, sociale

en recreatieve plannen — en kunnen we ons in alle rust overge-

ven aan overpeinzing en aanbidding. We kunnen ons onder-

dompelen in de geestelijke sfeer. We kunnen ons toewijden aan

leren, bekeren, vergeven, getuigen, waarderen en liefhebben.10

Eerbied begint thuis

Waar begint eerbied en hoe kunnen we die ontwikkelen?

Net als bij alle andere goddelijke deugden is het gezin de sleu-

tel tot eerbied.

Ik wil beklemtonen hoe belangrijk het is om kinderen te leren

bidden. Tijdens individuele en gezinsgebeden leren kleintjes om

hun hoofd te buigen, hun armen over elkaar te doen en hun

ogen te sluiten terwijl we onze Vader in de hemel aanspreken.

Gedrag dat we thuis aanleren bepaalt het gedrag in kerkbijeen-

komsten. Een kind dat thuis heeft leren bidden, begrijpt al gauw

dat hij tijdens de gebeden in erediensten rustig en stil moet zijn.

En als de gezinsavond deel uitmaakt van het leven thuis,

weten de kinderen dat er bijzondere momenten zijn, niet alleen

in de kerk maar ook thuis, waarop we leren over onze hemelse

Vader en iedereen zich zo goed mogelijk moet gedragen.

Kinderen houden vooral van muziek. We kunnen lofzangen

die in de kerk vaak gezongen worden thuis ook zingen. Vooral

kleine kinderen hebben er baat bij als hun ouders hen thuis een-

voudige lofzangen leren. Zo kijken kinderen ernaar uit om in de

avondmaalsdienst en andere bijeenkomsten te zingen.
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‘Gedrag dat we thuis aanleren bepaalt het gedrag in kerkbijeenkomsten.’

Uiteraard behoren de ouders met hun kinderen naar de zon-

dagse bijeenkomsten te gaan.

Vader en moeder behoren er samen voor te zorgen dat de

voorbereiding op de kerkgang een prettige ervaring voor het

gezin is. Op het laatste moment haasten om kinderen te verga-

deren, aan te kleden en zich naar de dienst te haasten, doet de

eerbied teniet.

Als een gezin geregeld laat is voor de kerk, vallen er vaak boze

woorden, raken er gevoelens gekwetst en zijn de kinderen vaak

van hun stuk en zijn ze rusteloos tijdens de dienst. Hoeveel eer-

biediger is het gezin dat zich tijdig en goed voorbereidt op kerk-

diensten, ruim voor aanvang van de bijeenkomst in de kapel

samen naar het preludium zit te luisteren en wereldse zorgen uit

hun hoofd zet.

Ouders met kleine kinderen hebben soms moeite om hun klein-

tjes waardering bij te brengen voor de bijeenkomsten en hen ervan

te weerhouden de orde te verstoren. Doorzettingsvermogen,

standvastigheid en voorbereiding thuis zijn de ingrediënten die
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nodig zijn voor succes op dit gebied. Als de ouders echt niet weten

hoe zij in de kerk met hun kinderen om moeten gaan, zouden

jonge ouders advies kunnen vragen aan een meer ervaren echtpaar

in de wijk.

Voor en na bijeenkomsten drommen leden van de kerk vaak

bijeen in de kapel om elkaar te begroeten. Sommige schijnbare

oneerbiedigheid ontstaat heel onschuldig doordat wij een

vriendelijk volkje zijn en de sabbatdag een handige dag is om

te praten, vriendschappen te onderhouden en kennis te maken

met nieuwe mensen. Ouders behoren hun kinderen een goed

voorbeeld te geven door voor of na bijeenkomsten alleen in de

gang of elders buiten de kapel met anderen te praten. Na een

bijeenkomst kunnen ouders ertoe bijdragen dat de sfeer van

de dienst thuis wordt voortgezet door met hun kinderen een

gedachte, lofzang of ander positief aspect van de bijeenkomst

te bespreken.11

Ons eerbiedige voorbeeld kan een 

grote uitwerking hebben op anderen

We hebben het gehad over het belang van eerbied en hebben

enkele betekenissen ervan onder de loep genomen. We hebben

ook enkele suggesties gedaan met betrekking tot het bevorderen

van eerbied thuis en in de kerk. Maar de ware verbetering van

het gedrag van mensen vindt plaats als de plaatselijke leiders en

de gezinnen de handen ineenslaan om hun eigen eerbiedpro-

blemen te overwinnen. Wij willen door de hele kerk de eerbied

vergroten. (…)

Ware eerbied is essentieel, maar in de wereld is het snel aan

het verdwijnen nu de krachten van het kwaad hun invloed uit-

breiden. Wij kunnen de kracht ten goede niet ten volle begrijpen

die we kunnen uitoefenen als miljoenen leden van de ware kerk

van Christus een voorbeeld in eerbiedig gedrag geven. We kun-

nen ons niet indenken hoeveel extra levens wij zouden raken.

En, misschien nog belangrijker, we kunnen niet voorzien wat de

geestelijke uitwerking op ons eigen gezin is als we zo eerbiedig

worden als we zouden moeten zijn.12
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Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Lees de voorbeelden van eerbied op pagina 171. Wat zou het

volgens die twee verhalen betekenen om eerbiedig te zijn?

Welke voorbeelden van eerbied hebt u zelf gezien? Wat hebt u

daarvan geleerd?

• Let bij het doornemen van de eerste vier alinea’s op pagina

173 op leringen van president Kimball aangaande de vraag

wat eerbied wel en niet is. Waarom zouden heiligen der laat-

ste dagen ‘de eerbiedigste mensen op aarde moeten zijn’?

• Hoe zouden wij moeten reageren als we horen dat iemand de

naam van de Heer ijdellijk gebruikt? Wat kunt u van het voor-

beeld van president Kimball leren? (Zie p. 174.) Wat kunnen

we doen om de naam van de Heer te eren?

• Neem de pagina’s 175–178 door en let op eerbiedige en

oneerbiedige gedragingen en houdingen. Hoe zouden derge-

lijke gedragingen en houdingen ons persoonlijk kunnen beïn-

vloeden? Hoe zouden ze onze gezinsleden en anderen

kunnen beïnvloeden? Bedenk wat u en uw gezinsleden kun-

nen doen om eerbiedig te zijn in de kerk.

• Wat zouden ouders thuis kunnen doen om hun kinderen te

helpen eerbiedig te zijn in de avondmaalsdienst? En in andere

kerkbijeenkomsten en -activiteiten? (Zie de voorbeelden op

pp. 178–180.)

• Bestudeer de laatste twee alinea’s van dit hoofdstuk (p. 180).

Welke invloed kunnen we op ons gezin hebben als we eerbie-

diger zijn? En op onze gemeenschap?

Relevante teksten: 1 Koningen 6:1, 7; Matteüs 21:12–14; Alma

37:14–16; LV 63:61–62, 64



H O O F D S T U K  1 5

182

1. Francis M. Gibbons, Spencer W.
Kimball: Resolute Disciple, Prophet of
God (1995), p. 192.

2. The Teachings of Spencer W. Kimball,
red. Edward L. Kimball (1982), p. 534.

3. Francis M. Gibbons, Spencer W.
Kimball: Resolute Disciple, Prophet of
God (1995), p. XI.

4. We Should Be a Reverent People (pam-
flet, 1976), pp. 1–2.

5. We Should Be a Reverent People,
pp. 1–2.

6. ‘President Kimball Speaks Out on
Profanity’, Ensign, februari 1981,
pp. 3–5.

7. We Should Be a Reverent People,
p. 2.

8. The Teachings of Spencer W. Kimball,
p. 222.

9. We Should Be a Reverent People, p. 1.

10. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pp. 222–223.

11. We Should Be a Reverent People,
pp. 2–3.

12. We Should Be a Reverent People,
p. 4.

Noten



183

H O O F D S T U K  1 6

De heerlijke sabbat

De sabbat is een dag van actieve, 
vreugdevolle aanbidding.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

President Spencer W. Kimball zag op zijn reizen door de kerk tot

zijn genoegen dat de heiligen de sabbatdag heiligen. Hij vertelde

eens over een kennismaking met twee mannen die vooral waren

gezegend wegens hun moeite om de sabbat te heiligen:

‘Ik had laatst in een ring met een man een gesprek in verband

met een belangrijke functie wegens reorganisatie van de ring. En

ik vroeg hem: “Wat is uw beroep?” Hij antwoordde: “Ik heb een

tankstation.” En ik vroeg: “Bent u open op zondag?” Zijn ant-

woord luidde: “Nee, nooit.” “Hoe redt u het dan? De meeste

eigenaren van tankstations schijnen te denken dat ze op de sab-

bat open moeten zijn.” “Ik red het prima”, zei hij. “De Heer is

goed voor me.” “Hebt u geen keiharde concurrentie?” vroeg ik.

“Jazeker”, antwoordde hij. “Aan de overkant van de straat zit

iemand die op zondag de hele dag open is.” “En u bent dan

helemaal niet open?” vroeg ik. “Nee, president,” zei hij, “en ik

ben dankbaar want de Heer is mij genadig en ik heb voldoende

om rond te komen.”

‘Ik was in een andere ring, ook om die te reorganiseren, en

daar werd een andere broeder overwogen voor een van de hoog-

ste functies. Toen we hem naar zijn beroep vroegen, zei hij dat hij

een supermarkt had. “De meeste winkels blijven open op de sab-

bat. En u?” “Wij zijn dicht op zondag”, zei hij. “Maar hoe concur-

reert u dan met hen die zeven dagen per week open zijn?” “We

zijn concurrerend genoeg. Het gaat in feite zelfs erg goed”, ant-

woordde hij. “Maar zou de sabbat niet de dag met uw grootste

omzet zijn?” “Ja,” antwoordde hij, “we zouden waarschijnlijk
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‘[Noem] de sabbat een verlustiging […], de heilige dag des Heren’ (Jesaja 58:13).
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twee keer zo veel verkopen op de sabbat als op een gemiddelde

dag, maar we redden het zonder de zondag en de Heer is goed

voor ons geweest. Hij is ons echt genadig geweest, heel genadig.”

(…) En ik kon niet anders dan zeggen: “God zegene u, getrouwe

broeder. De Heer gedenkt deze schijnbare opofferingen. Uw dol-

lars worden eervol verdiend. Ze zullen u niet hinderen op uw

weg naar het koninkrijk Gods.”’1

President Kimball zag de sabbat als een dag voor actieve, vreug-

devolle aanbidding — een tijd om het wereldse achter ons te laten

en de dag met rechtschapen activiteiten te vullen. Met het aanhalen

van schriftteksten moedigde hij de heiligen aan om van de sabbat

‘een verlustiging’ te maken en de dag ‘met een blij hart en een opge-

wekt gelaat’ tegemoet te zien (Jesaja 58:13; LV 59:15).2

Leringen van Spencer W. Kimball

De Heer heeft zijn volk altijd geboden om de 

sabbatdag te heiligen

Mozes daalde af van de bevende, rokende berg Sinaï en bracht

de dolende kinderen Israëls de tien geboden, basisregels voor

een goede levenswijze. Maar die geboden waren niet nieuw.

Adam en zijn nageslacht kenden ze. Adam was al vanaf het begin

geboden om ze na te leven. De Heer herhaalde ze alleen maar

tegenover Mozes. En de geboden zijn zelfs ouder dan het leven

op aarde — ze maakten deel uit van de proef die in de raad in

de hemel voor sterfelijken werd vastgesteld.

De eerste van de tien geboden vereisen dat de mensen de

Heer aanbidden. Het vierde gebod wijst een sabbatdag aan spe-

ciaal voor die aanbidding:

‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. […]

‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;

‘zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

‘maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan

zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter,

noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee,

noch de vreemdeling die in uw steden woont.
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‘Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde

gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende

dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die’

(Exodus 20:3, 8–11).

Voor velen is het ontheiligen van de sabbat slechts een kwestie

van een moment, maar voor onze hemelse Vader is het onge-

hoorzaamheid aan een van de grote geboden. En het is een

bewijs dat de mens niet slaagt voor de individuele toets die vóór

de schepping van de wereld voor ieder van ons is ingesteld ‘om

te zien of zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook

zal gebieden’ (Abraham 3:25). (…)

Het heilige gebod dat werd meegenomen vanaf de donde-

rende berg Sinaï was: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.’

Dat gebod is nooit veranderd of ingetrokken. Sterker nog, het is

in deze tijd nog eens beklemtoond:

‘(…) maar bedenkt dat gij op die dag, de dag des Heren, uw

gaven en uw offeranden aan de Allerhoogste zult offeren, en uw

zonden zult belijden aan uw broeders en voor het aangezicht

des Heren.

‘En gij zult op die dag niets anders doen, behalve dat uw voed-

sel met eenvoud des harten bereid wordt (…) opdat uw vreugde

overvloedig zal zijn’ (LV 59:12–13).3

De sabbat — geen dag voor zaken of recreatie

Ik (…) zou alle heiligen overal willen aansporen om de sab-

batdag beter te heiligen. De heilige dag des Heren is snel in de

hele wereld zijn gewijde belang aan het verliezen. (…) De mens

vernietigt de gewijde doeleinden van de sabbat steeds meer in

zijn najagen van rijkdom, plezier, recreatie en de aanbidding van

valse en materiële goden. Wij blijven alle heiligen en andere god-

vrezende mensen overal aanmoedigen om de sabbatdag te heili-

gen. Als winkels geen klanten hebben op zondag, gaan ze op die

dag niet meer open. Dat geldt ook voor allerlei ontspannings-

oorden, sportevenementen en recreatieterreinen. De jacht op

de almachtige dollar wint het schijnbaar van het gebod van de
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Heer: ‘Mijn sabbatten zult gij houden en voor mijn heiligdom

eerbied hebben’ (Leviticus 19:30).4

Wij zien dat er in onze christelijke wereld nog veel plaatsen

zijn waar op de heilige sabbat winkels open zijn. Wij zijn ervan

overtuigd dat de oplossing hiervoor bij het winkelende publiek

ligt. Die winkels zouden dergelijke openingstijden beslist niet

aanhouden als wij, het publiek, niets van hen kochten. Wilt u er

allemaal alstublieft nog eens over nadenken. Bespreek het tij-

dens de gezinsavond met uw kinderen. Het zou fantastisch zijn

als ieder gezin besloot dat er voortaan niets meer gekocht werd

op de sabbat.5

Wij zijn in de wereld over het algemeen sabbatsschenders

geworden. Op de sabbat zijn de meren vol bootjes, zijn de

stranden overvol, worden shows het beste bezocht en zijn de

golfterreinen bezaaid met spelers. De sabbat is de favoriete dag

voor het houden van rodeo’s, congressen, gezinspicknicks, en

er worden op deze heilige dag zelfs sportwedstrijden gehou-

den. Velen doen op zondag zaken alsof het een doordeweekse

dag is, waarmee onze heilige dag een feestdag is geworden. En

omdat zo veel mensen de dag als een feestdag behandelen,

voorzien talrijke anderen in de behoeften van plezierzoekers en

geldverdieners. (…)

Jagen en vissen op de dag des Heren is niet de manier om

hem heilig te houden. We heiligen de dag des Heren ook niet als

we gewassen zaaien, verzorgen of oogsten op de sabbat. Als we

de canyons ingaan voor picknicks, wedstrijden, rodeo’s, races,

shows of ander amusement bijwonen op die dag, gedenken wij

hem ook niet op een heilige manier.

Hoe vreemd het ook mag lijken, sommige heiligen der laatste

dagen die in alle andere opzichten getrouw zijn, rechtvaardigen

het overslaan van kerkbijeenkomsten voor recreatieve doelein-

den. Ze menen dat ze het beste van het vissen missen als ze niet

op de eerste dag van het visseizoen bij het stroompje staan of dat

de vakantie niet lang genoeg is als ze niet op zondag vertrekken

of dat ze een film missen als ze er niet op de sabbat naartoe

gaan. En bij dat ontheiligen van de sabbat nemen ze vaak hun

gezin mee. (...)
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We hebben op zich geen kritiek op gezonde recreatie — sport,

picknicks, toneelspelen en films. Allen kunnen iets toevoegen

aan het leven en de kerk zet zelf vaak dergelijke activiteiten op

touw. Maar er is een tijd en een plaats voor alles wat zinvol is —

een tijd om te werken, een tijd om te spelen en een tijd om te

aanbidden. (…)

Het is waar dat sommige mensen op de sabbat moeten wer-

ken. En in feite zijn sommige van die werkzaamheden echt nodig

— de zorg voor zieken, bijvoorbeeld — en kunnen ze zelfs bij-

dragen tot het heiligen van de sabbat. Maar bij dergelijke acti-

viteiten zijn onze motieven een uiterst belangrijke overweging.6

Soms wordt sabbatsheiliging afgespiegeld als een kwestie van

opoffering en zelfverloochening, maar dat is niet zo. Het is

slechts een kwestie van tijden verschuiven en agenderen. Zeker

in ons tijdperk van de wereldgeschiedenis is er gedurende de

zes andere dagen in de week voldoende tijd om te werken en te

spelen. We kunnen ons best doen om activiteiten door de week

te organiseren en aan te moedigen en de sabbat te vermijden.7

Ons op de sabbat geestelijk verrijken 

door aanbidding en gepaste bezigheden

De sabbat is een heilige dag om gepaste en heilige dingen te

doen. Het is belangrijk om u te ontspannen en niet te werken,

maar dat is niet genoeg. De sabbat is bedoeld voor opbouwende

gedachten en daden. Als iemand de hele dag niets doet, onthei-

ligt hij de sabbat. Als iemand de sabbat heiligt, knielt hij in gebed

neer, bereidt lessen voor, bestudeert het evangelie, mediteert,

bezoekt zieken en behoeftigen, schrijft brieven naar zendelin-

gen, doet een dutje, leest opbouwende lectuur en woont alle bij-

eenkomsten bij waar hij verwacht wordt.8

Neem [op de sabbat] de tijd om als gezin samen te praten, de

Schriften te bestuderen en vrienden, familieleden, zieken en

eenzamen te bezoeken. Het is ook een prima dag om aan uw

dagboek en genealogie te werken.9

In het Hebreeuws betekent de term sabbat ‘rust’. Dat doet

denken aan stilte en rust in gedachten en geest. Het is een dag



H O O F D S T U K  1 6

189

De sabbat ‘is een dag om te aanbidden en 

onze dank en waardering tegenover de Heer te uiten.’

om ons te ontdoen van zelfzuchtige belangen en activiteiten die

al onze aandacht opslokken.

De sabbatdag is in alle generaties als een permanent verbond

aan de mens gegeven [zie Exodus 31:16]. Het is voor altijd een

teken tussen de Heer en zijn kinderen [zie Exodus 31:17]. Het is

een dag om te aanbidden en onze dank en waardering tegeno-

ver de Heer te uiten. Het is een dag om alle wereldse belangen

opzij te zetten en de Heer nederig te prijzen, want nederigheid

is het begin van de verhoging. Het is geen dag voor kwelling en

lasten, maar voor rusten en rechtschapen vreugde. Het is geen

dag voor uitgebreid dineren, maar voor eenvoudige maaltijden

en geestelijke feesten. (…) Het is een dag die onze hemelse

Vader ons in zijn gulheid heeft gegeven. Het is een dag waarop

dieren buiten kunnen grazen en uitrusten, waarop de ploeg in

de schuur kan blijven bij de andere machines, een dag waarop

werkgever en werknemer, meester en dienstknecht, vrij zijn van

ploegen, graven en zwoegen. Het is een dag waarop het kantoor

op slot kan, zaken worden uitgesteld en zorgen vergeten; een

dag waarop men tijdelijk ontheven is van die eerste opdracht: ‘In



H O O F D S T U K  1 6

190

het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de

aardbodem wederkeert (…)’ [zie Genesis 3:19]. Het is een dag

waarop ons lichaam kan rusten, ons verstand zich kan ontspan-

nen en onze geest kan groeien. Het is een dag waarop we liede-

ren kunnen zingen, gebeden uitspreken, toespraken houden en

getuigenissen geven, en waarop de mens hogerop kan klimmen

en bijna de tijd, ruimte en afstand tussen hemzelf en zijn

Schepper volledig overbruggen.

De sabbat is een dag waarop we kunnen inventariseren —

waarop we onze zwakheden kunnen analyseren, onze zonden

belijden aan mensen in onze omgeving en aan onze Heer. Het is

een dag om te vasten met een nederige, berouwvolle houding.

Het is een dag om goede boeken te lezen, een dag om te over-

peinzen, een dag om lessen voor de priesterschap en hulporga-

nisaties te bestuderen, een dag om de Schriften te bestuderen en

toespraken voor te bereiden, een dag om te dutten, rusten en

ontspannen, een dag om de zieken te bezoeken, een dag om het

evangelie te verkondigen, een dag om zendingswerk te doen,

een dag om in alle rust tijd door te brengen met het gezin en

onze kinderen te leren kennen, een dag voor gepaste afspraak-

jes, een dag om goede daden te doen, een dag om te drinken uit

de bron van kennis en informatie, een dag om vergeving van

onze zonden te vragen, een dag om onze geest en ziel te verrij-

ken, een dag om onze geestelijke instelling te herstellen, een

dag om te nemen van de zinnebeelden van het offer en de ver-

zoening [van de Heer], een dag om de heerlijke zaken van het

evangelie en de eeuwigheid te overpeinzen, een dag om verder

te gaan op het pad dat naar onze hemelse Vader leidt.10

Wij hopen dat u, (…) voor of na uw zondagse bijeenkomsten,

afhankelijk van uw (…) vergaderschema, doet wat de Heiland de

Nephitische discipelen vroeg. Toen Hij ze had onderricht, vroeg

Hij ze om naar huis te gaan en na te denken en te bidden over

wat er gezegd was (zie 3 Nephi 17:3). Laten we die methode in

gedachte houden.11
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Een volledige, overvloedige sabbat omvat bezoek van

kerkbijeenkomsten en deelname aan het avondmaal

Het lijkt erop dat de Heer een sabbat pas volledig en overvloe-

dig vindt als we Hem aanbidden en over Hem leren en deelnemen

aan het avondmaal. Hij wil dat wij de dag vullen met nuttige en

geestelijke activiteiten. Hij wil dat wij dat onder dankzegging en

met een blijmoedig hart en gelaat doen en zonder al te veel

gelach. Hij wil dat onze mannen en jongens met een blijmoedig

hart naar hun priesterschapsvergadering gaan nadat ze de les

hebben voorbereid. Hij wil dat de leden van zijn kerk naar de zon-

dagsschool gaan en daar over zijn heilsplan leren. Hij wil dat de

leden van zijn kerk de avondmaalsdienst bijwonen om met de hei-

ligen te zingen en te bidden in dezelfde geest als degene die

namens de aanwezigen spreekt, en dat zij deel hebben aan de zin-

nebeelden van het avondmaal, Hem daarbij hun volledige toewij-

ding beloven en hun onvoorwaardelijke overgave, consequent

goede werken en voortdurende gedachtenis aan Hem.12

Wie behoort de avondmaalsdienst bij te wonen? Het gebod daar-

toe aan de profeet betrof hen ‘wier voeten op het land Zion staan’

— de leden van zijn kerk [zie LV 59:3, 9]. Dat is niet alleen een ver-

eiste voor volwassenen, maar voor jong en oud. (...) Wat zouden

ouders beter kunnen doen om het gezin een sterke band te geven

dan met het hele gezin, klein en groot, naar de avondmaalsdienst

in de kerk te gaan? Daar leren de kinderen de gewoonte van regel-

matig kerkbezoek, worden ze ervan weerhouden de sabbat te

schenden, en nemen ze, hoe jong ze ook zijn, al veel in zich op van

de leringen en getuigenissen en van de geest in de dienst. In dit

opzicht behoren de leidinggevenden in de wijk, de ring en het

quorum een voorbeeld te zijn voor de mensen.13

Toen ik nog erg klein was, leerde ik de gewoonte aan om naar

de avondmaalsdienst te gaan. Moeder zette mij altijd naast haar.

Op die warme middagen werd ik al gauw slaperig en leunde ik

over haar schoot heen om een dutje te doen. Ik heb misschien

niet veel van de toespraken geleerd, maar ik leerde wel om er

een gewoonte van te maken ‘naar de dienst te gaan’. En dat is de

rest van mijn leven een gewoonte gebleven.14
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Geen enkel kind neemt bewust het zonlicht in zich op. Dat licht

geeft zijn lichaampje kracht zonder dat hij zich dat bewust is. Geen

enkel kind kent de waarde van moedermelk of van ander voedsel

dat hem voedt. En toch is dat waar hij zijn kracht aan ontleent om

te groeien en uiteindelijk een volgroeid mens te worden. (...)

En elk kind kan, zonder zich daar de volledige strekking van

te realiseren, veel uit een avondmaalsdienst halen. Ze nemen

elke keer iets in zich op.15

Zouden we niet veel tijd en moeite verspelen als we ons elke

zondagochtend moesten afvragen ‘Zal ik wel of niet naar de

priesterschapsvergadering gaan? Zal ik vandaag wel of niet naar

de avondmaalsdienst gaan? Zullen we wel of niet gaan?’ Wat een

verspilde moeite. (…) Besluit het voor eens en voor altijd.16

Een kennis van me bleef elke sabbat thuis en rechtvaardigde

dat met de bewering dat hij er meer baat bij had om thuis een

goed boek te lezen dan de avondmaalsdienst bij te wonen en

een slechte toespraak aan te horen. Maar ons thuis, hoe heilig

het ook is, is geen gebedshuis. Er wordt geen avondmaal

bediend. We hebben er geen omgang met andere leden, noch

kunnen we er onze zonden belijden aan onze leiders. De bergen

zijn tempels van God te noemen, en de bossen en beken zijn

handwerk, maar alleen in de kerk of het gebedshuis kunnen we

aan alle vereisten van de Heer voldoen. En daarom heeft Hij met

klem tegen ons gezegd: ‘Het is raadzaam dat de kerk dikwijls

tezamen komt om te nemen van het brood en de wijn ter

gedachtenis van de Here Jezus’ (LV 20:75).17

We gaan niet naar de zondagse bijeenkomsten om vermaakt te

worden of om uitsluitend instructie te krijgen. We gaan om de

Heer te aanbidden. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid,

ongeacht de woorden die vanaf de kansel gesproken worden, of

we de Heer in geest en waarheid aanbidden, de bijeenkomsten

bijwonen, aan het avondmaal deelnemen en over het prachtige

evangelie nadenken. Als de dienst een teleurstelling is, dan hebt

u gefaald. Niemand kan namens u aanbidden — u moet zelf

doen wat de Heer van u verwacht.18
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De Heer heeft zegeningen beloofd aan 

hen die de sabbat getrouw heiligen

Het gebod [van de sabbatsheiliging] is niet bedoeld om de

mens iets te ontzeggen. Elk gebod dat de Heer zijn dienst-

knechten heeft gegeven is voor het welzijn van hen die het ont-

vangen en gehoorzamen. De mens heeft er baat bij om zich er

streng en zorgvuldig aan te houden. Het is de mens die de gebo-

den van God overtreedt, die er onder lijdt. (…)

Op mijn reizen kom ik getrouwe mensen tegen die de winst

van de sabbatdag en het gebruik van verboden middelen opge-

ven. Ik heb veehouders ontmoet die het vee op de sabbat niet

drijven. Fruitkramen langs de kant van de weg die in het oogst-

seizoen over het algemeen dag en nacht open zijn, maar op de

sabbat gesloten zijn. Allerlei winkels, eethuizen en kramen die op

de dag des Heren gesloten zijn. En de eigenaars lijken zich prima

te redden, waarbij ze bovendien de voldoening genieten van het

onderhouden van de wet. En telkens als ik goede mensen zie die

deze inkomsten opgeven, verheug ik mij en voel ik het verlangen

om hen te zegenen wegens hun geloof en standvastigheid.19

Ik weet dat de mensen uiteindelijk niet zullen lijden, want al

lijkt het alsof zij zich financiële offers moeten getroosten, [God]

heeft ons geboden om zijn wetten na te leven en heeft ons ver-

volgens uitgedaagd:

‘(...) beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscha-

ren, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen

en zegen in overvloed over u uitgieten’ (Maleachi 3:10).20

Laten wij dit gebod, en andere, respecteren en de profeet

Jozua volgen: ‘Welnu, vreest dan de Here en dient Hem oprecht

en getrouw; (...) kiest dan heden, wie gij dienen zult (...). Maar

ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!’ (Jozua 24:14–15.)

Dan kunnen wij hopen op de zegeningen die de kinderen

Israëls zijn beloofd: ‘Mijn sabbatten zult gij houden en mijn hei-

ligdom ontzien, Ik ben de Here.

‘Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden

nauwgezet in acht neemt,
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President Kimball zegt dat de sabbat een dag is 

‘om in alle rust tijd door te brengen met het gezin’.

‘dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn

opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt;

‘De dorstijd zal bij u duren tot de wijnoogst, en de wijnoogst

tot de zaaitijd; gij zult uw brood eten tot verzadiging en veilig in

uw land wonen.

‘En Ik zal vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult,

zonder dat iemand u opschrikt’ (Leviticus 26:2–6).21

Als we de Heer liefhebben, heiligen we de sabbatdag

Het lijkt erop dat de reden dat de sabbatdag zo moeilijk te hei-

ligen is voor zo veel mensen, is dat die wet nog steeds op stenen

tafelen staat geschreven in plaats van in hun hart. (...)

In onze tijd lijkt het erop dat [de Heer] de intelligentie van

zijn volk heeft ingezien en heeft aangenomen dat zij de geest van

de totale aanbidding en sabbatsheiliging wel zouden krijgen

toen Hij tot hen zei:

‘Gij zult de Heer, uw God, een offer in gerechtigheid brengen,

ja, dat van een gebroken hart en een verslagen geest’ (LV 59:8).
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(…) Hij gaf ons het grote en eerste gebod:

‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en

met geheel uw ziel en met geheel uw verstand’ (Matteüs 22:37).

Het is ondenkbaar dat iemand die de Heer met hart en ziel lief-

heeft, en die met een gebroken hart en verslagen geest de onein-

dige gaven herkent die de Heer hem heeft gegeven, niet één dag

op de zeven in dankbaarheid zou doorbrengen en op die dag de

goede werken van de Heer zou voortstuwen. Sabbatsheiliging is

een indicatie hoezeer we onze hemelse Vader liefhebben.22

Mensen vragen zich vaak af waar ze de grens moeten trekken:

wat is gepast en wat niet op de sabbat. Maar als iemand de Heer

met heel zijn hart, macht, verstand en sterkte liefheeft; als

iemand egoïsme opzij kan zetten en verlangens kan beheersen;

als iemand elke sabbatsactiviteit kan meten met de maatstaf van

de aanbidding; als iemand eerlijk is tegenover de Heer en zich-

zelf; als iemand een ‘gebroken hart en een verslagen geest’ te

bieden heeft, is het onwaarschijnlijk dat die persoon de sabbat

zal ontheiligen.23

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Lees de pagina’s 185–186. Denk aan het belang dat de Heer

aan de sabbat hecht en waarom de sabbat verschilt van de

andere weekdagen. Wat maakt van de sabbat ‘een verlustiging’?

• Zoek op de pagina’s 186–187 naar voorbeelden van dingen

die we niet moeten doen op de sabbat. Waarom zijn die acti-

viteiten ongepast op de sabbat? Op de pagina’s 188–192 geeft

president Kimball voorbeelden van ‘nuttige en geestelijke acti-

viteiten’ voor de sabbat. Wat hebben u en uw gezin gedaan om

uw sabbatsheiliging een rijkere ervaring te maken?

• President Kimball heeft gezegd dat ‘onze motieven een uiterst

belangrijke overweging’ zijn als we het hebben over mensen

die moeten werken op de sabbat (p. 187). Wat kan iemand die
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op de sabbat moet werken, doen om de geest van aanbidding

op de sabbat bij zich te houden?

• Wat bedoelen we als we de sabbat een rustdag noemen? (Zie

voor enkele voorbeelden pp. 188–190.) Waarom is het verkeerd

om alleen maar niets te doen en rond te hangen op de sabbat?

• Neem de doelen van het bijwonen van kerkbijeenkomsten op

de pagina’s 191–192 door. Hebt u onlangs de geest van aan-

bidding gevoeld in een kerkdienst? Hoe kwam dat? Hoe kunt

u uw kerkbezoek en aanbidding zinvoller maken?

• President Kimball getuigt van de zegeningen die we krijgen als

de sabbatdag heiligen (pp. 193–194; zie ook de verhalen op

pp. 183, 185). Welke zegeningen hebt u gekregen door dit

gebod te onderhouden?

• Bespreek tijdens een gezinsavond of gezinsraad wat uw

gezinsleden kunnen doen om elkaar te helpen de sabbat beter

te heiligen.

Relevante teksten: Genesis 2:1–3; Marcus 2:23–28; 3:1–5;

Mosiah 13:16–19; LV 68:29

Noten
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7. Ensign, januari 1978, p. 4.
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21. Ensign, januari 1978, p. 5.
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De wet van kuisheid

De Heer heeft slechts één zedelijkheidsnorm: 
volledige kuisheid voor mannen en vrouwen voorafgaand

aan het huwelijk, en volledige trouw daarna.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

In zijn raad aan kerkleden over uitgaan, verkering en huwelijk,

beklemtoonde president Spencer W. Kimball het belang van het

naleven van de wet van kuisheid en trouw van de Heer. Hij waar-

schuwde bovendien voor Satans pogingen om het overtreden

van deze wet te rechtvaardigen of onschuldig te laten lijken. Hij

vertelde over een jong paartje dat ten prooi was gevallen aan

deze misleiding door de tegenstander:

‘De jongen zei: “Ja, we gaven toe aan elkaar, maar we vonden

het niet verkeerd omdat we van elkaar houden.” Ik dacht dat ik

hem verkeerd verstaan had. Sinds het begin van de wereld zijn

er talloze onzedelijke zaken geweest, maar om een jongen uit de

kerk ze te horen rechtvaardigen, schokte me. Hij herhaalde:

“Nee, het was niet verkeerd, want we houden van elkaar.”

‘Ze hadden deze afschuwelijke dwaling zo vaak herhaald dat

ze zichzelf ervan hadden overtuigd en een muur van verweer om

zich heen hadden gebouwd. En achter die muur stonden zij,

bijna uitdagend.’

Op hun argument antwoordde president Kimball: ‘Nee, beste

jongelui, jullie hielden niet van elkaar. Jullie begeerden elkaar.

(…) Als iemand echt van een ander houdt, zou hij liever sterven

dan die persoon onrecht aandoen. Op het moment van de over-

gave wordt zuivere liefde de ene deur uitgewerkt, terwijl

begeerte door de andere deur naar binnen sluipt.’1

President Kimball getuigde ook dat we vreugde en gemoeds-

rust krijgen als we de wet van kuisheid gehoorzamen. Hij zag die
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‘Het huwelijk is voor tijd en eeuwigheid. (…) Het huwelijk geeft leven.’
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zegeningen in het leven van getrouwe leden, zoals in deze erva-

ring die hij in de tempel had:

‘Er hing een sfeer van vrede, harmonie en spanningsvolle ver-

wachting. Een nette jonge man en een onbeschrijflijk mooie

jonge vrouw in een prachtige jurk knielden [aan] het altaar. Als

gezagsdrager sprak ik de woorden van de hemelse ceremonie uit

waarmee ik hen huwde en hen voor de eeuwigheid op aarde en

in de celestiale werelden aan elkaar verzegelde. De reinen van

hart waren daarbij. De hemel was nabij.’2

Leringen van Spencer W. Kimball

De wet van kuisheid verbiedt alle seksuele 

betrekkingen buiten het huwelijk

Om het standpunt van de kerk inzake zedelijkheid te verdui-

delijken, verklaren wij vastberaden en onveranderlijk dat het

geen afgedragen, verkleurd, ouderwets en versleten kledingstuk

is. God is hetzelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Zijn ver-

bonden en leerstellingen zijn onveranderlijk. En als de zon

afkoelt en de sterren niet meer schijnen, zal de wet van kuisheid

nog steeds een fundamenteel beginsel in Gods wereld en in de

kerk van de Heer zijn. Oude normen worden door de kerk in

stand gehouden, niet omdat ze oud zijn, maar omdat ze door de

eeuwen heen bewezen hebben dat ze juist zijn.3

Volledige kuisheid vóór het huwelijk en volledige trouw in het

huwelijk zijn nog steeds de norm. En daar kan zonder zonde,

ellende en ongeluk niet van worden afgeweken.4

Zij die het huwelijk lijken te bespotten en die kuisheid vóór

het huwelijk en trouw in het huwelijk als ouderwets beschou-

wen, lijken vastbesloten om zelf een nieuwe trend te beginnen en

die aan anderen op te leggen. Zien zij niet in dat dergelijk groot

egoïsme uiteindelijk tot grote eenzaamheid leidt? Zien zij niet in

dat vreugde voor hen steeds onbereikbaarder wordt naarmate zij

zich meer laten drijven door plezier? Zien zij niet in dat hun

manier van bevrediging een leegheid teweegbrengt waaruit geen

enkel voorbijgaand pleziertje hen uiteindelijk meer kan redden?

De wet van de oogst is nooit ingetrokken [zie Galaten 6:7].5
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Apostelen en profeten uit de oudheid noemen talrijke zon-

den die zij laakbaar vonden. Veel daarvan waren seksuele zon-

den — overspel, harteloosheid, wellust, ontrouw,

losbandigheid, ongepast taalgebruik, onreinheid, buitensporige

genegenheid, ontucht. Zij omvatten alle seksuele relaties buiten

het huwelijk — seksueel prikkelen, perversie, masturbatie en

seks in gedachten en woordgebruik. Maar ook alle verborgen

zonden en onheilige en onreine gedachten en praktijken. Incest

is een van de ergste.6

Wie [homoseksuele] verlangens en neigingen heeft, overwint

die even goed alsof hij de neiging had tot seksuele prikkeling,

ontucht of overspel. De Heer veroordeelt en verbiedt dit net

zozeer als overspel en andere soortgelijke seksuele handelingen.

(…) Nogmaals, in tegenstelling tot wat veel mensen geloven en

zeggen, is dit [gebruik], net als ontucht, te overwinnen en is er

vergiffenis voor te ontvangen. Maar, nogmaals, dat gebeurt

alleen na volledige, blijvende bekering, wat inhoudt dat men het

gebruik volledig verzaakt en zijn denken en handelen compleet

verandert. Het feit dat sommige overheden en kerken, alsmede

talloze verdorven personen, getracht hebben om de criminele

status van dergelijk gedrag ongedaan te maken en er een per-

soonlijk voorrecht van te maken, verandert niets aan de aard of

de ernst van dit gedrag. Goede mensen, wijze mensen en god-

vrezende mensen overal wijzen dit gedrag nog steeds af als

zijnde zoons en dochters van God onwaardig. En de kerk van

Christus wijst het af en veroordeelt het. (…) Deze afschuwelijke

homoseksuele zonde bestaat al eeuwenlang. Veel steden en

beschavingen zijn eraan tenondergegaan.7

Een rein seksleven binnen een wettig huwelijk is toegestaan.

Er is een tijd en plaats voor alles wat waardevol is. Maar seksu-

ele betrekkingen buiten het wettig huwelijk maken van een

persoon een gebruiksvoorwerp, iets wat je kunt exploiteren,

en het maakt hem of haar vervangbaar, exploiteerbaar en

waardeloos. (…)

Ongeoorloofde seks is zelfzuchtig, het is verraad en het is

oneerlijk. Wie er geen verantwoordelijkheid voor aanvaardt, is laf

en trouweloos. Het huwelijk is voor tijd en eeuwigheid. Ontucht
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en alle andere afwijkingen zijn tijdelijk, ze zijn alleen maar voor

‘nu’. Het huwelijk geeft leven. Ontucht leidt tot de dood.8

Liefde is opbouwend en onzelfzuchtig, 

maar wellust is verdorven en zelfzuchtig

De jonge man die populariteit, een fijne tijd, veiligheid, ple-

zier en zelfs liefde belooft terwijl hij alleen maar passie en de

duivelse uitvloeisels daarvan kan geven, is zijn manzijn ontrouw,

want hij heeft alleen maar schuldcomplexen, afschuw, haat, gru-

wel, walging en misschien zelfs onwettige zwangerschap en

schande te bieden. Hij bepleit zijn zaak met liefde maar al wat hij

geeft, is wellust. En de jongedame maakt zichzelf goedkoop. Het

resultaat is een beschadigd leven en een bedorven ziel. (...)

En toch hebben die jonge mensen het over liefde. Wat een ver-

dorven gebruik van het mooiste woord! De vrucht is bitter omdat

de boom bedorven is. Hun lippen zeggen: ‘Ik heb je lief.’ Hun

lichaam zegt: ‘Ik verlang naar je.’ Liefde is goedaardig en opbou-

wend. Liefhebben is geven, niet nemen. Liefhebben is dienen,

niet exploiteren. (…)

Wat is liefde? Veel mensen beschouwen liefde alleen maar als

lichamelijke aantrekkingskracht en ze hebben het over ‘verliefd

worden’ en ‘liefde op het eerste gezicht’. (…) Hoewel het

mogelijk is om zich onmiddellijk tot iemand anders aangetrok-

ken te voelen, is liefde veel meer dan lichamelijk aantrekkings-

kracht. Liefde is diep en veelomvattend. Lichamelijke

aantrekkingskracht is slechts een van de vele onderdelen; er

moet ook geloof, vertrouwen, begrip en partnerschap zijn. Er

moeten gemeenschappelijke idealen en normen zijn. Er moet

sprake zijn van grote toewijding en kameraadschap. Liefde is

reinheid, vooruitgang, opoffering en onzelfzuchtigheid.

Dergelijke liefde verveelt en taant nooit, maar doorstaat ziekte

en verdriet, armoede en ontbering, prestatie en teleurstelling,

tijd en eeuwigheid. Om die liefde in stand te houden moet er

een voortdurende toename zijn van vertrouwen en begrip, van

frequente en oprechte uitingen van waardering en genegen-

heid. Men moet zichzelf vergeten en voortdurend oog hebben
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voor het welzijn van de ander. Belangen, hoop en doelen moe-

ten voortdurend op één lijn zijn. (...)

De jonge man die zijn geliefde beschermt tegen alle gebruik

of misbruik, tegen smaad en schande van anderen of zichzelf,

zou wel eens ware liefde kunnen tonen. Maar de jongeman die

zijn vriendin gebruikt als biologisch speelgoed om zijn eigen

begeerte te bevredigen — dat is lust.

Een jonge vrouw die door haar gedrag geestelijk, mentaal en

lichamelijk aantrekkelijk is, maar die niet in woord en daad of

kleding de lichamelijke reacties van haar vriend stimuleert, zou

wel eens ware liefde kunnen tonen. De jonge vrouw die steeds

aanraakt, prikkelt, streelt, verleidt en gebruikt, geeft blijk van

begeerte en misbruik. (…)

Pas op voor de truc van de duivel om kwaad goed te laten lij-

ken door het een etiket op te plakken dat de ware aard verbergt.

De redenering dat lust liefde is, is daar een goed voorbeeld van.9

Hoewel seks een belangrijk en bevredigend onderdeel van het

huwelijk kan zijn, mogen we niet vergeten dat het leven niet

alleen om seks draait.10

De vereniging van man en vrouw (alleen als huwelijkspart-

ners) is in eerste instantie bestemd om kinderen op aarde te

brengen. De seksuele relatie is nooit door de Heer bedoeld als

speelgoed of om uitsluitend begeerten en lusten te bevredigen.

Er staat nergens dat de Heer heeft gezegd dat gepaste seks tus-

sen man en vrouw alleen voor het krijgen van kinderen bestemd

is, maar vanaf de tijd van Adam tot op heden kunnen we geen

bewijzen vinden dat de Heer ooit willekeurige seks heeft goed-

gekeurd.11

We moeten porno en andere vormen 

van onzedelijkheid vermijden

Wij zijn geestkinderen van God en wij zijn (…) zijn ultieme

schepping. Ieder van ons heeft het potentieel om een god te

worden — rein, heilig, zuiver, invloedrijk, machtig, onafhanke-

lijk van aardse krachten. Wij vernemen uit de Schriften dat we

allemaal een eeuwig bestaan hebben, dat we in het begin bij God
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waren (zie Abr. 3:22). Dat begrip geeft ons een uniek idee van de

waardigheid van de mens.

Maar er zijn overal valse leraars die in uitlatingen, pornografi-

sche lectuur, tijdschriften, gesprekken en op radio en tv verfoei-

lijke dwaalleer verbreiden die zedelijke normen afbreken — en

dat alleen maar om de begeerte van het vlees te bevredigen.12

Wij verafschuwen de porno die het land lijkt te overspoelen.

De wetgever doet pogingen om het een halt toe te roepen, maar

de beste manier om dat te doen is te zorgen dat de mensen en

hun kinderen er barrières voor opwerpen. Wij vragen u: ‘Beste

mensen, wilt u dit verfoeilijke kwaad in uw samenleving toelaten

om het uw gezin en uw naasten te laten verderven?’13

Als we de ontaarding van zo veel mensen in onze samenleving

zien, en hun vastberadenheid om vulgaire presentaties, smerige

boodschappen en onnatuurlijke praktijken aan de mensen op te

dringen, dan vragen we ons af of Satan zijn slechte, kwade hand

heeft uitgestrekt om de mensen op deze aarde in te lijven bij zijn

strijdmacht. Hebben we niet genoeg goede mensen over om het

kwaad dat onze wereld bedreigt uit te roeien? Waarom blijven

we compromissen sluiten met het kwaad en waarom blijven we

zonde tolereren?14

We hopen dat onze ouders en leiders pornografie niet zul-

len tolereren. Het is echt smerig, maar wordt tegenwoordig

als normaal, bevredigend voedsel aan de man gebracht. (…)

Er is een verband tussen porno en de lage, seksuele driften en

perversiteiten.15

Zonden die door porno worden ingegeven, houden helaas

andere ernstige overtredingen in stand, zoals abortus.16

Het is belachelijk om te beweren dat pornografie geen invloed

heeft. Er is een duidelijk verband met de misdaad. Moord, dief-

stal, verkrachting, prostitutie en commerciële ontucht worden

door deze onzedelijkheid aangewakkerd. Uit de statistieken van

seksuele misdrijven blijkt een duidelijk verband tussen misdaad

en pornografie.

Pornografie heeft geen enkele sociale waarde. We moedigen

onze leden aan om hun kinderen op alle mogelijke manieren te
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beschermen. We leven in een tolerante wereld, maar we moeten

ervoor zorgen dat we geen deel van die tolerante, ontaarde

wereld gaan uitmaken.17

Wij moedigen leden van de kerk over de hele wereld aan om

de wijdverbreide plaag van de porno niet alleen te weerstaan,

maar als burgers overal actief en onophoudelijk in het geweer te

komen tegen deze sluipende vijand van de mens. (…)

Leer uw kinderen om vuiligheid te mijden als de pest, want dat

is het. Voeg u bij andere burgers die de obsceniteit in uw gemeen-

schap bestrijden. Laat u niet sussen door de profiteurs van porno

die zeggen dat het verwijderen van obsceniteit betekent dat we

mensen hun keuzevrijheid ontnemen. Laat ze losbandigheid niet

als vrijheid voorstellen.

Het gaat om kostbare zielen — zielen die ons zo dierbaar zijn.18

Ouders en leiders moeten kinderen en 

tieners tegen onzedelijke invloeden beschermen

Uw kinderen zullen al jong van u leren dat ze zich nooit moe-

ten inlaten met onzedelijke praktijken van welke soort dan ook.

Dat moet u ze vaker dan één keer zeggen. Voordat ze trouwen

moeten ze dat honderden keren te horen krijgen. En ze moeten

beseffen dat niet alleen hun familie en hun ouders dit van hen

verwachten, maar ook de Heer in de hemel, Jezus Christus, en

dat Hij van hen verwacht dat ze zich rein houden en vrij blijven

van onkuisheid.19

Onkuisheid is de grote duivel van deze tijd. Net als een inkt-

vis grijpt het met zijn tentakels een mens vast. Er zijn veel ver-

schillende paden die jongeren tot deze bezoedelingen leiden. Ik

wil enkele noemen die morele structuren afbreken.

Sommigen worden laks in hun kerkelijke activiteit en ver-

vreemden van de verfijnende en beschermende invloeden van de

kerk. Het evangelie lijkt op de tweede plaats te komen, na hun

persoonlijke belangen. Zij slaan bijeenkomsten over en staan toe

dat schoolwerk, sociale of zakelijke bezigheden de belangrijke

kerkactiviteiten en het evangelie verdringen totdat hun gevoelens

voor de kerk en haar normen enigszins verdoofd raken.
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President Kimball heeft jonge mensen duidelijke 

richtlijnen gegeven voor afspraakjes en verkering.

Een van de andere vele dingen die tot onkuisheid leiden, is

onfatsoenlijke kleding. Veel jongevrouwen en jongemannen zijn

zelfvoldaan met hun uitgebreide kennis van seksuele feiten. Ze

denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Ze praten net zo

onbevangen over seks als over auto’s, films en kleren. En het is

zo gewoon geworden om er onfatsoenlijk gekleed bij te lopen

dat er niets meer heilig lijkt te zijn.20

Er is geen enkele reden waarom vrouwen laag uitgesneden of

anderszins onthullende jurken moeten dragen, alleen maar

omdat de modestijl van dat moment is. We kunnen een eigen

stijl ontwikkelen. (…)

En er is ook geen excuus voor jongemannen die hun lichaam

ontbloten en onthullen. De jongemannen zouden blijk geven

van moed en een verstandig oordeel als ze de jongedames onder

hun vrienden aanmoedigden om fatsoenlijke kleding te dragen.



H O O F D S T U K  1 7

206

Als een jongeman niet uit zou gaan met een jongevrouw die

onfatsoenlijk gekleed gaat, zou de stijl gauw veranderen. (…)

De Heer heeft de kloekmoedigen beloofd: ‘Al wat Ik heb is van

u.’ Om deze grote hoogten en oneindige zegeningen te berei-

ken, moet je geen risico’s nemen. Houd je leven goed, rein en

zuiver, zodat je geen zegeningen verliest. In dat verband doe je

er goed aan om ‘alle schijn des kwaads’ en zelfs ‘elke aanleiding

tot het kwaad’ te vermijden.21

We kunnen niet te veel beklemtonen dat onfatsoenlijke kle-

ding een van de valkuilen is die we moeten vermijden om ver-

leiding uit de weg te gaan en rein te blijven.22

Ik stel (…) de volgende norm voor. Afspraakjes maken met het

andere geslacht of je afzonderen in paartjes zou moeten worden

uitgesteld tot zestien jaar of ouder, en zelfs dan moet men zeer

verstandig, serieus en selectief zijn. Jonge mensen zouden

nauwe contacten nog enkele jaren moeten beperken omdat de

jongen op zijn negentiende op zending gaat.

Afspraakjes maken en vooral vaste verkering hebben als je nog

aan het begin van je tienerjaren staat, is uiterst gevaarlijk. Het

vervormt je hele visie op het leven. Het ontzegt je waardevolle,

rijke ervaringen. Het beperkt vriendschappen. Het vermindert

het aantal kennissen die zo veel kunnen bijdragen tot het kiezen

van de juiste partner voor tijd en eeuwigheid.

Er is beslist een tijd om te dansen, te reizen, omgang met

anderen te hebben, afspraakjes te maken en zelfs vaste verkering

te hebben die leidt tot de romance als gevolg waarvan jonge

mensen naar de tempel gaan voor een eeuwig huwelijk. Maar de

timing is zo belangrijk. Zelfs als we het goede doen, maar op de

verkeerde tijd, de verkeerde plaats en onder de verkeerde

omstandigheden, is dat verkeerd.23

Blijf rein en onthoud je van alle onheilige en onzedelijke

gedachten en daden. Vermijd alle vriendschappen die de hoge

rechtschapen normen die voor ons zijn ingesteld omlaag halen.

Dan gaat het je goed en word je omringd door gemoedsrust en

vreugde.24
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Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Vergelijk het paartje dat president Kimball op pagina 197

beschrijft met het paar dat hij in de eerste alinea van pagina

199 noemt. Wat zou er de oorzaak van zijn dat deze twee

paren leden van de kerk zulke verschillende houdingen en

daden hadden?

• Lees de tweede alinea op pagina 199. Wat zou u zeggen tegen

iemand die beweerde dat kuisheid uit de tijd is? (Zie voor

enkele voorbeelden pp. 199–200.) Wat zijn enkele gevolgen

als wij de wet van kuisheid negeren? Wat zijn enkele zegenin-

gen van het naleven ervan?

• Denk eens na hoe u deze zinnen af zou maken. Liefhebben is

_____ . Begeren is _____ . (Zie voor enkele voorbeelden pp.

201–202.) Welke invloed behoort ons begrip van liefde te heb-

ben op onze gedachten en ons gedrag?

• Waarom zouden president Kimball en veel andere kerkleiders

na hem hebben gewaarschuwd voor pornografie? (Zie pp.

202–204.) Hoe kunnen wij de verbreiding en de invloed van

porno bestrijden? Wat kunnen we in ons gezin doen om er

‘barrières voor op te werpen’?

• Neem de normen op de pagina’s 204–206 door. Waarom moe-

ten ouders en leidinggevenden een kind al jong de wet van

kuisheid bijbrengen? Wat kunnen ouders en kerkleiders doen

om jongeren te helpen trouw te blijven aan de kerk en haar

normen? Welke hulpmiddelen biedt de kerk ons om jongeren

begrip te geven van de kerknormen en hen te helpen zich

eraan te houden?

• Wat is het verband tussen fatsoenlijke kleding en kuisheid?

• Wat betekent het om je fatsoenlijk te kleden? Hoe kunnen we

‘een eigen stijl ontwikkelen’? (Zie p. 205.) Wat betekent het om

fatsoenlijk te zijn in je taalgebruik en je gedrag? Hoe kunnen we

jongeren laten inzien waarom het nodig is in alles fatsoenlijk te

zijn?
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Relevante teksten: 1 Korintiërs 6:9, 18–20; Jakob 2:7; Alma

39:3–5, 9; 3 Nephi 12:27–30; LV 42:22–23, 40–41; 59:6
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Een eerzaam, gelukkig en
succesrijk huwelijk

Echtelieden die de Heer en elkaar trouw blijven 
hebben een harmonieuze, eeuwige relatie. 

Uit het leven van Spencer W. Kimball

Voorafgaand aan zijn roeping tot het Quorum der Twaalf

Apostelen was Spencer W. Kimball mede-eigenaar van een make-

laardij in verzekeringen en onroerend goed in Safford (Arizona).

Een van zijn werkneemsters, Carmen Richardson Smith, vertelde

eens dat ze zich herinnerde hoe trouw Spencer en Camilla

Kimball voor hun zoon Edward zorgden toen die in de jaren der-

tig polio kreeg:

‘Ik bewonderde broeder Kimball en zijn vrouw heel erg van-

wege hun relatie. Toen Eddie in Californië langdurig behande-

lingen onderging, bleef zuster Kimball bij hem en reisde

president Kimball er op kritieke momenten heen. In periodes

dat Eddie van operaties aan het herstellen was, ging broeder

Kimball naar huis om voor de rest van het gezin te zorgen terwijl

zijn vrouw bij Eddie bleef.

‘Ik meen dat hij haar elke dag schreef. En niet zomaar een

briefje van vijftig woorden. Soms, als hij erg weinig tijd had, dic-

teerde hij mij een brief. Ik herinnerde hoe dat voelde: ik vond

het bijna een heilige eer.

‘Zij hadden een goed, gelukkig huwelijk, en leken grote

wederzijdse achting te hebben. Het leek erop dat hun beider

wereld om de ander draaide.’1

De liefde die Spencer en Camilla Kimball voor elkaar hadden,

die zo duidelijk was toen ze jong waren, werd sterker en dieper

naarmate ze ouder werden. President Kimball sprak vaak zijn
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‘Camilla heeft mij in alles terzijde gestaan.’
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dank uit voor de relatie met zijn vrouw: ‘Camilla heeft mij in

alles terzijde gestaan. We hebben onze ouders en andere dierba-

ren begraven en we hebben onze eigen te vroeg geboren kinde-

ren opgegeven. We hebben diepe dalen meegemaakt en zijn tot

grote hoogten gestegen. (…) We hebben samen geweend en

gelachen. (…) Ons leven is ondanks alle verdrietige en ernstige

dingen ook vol plezier geweest. We hebben gedanst, gezongen,

gasten onthaald, liefgehad en liefde ontvangen. Met een vrouw

als Camilla Eyring wordt het leven rijk en overvloedig.’2

Na een lang en gelukkig huwelijk zei hij: ‘We hebben een part-

ner nodig die niet verwend is, die onze rimpels niet telt, die niet

aan onze stommiteiten en zwakheden denkt; (…) we hebben

een liefhebbende metgezel(lin) nodig met wie wij geleden,

geweend, gebeden en aanbeden hebben; iemand met wie wij

verdriet en teleurstellingen hebben ondergaan, iemand die van

ons houdt om wat wij zijn of willen worden en niet om wat wij

met onze façade lijken te zijn.’3

Leringen van Spencer W. Kimball

Het eeuwig huwelijk is door God ingesteld en 

het gezin is een onmisbaar onderdeel van 

het plan van onze hemelse Vader voor ons

Het eerzame huwelijk is door God ingesteld. Hij verordi-

neerde dat de basiseenheid van de samenleving een thuis met

een gezin zou zijn, en wij moeten oppassen, want de valse cul-

tuur van deze tijd is zich aan het afwenden van dit door God

opgestelde plan. (...)

Er lijkt een toenemende trend tegen het huwelijk uit ontaarde

delen van de wereld te komen en een uiterst sterke trend voor

een huwelijk zonder kinderen. Uiteraard is de volgende vraag:

‘Waarom zou ik trouwen?’ En dan komen we op de ‘revolutie

tegen het huwelijk’. De argumenten zijn dat kinderen een last en

verplichting zijn. Velen hebben zichzelf overtuigd dat onderwijs,

vrijheid zonder beperkingen en verplichtingen het echte leven

is. En helaas krijgt dit onverlichte, destructieve denkbeeld ook

voet aan de grond bij sommige van onze leden.4
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Om tegenwicht te bieden aan de kwade leringen in de media

en op het toneel en op straat, moeten we onderwijzen in het

huwelijk, de juiste vorm van het huwelijk: het eeuwig huwelijk.5

Een fundamentele reden voor het eeuwig huwelijk is dat het

leven eeuwig is. En om in harmonie te zijn met eeuwige doel-

einden, moet het huwelijk net zo lang voortleven. Een huwelijk

gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand, of door

kerkfunctionarissen buiten de tempel, is alleen voor deze tijd,

‘tot de dood u scheidt’, of ‘zo lang u beiden leeft’. Het eindigt bij

de dood. (…) Het eeuwig huwelijk wordt gesloten door de pro-

feet van de Heer of door een van de zeer weinigen aan wie hij

dit gezag heeft gedelegeerd. Het wordt gesloten in heilige tem-

pels die met dat doel worden gebouwd en ingewijd. Alleen zo’n

huwelijk is na de dood geldig en houdt de man-vrouwrelatie en

de ouder-kindrelatie tot in de eeuwigheid in stand.6

Een rechtschapen, gelukkig en succesvol huwelijk is ongetwij-

feld het belangrijkste doel van ieder normaal mens. Het huwelijk

is door de Heer ingesteld om sterke, gelukkige gezinnen en

nakomelingen tot stand te brengen. Ieder die opzettelijk een

huwelijk vermijdt, is niet alleen niet normaal maar dwarsboomt

zijn eigen vooruitgang.

Ik verdedig mijn gebruik van de term normaal omdat de Heer

zelf de norm heeft vastgesteld door Adam en Eva, zijn eerste man

en vrouw op deze aarde, samen te brengen en hen door een hei-

lige huwelijksceremonie in de echt te verbinden. Zij waren allebei

heel anders en hadden ieder een andere rol. Hij had de ceremo-

nie nog maar net voltrokken toen Hij tegen hen zei: ‘Weest

vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar,

heerst [er]over’ (Genesis 1:28).

Het is normaal om te huwen en normaal om kinderen te

baren. Iedereen zou moeten willen trouwen omdat dit is wat

God in de hemel voor ons heeft gepland. Zo heeft Hij het

bedacht.7

Het hele plan van [de Heer] is intelligent opgesteld om in

liefde kinderen op de wereld te brengen met respect voor hun

ouders. Als de oppervlakkige denkbeelden van veel mensen in
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deze tijd hadden overheerst, zou de wereld, het mensenras en al

wat goed is al lang aan een einde gekomen zijn. (…)

De Heer heeft gezegd dat iemand om de hoogste van de drie

graden van heerlijkheid in het celestiale koninkrijk te bereiken

‘tot deze orde van het priesterschap [moet] toetreden (namelijk

het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond);

‘En als hij dat niet doet, kan hij die niet verwerven’

(LV 131:2–3).

Dit is juiste manier.

Er zijn mannen die nooit zijn getrouwd en daar zelf voor heb-

ben gekozen. Zij ontzeggen zichzelf iets goeds. Er zijn misschien

ook veel vrouwen die zichzelf zegeningen ontzeggen. En er zijn

mensen die nooit zijn getrouwd omdat ze daar nooit de kans toe

hebben gekregen. Wij weten uiteraard dat de Heer voor vol-

doende compensatie zal zorgen en dat er nooit iemand veroor-

deeld wordt wegens iets waar hij of zij niets aan kon doen. (...)

Maar laat niemand met betrekking tot het huwelijk en de rol

van man en vrouw God weerstaan. (...)

Ik hoop oprecht dat de meisjes en vrouwen in de kerk, en de

mannen en jongens, een diepe teug van het levenswater zullen

nemen en hun leven in overeenstemming brengen met de

mooie, uitgebreide rol die de Heer voor hen heeft weggelegd.

Ik hoop dat wij niet zullen proberen om een plan te vervol-

maken dat al volmaakt is, maar er met al onze macht, verstand en

sterkte naar zullen streven om onszelf te vervolmaken met het

uitgebreide plan dat wij hebben gekregen. Het zou niet eerlijk

zijn om het plan er de schuld van te geven dat sommigen er niet

mee zijn geslaagd. Laten wij onze houding, onze activiteiten, ons

hele leven zo in de hand houden dat wij erfgenaam worden van

de rijke en talrijke zegeningen die ons zijn beloofd.8

Er is een zorgvuldige voorbereiding 

nodig voor het eeuwig huwelijk

Het huwelijk is waarschijnlijk de belangrijkste van alle beslissin-

gen, en heeft de meest verreikende gevolgen, want het is niet
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‘Bijna iedere goede man en goede vrouw kunnen een gelukkig en succesvol 

huwelijk hebben als ze zich daar allebei volledig voor willen inzetten.’

alleen van invloed op ons huidige geluk, maar ook op onze eeu-

wige vreugde. Het beïnvloedt niet alleen de twee huwelijkspartners,

maar ook hun gezin en vooral hun kinderen en kleinkinderen, van

generatie op generatie.

Als we voor dit leven en de eeuwigheid een partner uitkiezen,

moeten we uiterst zorgvuldig zijn en goed nadenken, bidden en

vasten om er zeker van te zijn dat we niet de verkeerde beslis-

sing nemen. In een goed huwelijk moet er eenheid van verstand

en hart zijn. Emoties mogen niet de beslissingen bepalen, maar

het verstand en het hart, versterkt door vasten, gebed en ern-

stige overweging, zullen de kansen op een gelukkig huwelijk

vergroten. Er is offerbereidheid en grote onbaatzuchtigheid voor

nodig, en we moeten met elkaar delen. (…)

Het is een illusie dat er voor iedereen maar één geschikte part-

ner is. Hoewel iedere jongeman en jongevrouw ijverig en met

een gebed in het hart naar een partner zoekt met wie hij of zij
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een prachtig en verenigbaar leven kan leiden, is het zeker dat

bijna iedere goede man en goede vrouw een gelukkig en suc-

cesvol huwelijk kunnen hebben als ze zich daar allebei volledig

voor willen inzetten.

Twee personen die aan het altaar plaatsnemen om te trouwen,

moeten beseffen dat het gelukkige huwelijk waar zij op hopen

geen wettelijke garantie is. Er moeten offers gebracht worden, er

moet gedeeld worden en sommige vrijheden moeten worden

ingeleverd. Er moet lang en hard bezuinigd worden. Kinderen

kosten veel geld, tijd en zorg; maar zij brengen ook de diepste

en liefste gevoelens.9

Uitstellen van een huwelijk is (…) niet helemaal aanvaardbaar.

Alle normale mensen zouden hun leven zo moeten plannen dat

een tempelhuwelijk in hun jonge leven er deel van uitmaakt,

alsmede de bedoeling om zich te vermenigvuldigen en als jonge

volwassenen kinderen te krijgen.10

Jonge mensen die hun koers hebben uitgezet naar een huwe-

lijk in de tempel hebben al een gedachtepatroon gevestigd

waardoor ze geneigd zijn om samen met de door hen gekozen

partner, als ze die eenmaal gevonden hebben, plannen te

maken. Al voordat hun huwelijk op die heilige plek is voltrok-

ken, maken ze samen plannen voor hun leven en zetten dan als

bruid en bruidegom die koers verder uit naar een gelukkig, suc-

cesvol en geestelijk leven, op weg naar de verhoging in Gods

koninkrijk.11

‘Ieder van u zou de hele wereld afreizen om de verordening

ter verzegeling te ontvangen als u het belang daarvan begreep,

als u besefte hoe geweldig die is. Geen afstand, gebrek aan geld

of omstandigheid zou u ervan weerhouden om in de heilige

tempel van de Heer te trouwen.12

Er komt een nieuwe geest in Zion als de jonge vrouwen tegen

hun vriendjes zeggen: ‘Als jij geen tempelaanbeveling kunt krij-

gen, dan kan ik mij niet aan jou binden, zelfs niet voor dit leven.’

En de jonge teruggekeerde zendelingen zeggen tegen hun vrien-

dinnetjes: ‘Het spijt me, maar hoeveel ik ook van je hou, ik

trouw niet buiten de tempel met je.’ (…)
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We vragen ons af waarom mensen al die zegeningen en belof-

ten negeren en niet het juiste huwelijk sluiten en zo hun leven

verspillen in een bevroren wildernis die misschien nooit ont-

dooit. Waarom zou een jonge persoon ook maar even overwegen

om een huwelijk buiten de tempel te sluiten en de beschikbare

heerlijkheid in gevaar te brengen?13

Echtparen kunnen een onfeilbare formule 

volgen om samen gelukkig te worden

Bijna elk huwelijk kan mooi, harmonieus, gelukkig en eeuwig

zijn als de twee betrokkenen besluiten dat dit de bedoeling is,

dat het moet en zal gebeuren.14

We gaan ook beseffen dat een huwelijksceremonie alleen

geen garantie voor een gelukkig en succesvol huwelijk is. We

worden niet gelukkig door op een knop te drukken, om bij-

voorbeeld het licht aan te doen. Geluk is een gemoedstoestand.

Geluk moet verdiend worden. Het kan niet gekocht worden en

is nergens gratis verkrijgbaar.

Sommige mensen denken dat geluk een aantrekkelijk leven

vol gemak, luxe en voortdurende opwinding is. Maar een goed

huwelijk is gebaseerd op een geluk dat veel meer is en voort-

komt uit geven, dienen, delen, offeren en onbaatzuchtigheid.

Twee mensen met een verschillende achtergrond merken al

snel na de ceremonie dat ze de harde realiteit onder ogen moeten

zien. Er is geen fantasie- of schijnwereld meer — we moeten uit

de wolken komen en met beide benen stevig op de grond staan.

Er moet verantwoordelijkheid en nieuwe taken geaccepteerd wor-

den. Enkele persoonlijke vrijheden moeten worden opgegeven en

er moeten veel onzelfzuchtige aanpassingen aangebracht worden.

Men beseft al gauw na het huwelijk dat de huwelijkspartner

zwakheden heeft die eerder niet onthuld of ontdekt zijn. De

deugden die zo opvielen tijdens de verkering, worden nu rela-

tief kleiner, en de zwakheden die zo klein en onbetekenend

leken tijdens de verkering, nemen nu enorme afmetingen aan.
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Dan wordt het tijd voor begrip, zelfevaluatie, gezond verstand,

overleg en planning. (…)

Er is een onfeilbare formule die ieder echtpaar een gelukkig

en eeuwig huwelijk garandeert; maar, zoals met alle formules,

mogen er geen ingrediënten weggelaten, verminderd of beperkt

worden. De keus met wie we uitgaan en na het huwelijk de hof-

makerij voortzetten zijn allebei even belangrijk, maar niet

belangrijker dan het huwelijk zelf. Het succes van een huwelijk

is van twee personen afhankelijk — van allebei.

In een huwelijk dat gebaseerd is op redelijke normen (…) zijn

er geen krachten die het kunnen vernietigen dan alleen die van

de partners zelf. Zij moeten allebei hun verantwoordelijkheid op

zich nemen. Andere mensen en instellingen kunnen een goede

of slechte invloed hebben. Financiële, maatschappelijke, poli-

tieke en andere situaties kunnen van invloed zijn. Maar het

huwelijk is vooral afhankelijk van de twee partners die er altijd

voor kunnen zorgen dat hun huwelijk succesvol en gelukkig is

als zij vastbesloten, onzelfzuchtig en rechtschapen zijn.

De formule is eenvoudig. Er zijn maar weinig ingrediënten,

hoewel er veel uitbreidingen zijn.

Ten eerste moet het huwelijk op de juiste wijze benaderd wor-

den, met de keuze van een partner die zo volmaakt mogelijk is

in de zaken die voor beiden belangrijk zijn. En dan moeten deze

twee partijen naar het altaar in de tempel gaan en zich realiseren

dat ze hard moeten werken om van dit huwelijk een succes te

maken.

Ten tweede moeten ze onzelfzuchtig zijn, ze moeten zichzelf

wegcijferen en alles voor het welzijn van het gezin doen — zichzelf

onderwerpen.

Ten derde moeten ze elkaar voortdurend het hof maken en

elkaar met genegenheid, vriendelijkheid en voorkomendheid

bejegenen om de liefde levend te houden en te laten groeien.

Ten vierde moeten ze allebei de geboden van de Heer volledig

naleven.
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Als deze ingrediënten op de juiste wijze vermengd worden en

voortdurend actief zijn, is het bijna onmogelijk dat iemand onge-

lukkig is, dat misverstanden blijven bestaan of dat mensen uit

elkaar gaan. Echtscheidingsadvocaten zouden zich op een ander

aspect van de wet moeten toeleggen.15

Onbaatzuchtigheid en onderhouden van de 

geboden leidt tot succes in het huwelijk

Man en vrouw moeten voor het huwelijk letterlijk en volledig

beseffen dat het welzijn van het nieuwe gezinnetje het welzijn

van de individuele huwelijkspartner altijd te boven gaat. Beiden

moeten ‘ik’ en ‘mijn’ vervangen door (…) ‘wij’ en ‘onze’. Bij

iedere beslissing moet bedacht worden dat er twee of meer men-

sen bij betrokken zijn. Als de vrouw nu belangrijke beslissingen

moet nemen, zal zij overwegen wat voor invloed die op de

ouders, de kinderen, het gezin en hun geestelijk leven zullen

hebben. Als de man een beslissing moet nemen inzake zijn

beroep, sociale leven, vrienden of hobby, moet hij beseffen dat

hij deel uitmaakt van een gezin en dat hij het welzijn van de hele

groep moet overwegen.16

Als twee mensen aan hun huwelijk werken, moeten man en

vrouw samen zorgvuldig een begroting opstellen en zich daaraan

houden. Veel huwelijken gaan stuk als echtelieden ongeplande

uitgaven doen. Bedenk dat het huwelijk een partnerschap is dat

waarschijnlijk niet zal slagen als men beslissingen niet samen

neemt.17

Een huwelijk is misschien niet altijd evenwichtig en pro-

bleemloos, maar het kan vreedzaam zijn. Een echtpaar kan te

maken krijgen met armoede, ziekte, teleurstelling, mislukking

en zelfs de dood, maar daardoor worden de echtelieden niet van

hun gemoedsrust beroofd. Het huwelijk kan succesvol zijn

zolang egoïsme zijn intrede niet doet. Als de ouders volkomen

onzelfzuchtig zijn, brengen moeilijkheden en problemen hen

samen en geven hen een onverbrekelijke band. (…)

Liefde is net als een bloem en heeft net als het lichaam voort-

durend voeding nodig. Het sterfelijk lichaam zal snel sterven als
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het niet geregeld gevoed wordt. Een mooie bloem zal zonder

voedsel en water sterven. En zo kan ook onze liefde niet eeuwig

duren als we die niet voortdurend voeden met porties genegen-

heid, respect, bewondering, dankbaarheid en onbaatzuchtigheid.

Volledige onbaatzuchtigheid garandeert nog een andere bij-

drage aan een succesvol huwelijk. Als iemand voortdurend het

belang en het geluk van de ander voor ogen heeft, zal de liefde in

het huwelijk steeds verder en sterker groeien. Veel echtparen

staan toe dat hun huwelijk afgezaagd wordt en dat hun liefde

bekoelt als oud brood of versleten sokken. De belangrijkste voe-

dingsmiddelen voor liefde zijn: voorkomendheid, vriendelijkheid,

attentheid, zorgzaamheid, genegenheid, waardering, bewonde-

ring, trots, kameraadschap, vertrouwen, geloof, partnerschap,

gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid.

Om echt gelukkig in het huwelijk te zijn, moet men voortdu-

rend de geboden van God getrouw naleven. Niemand, alleen of

getrouwd, is ooit zonder rechtschapenheid volledig gelukkig

geweest. Er zijn tijdelijke bevredigingen en voorlopige, geca-

moufleerde situaties, maar definitief, volledig geluk kan alleen

door reinheid en rechtschapenheid worden verkregen. (…)

Als twee mensen de Heer meer liefhebben dat hun eigen leven

en vervolgens elkaar meer liefhebben dan hun eigen leven, en

met het evangelie als basis harmonieus samenwerken, zullen ze

dit grote geluk zeker ontvangen. Als man en vrouw geregeld

samen naar de heilige tempel gaan, in gebed neerknielen met het

gezin, hand in hand naar de kerk gaan, een rein leven leiden —

zowel mentaal als lichamelijk — zodat al hun gedachten, verlan-

gens en liefde op elkaar gericht zijn, en als zij samenwerken aan

de opbouw van Gods koninkrijk, zal hun geluk een hoogtepunt

bereiken.18

Het huwelijk vereist volledige trouw en loyaliteit

Er zijn gehuwde mensen die hun ogen laten afdwalen en hun

hart laten ronddolen, die denken dat het niet zo erg is om te

flirten, om een ander in je hart toe te laten en naar een ander

dan de eigen man of vrouw te verlangen. Maar de Heer heeft
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ondubbelzinnig gezegd: ‘Gij zult uw vrouw liefhebben met

geheel uw hart, en haar aankleven en geen ander’ (LV 42:22).

Als de Heer geheel uw hart zegt, dan is er geen ruimte om te

delen, te verdelen of iemand iets te ontzeggen. En dan geldt

uiteraard voor de vrouw: ‘Gij zult uw man met geheel uw hart

liefhebben, en gij zult hem aankleven en geen ander.’

Door de woorden geen ander wordt alles en iedereen uitgeslo-

ten. De huwelijkspartner krijgt dan voorrang in het leven van de

wederhelft, en geen maatschappelijke positie, beroep of politieke

ambitie, noch enige andere interesse, persoon of zaak mag voor-

rang krijgen boven de huwelijkspartner. Soms zien we vrouwen

die ten koste van hun man helemaal in hun kinderen opgaan en

soms zelfs van hem vervreemden.

Tot hen zegt de Heer: ‘Gij zult hem aankleven en geen

ander.’19

Mensen blijven vaak aan hun moeder, vader en vrienden kleven.

Soms kunnen moeders hun kinderen niet loslaten. Mannen en

vrouwen gaan naar hun ouders terug om advies en raad, terwijl ze

in de meeste aangelegenheden hun huwelijkspartner moeten aan-

kleven. Alle intimiteiten moeten vertrouwelijk worden gehouden.20

Het huwelijk veronderstelt volledige getrouwheid en loyaliteit.

Iedere huwelijkspartner aanvaardt de ander in de wetenschap dat

hij of zij het hart, de kracht, de loyaliteit, de eerzaamheid en de

toegenegenheid in alle waardigheid aan de partner geeft. Iedere

afdwaling is zondig; iemand anders deelgenoot maken van ons

hart is een overtreding. Net als we ons ‘oog alleen op de ere Gods

gericht’ moeten hebben, moeten we ook ons oog, oor en hart uit-

sluitend op ons huwelijk, onze partner en ons gezin richten.

Ik smeek allen die huwelijksgeloften hebben afgelegd en een

huwelijksverbond hebben gesloten om dat huwelijk heilig te hou-

den, het vers te houden, en vaak en oprecht hun genegenheid te

betuigen.

Mannen, ga naar huis — in lichaam, geest, gedachten, loya-

liteit, interesse en genegenheid — en heb uw partner lief in een

heilige, onverbrekelijke band.



H O O F D S T U K  1 8

221

Vrouwen, ga naar huis met al uw interessen, trouw, verlan-

gens, loyaliteit en genegenheid, en werk samen aan een hemels

thuis. Daarmee zou u uw Heer en Meester zeer behagen en uzelf

verzekeren van allesovertreffend geluk.22

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Wat zijn volgens u aanwijzingen dat een huwelijk eerzaam is?

Gelukkig? Een succes? Welke van die aanwijzingen vindt u in

president Kimballs relatie met zijn vrouw, Camilla? (Zie pp. 209,

211.)

• Neem het onderdeel door dat op pagina 211 begint. Noemt u

eens een aantal invloeden in de huidige wereld die volgens u

het huwelijk afbreken. Welke uitwerking hebben die aanval-

len? Hoe kunnen wij er ‘tegenwicht’ aan bieden, vooral thuis?

• Welke leringen van president Kimball over de voorbereiding

op een eeuwig huwelijk maken de meeste indruk op u, en

waarom? (Zie pp. 213–215.) Aan welke leringen hebben

gehuwden het meest?

• President Kimball zegt dat er een ‘onfeilbare formule’ voor het

huwelijk is (pp. 216–217). Wat kunnen de gevolgen voor een

huwelijk zijn als een van de ingrediënten ontbreekt?

• President Kimball zegt dat de echtelieden elkaar moeten ‘aan-

kleven’ en geen ander (pp. 219–220). Wat kunnen echtparen

doen om ervoor te zorgen dat externe verplichtingen en inte-

ressen hun wederzijdse loyaliteit niet in de weg zitten?

Relevante teksten: Genesis 2:18, 21–24; 1 Korintiërs 11:11;

Efeziërs 5:22–25; LV 132:7–21
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Ons gezin versterken

Wij moeten ons gezin versterken en beschermen door 
thuis in het evangelie te onderwijzen en het na te leven. 

Uit het leven van Spencer W. Kimball

President Spencer W. Kimball beklemtoonde vaak de noodzaak

om het gezin te versterken door thuis het evangelie na te leven.

Over zijn eigen ervaring daarmee zei hij ooit: ‘Ik herinner mij

onze geliefde gezinsactiviteiten toen ik jong was en met mijn

eigen vrouw en kinderen thuis. Thuis was een hemel op aarde.

Als we allemaal wat deden, of we nu een liedje zongen, een spel-

letje leidden, een geloofsartikel opzeiden, een verhaaltje vertel-

den, een talent lieten zien of een taak uitvoerden, we groeiden

erdoor en kregen er een goed gevoel van.’1

President Kimball en zijn vrouw, Camilla, sterkten hun kinde-

ren door onderricht en aanmoediging en ze verantwoordelijk-

heid te laten dragen voor hun eigen keuzes. Hun dochter, Olive

Beth, herinnert zich dat ze ‘ons op de paden leidden waar ze ons

hebben wilden, in plaats van ons te pushen.’2

President en zuster Kimball betoonden ieder van hun kin-

deren veel liefde. Een van zijn zoons, Edward, heeft gezegd:

‘Mijn vader was ons zeer toegenegen. Ik wist dat hij van me

hield.’ Edward herinnerde zich dat hij een keer een plechtige

vergadering in de Salt Laketempel bijwoonde. ‘Er waren dui-

zenden mannen aanwezig. Na afloop van de vergadering zag

[mijn vader] mij tussen de leden van een koor dat daar zong.

Op weg naar de uitgang kwam hij naar me toe, omhelsde en

kuste me.’3
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President en zuster Kimball met leden van hun familie.
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Leringen van Spencer W. Kimball

Het gezin staat centraal in het plan van onze 

Vader en is de basis van de samenleving

Het gezinsleven is de beste manier om gelukkig te worden in

deze wereld. En het is een duidelijk patroon van de Heer om aan

te geven hoe het in de toekomende wereld is.4

De Heer heeft het hele programma vanaf het begin af aan

georganiseerd, met een vader die zich voortplant, de kost ver-

dient, liefheeft en leiding geeft; en een moeder die kinderen

draagt, ter wereld brengt, voedt en opvoedt. De Heer had het

anders kunnen organiseren, maar Hij gaf de voorkeur aan een

eenheid met verantwoordelijkheid en doelgerichte omgang,

waar de kinderen elkaar trainen en disciplineren, en elkaar leren

liefhebben, respecteren en waarderen. Het gezin is het grote

plan des levens, bedacht en georganiseerd door onze Vader in

de hemel.5

Het gezin is de fundamentele eenheid van Gods koninkrijk op

aarde. De kerk kan nooit gezonder zijn dan haar gezinnen.6

Vanaf het begin heeft De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen nadruk op het gezinsleven gelegd.

Wij hebben altijd begrepen dat de fundamenten van het gezin

als eeuwige eenheid al zijn gelegd voordat deze aarde werd

geschapen! Een samenleving zonder een normaal gezinsleven

heeft geen fundament en zal afbrokkelen tot er niets meer van

over is. (…)

Wij zouden ons juist niet moeten laten overtuigen (...) door

de misleidende argumenten dat de gezinseenheid op de een of

andere manier iets te maken heeft met de ontwikkelingsfase die

een samenleving in dit sterfelijk leven op een bepaald moment

doormaakt. Het staat ons vrij om de bewegingen die het belang

van het gezin bagatelliseren en meer nadruk leggen op het

belang van zelfzuchtig individualisme te weerstaan. Wij weten

dat de gezinsband eeuwig is. Wij weten dat als er dingen mis-

gaan in het gezin, er dingen misgaan in alle geledingen van de

samenleving. (...)
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Onze politieke instellingen (…) kunnen ons niet redden als

onze basiseenheid, het gezin, niet intact is. Vredesverdragen

kunnen ons niet redden als er thuis vijandschap is in plaats van

liefde. Werkgelegenheidsprogramma’s kunnen ons niet redden

als veel mensen niet meer leren werken, niet de gelegenheid

krijgen om te werken en niet meer leren om dat te willen. De

uitvoerders van de wet kunnen ons niet beschermen als teveel

mensen niet bereid zijn om discipline te betrachten of zich te

laten disciplineren.7

We hebben geen keus: (…) we moeten het ideaal van het mor-

moonse gezin hooghouden. Het feit dat sommigen momenteel

niet het voorrecht hebben om deel uit te maken van zo’n gezin

is niet genoeg reden om er niet meer over te praten. Als wij het

gezinsleven bespreken, houden we rekening met de gevoelens

van andere mensen want wij beseffen dat velen (…) momenteel

niet het voorrecht hebben om deel uit te maken van, of een bij-

drage te leveren aan, zo’n gezin. Maar we kunnen die norm niet

opzijzetten, want zoveel andere dingen hangen daar vanaf.8

Ouders moeten een voorraad geestelijke kracht aanleggen

om hun kinderen steun te bieden in hun levensloop

We leggen in ons leven veel verschillende voorraden aan.

Sommige voorraden betreffen water. Andere betreffen voedsel,

zoals in het welzijnsprogramma voor het gezin, en zoals Jozef in

Egypte deed tijdens de zeven jaren van overvloed. We hebben ook

voorraden kennis nodig om te voorzien in toekomstige behoeften;

voorraden moed om de angst te overwinnen die ons overspoelt en

ons onzekerheid brengt; voorraden lichamelijke kracht om ons te

helpen met het dragen van de lasten van werk en ziekte; voorraden

goedheid; voorraden uithoudingsvermogen; voorraden geloof. Ja,

vooral voorraden geloof, zodat wij standvastig en sterk zijn als de

wereld ons onder druk zet, als de verleidingen van een wereld in

verval om ons heen onze energie uit ons zuigen, onze geestelijke

vitaliteit uitputten en proberen ons neer te halen. We hebben een

voorraad geloof nodig die jongeren, en later volwassenen, over de

saaie, moeilijke, beangstigende momenten heen kan helpen, en
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‘Gezinsleven, goed onderricht thuis, leiding door de ouders, dit zijn allemaal 

universele geneesmiddelen voor de kwalen van de wereld en haar kinderen.’

over de teleurstellingen, ontgoochelingen en de jaren van tegen-

spoed, behoefte, verwarring en frustratie. (...)

Ik ben dankbaar voor mijn ouders, want zij legden die voorra-

den aan voor mijn broers, zusters en mij. Zij hadden voorraden

gebedsgewoonten, studie, activiteiten, positieve dienstbaarheid,

waarheid en rechtschapenheid. Elke morgen en avond knielden

we bij onze eetkamerstoel en baden om de beurt. Toen ik

getrouwd was, hield ik me daar aan en ons jonge gezin zette de

gewoonte voort.9

Gezinsleven, goed onderricht thuis, leiding door de ouders,

dat zijn allemaal universele geneesmiddelen voor de kwalen van

de wereld en haar kinderen. Ze zijn de remedies voor geestelijke

en emotionele ziekten en de remedie voor de problemen van de

wereld. Ouders zouden de opvoeding van hun kinderen niet aan

andere mensen over moeten laten.



H O O F D S T U K  1 9

228

Er lijkt een groeiende tendens te zijn om die verantwoorde-

lijkheid te verleggen van het gezin naar andere invloedssferen,

zoals de school en de kerk — en, erger nog, naar verschillende

kinderopvang- en andere instituten. Hoe belangrijk die instellin-

gen ook mogen zijn, ze kunnen nooit goed de plaats innemen

van de ouders. Voortdurende leiding, voortdurende waakzaam-

heid, kameraadschap en het letten op onze kinderen zijn nood-

zakelijke voorwaarden om ons gezin bijeen te houden en onze

kinderen tot zegen te zijn op de wijze van de Heer.10

De hulporganisaties van de kerk zijn erg belangrijk en wij

zouden allemaal deel moeten hebben aan de zegeningen die zij

bieden. Maar we zouden nooit moeten toestaan dat ze de plaats

innemen van ouders, om hen te ontlasten van de verantwoor-

delijkheid om hun kinderen in het evangelie van Jezus Christus

te onderwijzen.11

Leidinggevenden van onze hulporganisaties en onze jongeren

zouden zich moeten afvragen: ‘Hoe kan ik ertoe bijdragen dat

deze jonge mensen hun ouders liefhebben, gehoorzamen en

eren, en dat zij hen steunen in hun gezinstaken?’ Hoe kunnen

we bijeenkomsten, gebruiken en activiteiten plannen om te

voorkomen dat de gezinsbanden en –taken worden verstoord,

en tegelijkertijd tijd over laten voor gezinsactiviteiten?

Onze toewijding aan het naleven van het evangelie in het

gezin zou de duidelijke boodschap moeten worden van elk pro-

gramma van de priesterschap en de hulporganisaties en zou tot

gevolg moeten hebben dat we enkele facultatieve activiteiten die

afbreuk kunnen doen aan de aandacht voor het gezin zo nodig

op een lager pitje zetten.12

Alleen door ons gezinsleven goed te plannen en te agenderen,

kunnen we onze kinderen leiden en hen beschermen voor de val-

kuilen die tot zonde en vernietiging leiden en hen op het pad naar

het geluk en de verhoging zetten. Hierbij heeft niets een sterkere

uitwerking dan het voorbeeld van hun eigen ouders en de invloed

van hun gezinsleven. Het leven van onze kinderen zal later erg lij-

ken op het leven dat ze bij het opgroeien in hun ouderlijk huis

zien. Daarom zouden we onze eigen koers moeten uitzetten langs

het pad dat we onze kinderen willen laten volgen.13
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Het kind neemt van wat hij in het gezinsleven in zijn ouderlijk

huis ziet veel mee naar zijn eigen leven. Als hij zijn ouders vaak

naar de tempel ziet gaan, zal hij zelf een leven in de tempel plan-

nen. Als hij leert om voor de zendelingen te bidden, zal hij gelei-

delijk naar een zending toe groeien. Dat lijkt erg eenvoudig,

maar zo werkt het in het leven. En wij beloven u dat uw kinde-

ren u zullen eren als u hen het juiste voorbeeld en de juiste

opvoeding geeft.14

Ik heb kinderen uit goede gezinnen in opstand zien komen, af

zien dwalen, zien zondigen en zelfs tegen God zien strijden.

Daarmee doen zij hun ouders verdriet, die hun best hebben

gedaan (...) om ze te onderwijzen en een goed voorbeeld te

geven. Maar ik heb veel van deze kinderen jaren later milder zien

worden, na jarenlang afgedwaald te zijn geweest. Ze beseffen wat

ze hebben gemist, ze bekeren zich en leveren een grote bijdrage

aan het geestelijk leven in hun gemeenschap. En ik ben van

mening dat dit kan gebeuren omdat zij, ondanks hun beproevin-

gen, nog meer beïnvloed zijn, meer dan zij beseffen, door hun

opvoeding en door het leven dat zij thuis hebben geleefd. Als zij

later het verlangen hebben om in hun eigen gezin een soortgelijke

sfeer te scheppen, zullen zij geneigd zijn om terug te keren naar

het geloof dat het leven van hun ouders zinvol maakte.15

Ouders, uw gezin is uw voornaamste verantwoordelijkheid.

Als u samenwerkt, kunt u de soort gezinsleven hebben die de

Heer van u verwacht. Als u liefde toont voor elkaar en voor uw

kinderen, kunt u een voorraad geestelijke kracht aanleggen die

nooit uitgeput raakt.16

We moeten ons gezin sterken tegen 

het kwaad om ons heen

De tijd zal aanbreken dat alleen zij die diepgaand en actief in

het gezin geloven, in staat zijn om hun gezin te behouden te

midden van het toenemende kwaad om ons heen.17

De boze weet waar hij moet aanvallen. Hij valt het gezin aan.

Hij zal het gezin vernietigen. Dat wil hij doen. (…) Laten wij

besluiten dat hij het niet met ons gezin zal doen.18
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Wij moeten ons gezin voortdurend versterken en verdedigen

tegen het toenemende kwaad, zoals: echtscheiding, ontwrich-

ting, wreedheid, mishandeling en misbruik, vooral van vrouw

en kinderen. We moeten ons voortdurend beschermen tegen

onzedelijkheid, pornografie en seksuele toegeeflijkheid,

waardoor de reinheid van de gezinsleden, jong en oud, vernie-

tigd kan worden.

(…) We vinden die krachten van het kwaad bijna overal. We

worden er vrijwel voortdurend aan blootgesteld. We zien dat

ze ons thuis bereiken uit school, vanaf de speelplaats, uit het

theater, uit het kantoor en uit de zakenwereld. Er zijn in de

huidige wereld slechts weinig plekken waar we aan ze kunnen

ontkomen.

Hoe moeten we ons dan opstellen? Wat moeten we doen? We

moeten voortdurend waken voor hun kwade aanwezigheid bij

ons thuis en ze vernietigen zoals we bacteriën, vuil of ziekte zou-

den vernietigen. We moeten ze uit de kasten van onze gedachten

jagen, ons bevrijden van die wereldsheid, de vonken van het

kwaad doven voordat ze vernietigende vlammen worden. Hoe

doen we dat?

Als we de dodelijke slagen van het kwaad willen ontvluchten

en ons gezin beschermen en sterken tegen alle destructieve

invloeden die zo welig tieren om ons heen, hebben we de hulp

van de Schepper zelf nodig — de stichter en organisator van dit

gezinsplan. Er is maar één zekere manier om die te krijgen, en

dat is door het evangelie van de Heer Jezus Christus en gehoor-

zaamheid aan zijn wijze, geïnspireerde leringen. We moeten in

gaan zien dat de prijs voor een thuis dat vrij is van dergelijke

kwade invloeden het onderhouden van Gods geboden is.19

Als ouders kranten en tijdschriften lezen en zien wat de

wereld hun kinderen probeert te leren, zouden ze nog vastbe-

slotener moeten zijn om ervoor te zorgen dat hun kinderen niet

door dergelijke zonden en dwaling beschadigd raken. De ouders

moeten vervolgens een gezinsleven, discipline en opvoeding

bieden die een goed tegenwicht bieden aan het kwaad in de

wereld, en het effect daarvan tenietdoen. Komen kinderen in

aanraking met de verfoeilijke dingen in de wereld, dan moeten
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ze ook kennismaken met de goede dingen, de juiste reacties en

de juiste houding.20

Jaren geleden brachten we een bezoek aan een land waar

vreemde ideologieën werden verkondigd en dagelijks ‘schadelijke

leringen’ werden verspreid via het onderwijs en de gecensureerde

pers. De kinderen luisterden dagelijks naar die leringen, filoso-

fieën en idealen die hun leerkrachten uiteenzetten.

Iemand zei dat ‘voortdurend druppelen zelfs de hardste steen

doet slijten.’ Dat wist ik, dus vroeg ik over de kinderen:

‘Behouden ze hun geloof? Worden ze niet overweldigd door de

voortdurende druk van hun leerkrachten? Hoe weet u zeker dat

ze niet zullen afdwalen van het eenvoudige geloof in God?’

Het antwoordde luidde ongeveer: ‘We repareren elke avond

het gat dat in hun voorraad is geslagen. We leren onze kinderen

positieve rechtschapenheid zodat de valse leringen geen vat op

ze krijgen. Onze kinderen groeien op in geloof en rechtscha-

penheid, ondanks de bijna overweldigende druk van buitenaf.’

Zelfs gebroken dammen zijn te repareren en te redden —

overstromingen zijn met zandzakken tegen te houden. En waar-

heid die voortdurend herhaald wordt, gebeden, evangelielerin-

gen en uitingen van liefde die telkens weer worden uitgesproken,

en herhaalde aandacht van de ouders, kunnen het kind redden

en het op het rechte pad houden.21

Spiritualiteit moet thuis worden aangeleerd en gevoed

Een thuis van ware heiligen der laatste dagen is een toevluchts-

oord voor de stormen en worstelingen van het leven. Spiritualiteit

wordt geboren en gevoed door dagelijks gebed, schriftstudie,

evangeliebesprekingen en aanverwante activiteiten thuis, gezins-

avonden, gezinsraden, samen werken en spelen, elkaar dienen en

mensen om ons heen over het evangelie vertellen. Spiritualiteit

wordt bovendien gevoed door ons gedrag tegenover elkaar waar

geduld, vriendelijkheid en vergevensgezindheid uit blijkt en door

de beginselen van het evangelie in de huiselijke kring toe te pas-

sen. Thuis worden wij deskundigen en geleerden op het gebied

van de evangelische rechtschapenheid door samen de waarheden

van het evangelie te leren en ze na te leven.22
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Door ‘geregeld oprecht gebed’ wordt ons thuis een 

‘plek waar we het heel gewoon gaan vinden om op de Heer te vertrouwen.’

Thuis zou de plek moeten zijn waar we het heel gewoon gaan

vinden om op de Heer te vertrouwen, zodat dat niet alleen voor

bijzondere gelegenheden voorbehouden blijft. Een van de

manieren om daar een gewoonte van te maken, is regelmatig

oprecht te bidden. Het is niet genoeg om alleen te bidden. Het

is essentieel dat we echt tot de Heer spreken in het geloof dat

Hij ons, als ouders, zal openbaren wat we moeten weten en

doen voor het welzijn van onze gezinsleden.23

Individuele en gezamenlijke schriftstudie is van essentieel

belang voor het leren van het evangelie. Dagelijks in de

Schriften lezen en ze samen bespreken is al vaak genoemd als

een krachtig middel om onwetendheid en de verleidingen van

Satan tegen te gaan. Dat gebruik zal veel geluk voortbrengen en

zal de gezinsleden beter in staat stellen om de Heer en zijn

goedheid lief te hebben.
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Wat betreft het bestuur van ons gezin is ons terecht geleerd dat

de gezinsraad de meest fundamentele raad van de kerk is. Onder

leiding van de vader en moeder, die ook onderling overleg moe-

ten plegen, kan men in een gezinsraad gezinsaangelegenheden

bespreken zoals gezinsfinanciën en plannen, en kan men de

gezinsleden steun bieden.24

Wat de gezinsavond betreft, voldoet een avond die we thuis

met het gezin doorbrengen of een avond uit naar iets wat uw

gezin interesseert de behoefte aan de gezinsavond slechts

gedeeltelijk. Kinderen de juiste levenswijze leren is van funda-

menteel belang. Als we alleen maar samen naar een voorstelling

of een feest gaan, of samen gaan vissen, voldoet dat slechts voor

de helft aan de ware behoefte. Echter, thuisblijven en de kinde-

ren het evangelie en de Schriften leren en ze liefde voor elkaar

en hun ouders bijbrengen, is uiterst belangrijk.

Als we regelmatig een inspirerende gezinsavond hebben en we

de inhoud daarvan zorgvuldig plannen, geven we onze kinderen

een signaal dat ze nooit zullen vergeten. Als we onze kinderen op

die manier onze tijd geven, als we onze aanwezigheid geven, is

dat een geschenk dat niet onopgemerkt zal blijven.26

Ik vergelijk de gezinsavond, het gezinsgebed en andere kerk-

activiteiten bedoeld om het gezin te beschermen, en zorgvuldig

uitgevoerd, graag met een paraplu. Als de paraplu niet geopend

is, is hij niet veel meer dan een stok en biedt hij weinig bescher-

ming tegen de regen. Ook de plannen van God hebben weinig

waarde als ze niet gebruikt worden.

Als we de paraplu open doen, spannen we het zijdeachtige

materiaal. Als de regen valt, loopt het eraf. Als het sneeuwt, glijdt

het eraf. Als het hagelt, kaatst het eraf. Als de wind waait, wordt

hij omgeleid door de paraplu. En deze geestelijke paraplu weert

de vijanden van onwetendheid, bijgeloof, scepsis, afval, onkuis-

heid en andere vormen van goddeloosheid af.

Het is mijn gebed dat we allemaal onze geestelijke paraplu

opendoen om ons gezin te beschermen.27
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We moeten onze kinderen net zo 

liefhebben als God ons liefheeft

God is onze Vader. Hij heeft ons lief. Hij steekt veel energie in

onze training en wij moeten zijn voorbeeld volgen en onze kin-

deren intens liefhebben en hen in rechtschapenheid opvoeden.28

Hoe lang geleden hebt u uw kinderen, hoe groot of klein ze

ook zijn, in uw armen genomen en ze gezegd dat u van ze houdt

en dat u blij bent dat ze voor eeuwig bij u kunnen horen?29

O, broeders en zusters, het gezin kán eeuwig zijn! Laat de ver-

lokkingen van het moment u niet van hen wegleiden!

Goddelijkheid, eeuwigheid en gezin gaan hand in hand, en dat

moeten wij ook doen!30

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• President Kimball heeft over zijn eigen leven bij zijn ouders

thuis gezegd: ‘Thuis was een hemel op aarde’ (pagina 223).

Hoe kunnen we thuis een hemelse sfeer scheppen? In welke

opzichten kan ons leven thuis ons voorbereiden op het eeu-

wige leven?

• Welke uiterst belangrijke dingen kunnen ouders doen om hun

kinderen een voorraad geestelijke kracht te geven? (Zie voor

enkele voorbeelden pp. 226–231.)

• Wat zijn de risico’s als ouders de instructie van hun kinderen

aan andere mensen overlaten? Welke hulpmiddelen biedt de

kerk ouders voor het onderrichten van hun kinderen? Hoe

kunnen kerkleiders en –leerkrachten ouders steunen? (Zie

voor enkele voorbeelden pp. 227–229.)

• Denk na over de raadgevingen die president Kimball op de

pagina’s 231–233 geeft. Welke aanwijzingen hebt u gezien dat

gezinsgebed, gezamenlijke schriftstudie, gezinsraad en gezins-

avond daadwerkelijk verschil uitmaken?
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• Lees de laatste alinea op p. 233. Denk na over de vraag die

president Kimball op pagina 234 stelt: ‘Hoe lang geleden hebt

u uw kinderen, hoe groot of klein ze ook zijn, in uw armen

genomen en ze gezegd dat u van ze houdt en dat u blij bent

dat ze voor eeuwig bij u kunnen horen?’

Relevante teksten: Deuteronomium 6:3–7; 2 Nephi 25:26;

Mosiah 4:14–15; LV 68:25–28
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De vrouwen van de kerk

Rechtschapen vrouwen die de geweldige rol 
vervullen die God hun heeft gegeven, zijn hun gezin, 

de kerk en de wereld zeer tot zegen.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

‘Ik verwonder mij over de getrouwheid van zo veel van onze

zusters en hun onwrikbare toewijding aan de zaak van de

gerechtigheid’, schreef president Spencer W. Kimball ooit.

Vervolgens vertelde hij:

‘Het dagboek van mijn eigen lieve moeder bevat een beschrij-

ving waaruit blijkt dat ze haar hele leven dankbaar was dat ze

anderen kon dienen en het alleen maar spijtig vond dat ze niet

nog meer kon doen. Toen ik onlangs las wat ze op 16 januari

1900 had geschreven, moest ik glimlachen. Ze was eerste raad-

geefster in onze ZHV in Thatcher (Arizona) toen het presidium

naar het huis van een zuster ging wier baby zo ziek was dat de

moeder onmogelijk haar naaiwerk kon doen. Moeder nam haar

naaimachine mee, een broodlunch, haar baby en een kinder-

stoel en ze gingen aan de slag. Die avond schreef ze: “We maak-

ten vier schorten, vier broeken en begonnen aan een blouse

voor een van de jongens.” Ze moesten om vier uur ’s middags

stoppen om naar een begrafenis te gaan, waardoor ze “verder

niets gedaan kregen”. Ik zou dat al een hele prestatie hebben

gevonden in plaats van te denken “Dat is ook niet veel.”

‘Twee dagen later kwam de ZHV bij ons thuis bijeen voor een

werkvergadering. “We hadden een goede opkomst en bereikten

veel”, schrijft mijn moeder. En na die werkvergadering ging ze

zonder te klagen naar een bestuursvergadering.

‘In zo’n thuis ben ik geboren — gerund door een vrouw die in

alles dienstbaar was. En zo’n soort thuis heeft mijn vrouw ook
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geschapen. En zo’n thuis hebben duizenden fantastische vrouwen

overal in de kerk geschapen.’1

President Kimball leerde de leden hoe belangrijk rechtscha-

pen vrouwen zijn in het plan van onze hemelse Vader voor zijn

kinderen. Hij zei: ‘Op een dag, als het hele verhaal van deze en

vorige bedelingen wordt verteld, zal het vol verhalen van de

moed van onze vrouwen zijn, van hun wijsheid en toewijding,

van hun moed, want men voelt wel aan dat onze rechtschapen

vrouwen, net als de vrouwen die na zijn herrijzenis het eerst bij

het graf van de Heer Jezus Christus waren, vaak instinctief open

hebben gestaan voor zaken van eeuwig belang.’2

Leringen van Spencer W. Kimball

Man en vrouw hebben verschillende taken gekregen, 

maar ze moeten als gelijkwaardige partners 

en met wederzijds respect samenwerken

De Schriften en de profeten hebben ons duidelijk geleerd dat

er bij God, die wat rechtvaardigheid betreft volmaakt is, ‘geen

aanneming des persoons is’ (Handelingen 10:34). (…) We waren

als zijn geestkinderen volledig gelijkwaardig. We zijn ook gelijk-

waardig als ontvangers van Gods volmaakte liefde. Wijlen ouder-

ling John A. Widtsoe heeft geschreven:

‘De plaats van de vrouw in de kerk is naast de man, niet vóór

hem en niet achter hem. In de kerk zijn man en vrouw volledig

gelijkwaardig. Het evangelie (…) is door de Heer voor zowel

de man als de vrouw ingesteld.’ (Improvement Era, maart

1942, p. 161.)

Binnen die grote zekerheden zijn onze rollen en taken echter

anders. Het gaat om eeuwige verschillen — de vrouwen krijgen

de grote verantwoordelijk van het moederschap en het zuster-

schap, en de mannen krijgen de grote verantwoordelijkheid van

het vaderschap en het priesterschap — maar in de Heer is de

man niets zonder de vrouw en de vrouw niets zonder de man.

(Zie 1 Korintiërs 11:11.) Zowel rechtschapen mannen als recht-

schapen vrouwen kunnen ieder met wie zij in aanraking komen

tot zegen zijn.
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President Spencer W. Kimball en zijn vrouw, Camilla.

Vergeet niet dat getrouwe vrouwen in het voorsterfelijk

bestaan bepaalde taken hebben gekregen en dat getrouwe man-

nen tot bepaalde priesterschapstaken zijn geordend. Hoewel we

ons nu de details niet meer herinneren, verandert dat niets aan

de heerlijke realiteit waar we ooit mee ingestemd hebben.3

Soms horen we verontrustende berichten over de behande-

ling die onze zusters krijgen. Misschien heeft dit ongevoeligheid

en onnadenkendheid als oorzaak, maar het zou niet moeten
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voorkomen, broeders. De vrouwen van deze kerk hebben werk

te doen dat weliswaar anders is dan het onze, maar dat net zo

belangrijk is. Hun werk is in feite hetzelfde als dat van ons,

alleen zijn onze rollen en taken daarin verschillend. (…)

Onze zusters willen niet neerbuigend of laatdunkend behan-

deld worden; zij willen gerespecteerd en geëerd worden als onze

zusters en onze gelijken. Ik noem dit alles, broeders, niet omdat

de leringen van de kerk aangaande vrouwen in twijfel te trekken

zijn, maar omdat ons gedrag in sommige situaties twijfelachtig is.4

De ZHV is de organisatie die de Heer voor de vrouw in het

leven heeft geroepen. Zij is een aanvulling op de priesterschaps-

training die de broeders krijgen. Er schuilt een kracht in die

organisatie die nog niet ten volle is benut om de gezinnen van

Zion te sterken en het koninkrijk Gods op te bouwen. (…)

(…) In zijn wijsheid en barmhartigheid heeft onze Vader man

en vrouw zo geschapen dat ze van elkaar afhankelijk zijn als ze

hun volledige potentieel willen ontwikkelen. Omdat hun aard

enigszins verschilt, kunnen ze elkaar aanvullen; en omdat ze

enigszins op elkaar lijken, kunnen ze elkaar begrijpen. Laten zij

elkaar niet benijden vanwege hun verschillen; laten ze allebei

onderscheiden welke aspecten aan die verschillen oppervlakkig

zijn en welke fundamenteel daarnaar handelen. En moge de

broederschap van de priesterschap en de zusterschap van de

zustershulpvereniging alle leden van deze geweldige kerk tot

zegen zijn in hun onderlinge steun op de weg naar volmaking.5

God heeft de vrouw geroepen om mede haar 

gezin te verrijken, beschermen en bewaken

In ieder tijdperk is het heerlijk om een rechtschapen vrouw te

zijn. Een rechtschapen vrouw zijn in de eindtijd van deze aarde,

vlak voor de wederkomst van onze Heiland, is een bijzonder

edele roeping. De kracht en invloed van de rechtschapen vrouw

kan in deze tijd tien keer zo groot zijn als in rustiger tijden. Zij

is hier op aarde om mede het gezin te verrijken en te bescher-

men — het fundament van de samenleving en de edelste instel-

ling. Andere instellingen in de samenleving kunnen wankelen en

zelfs falen, maar de rechtschapen vrouw kan het gezin helpen
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redden — het mogelijk laatste en enige heiligdom te midden van

alle stormen en onrust.6

U leest de krant, kijkt tv, luistert naar de radio, leest boeken

en tijdschriften, en veel van wat er in uw bewustzijn wordt

gestopt, is bedoeld om u te misleiden. (…) Tegenwoordig zeg-

gen zij u onder meer: het is niet nodig om te trouwen; kinderen

krijgen hoeft niet beslist binnen het huwelijk; kinderen krijgen

is eigenlijk helemaal niet nodig; zonder die verplichtingen kunt

u alle mogelijke wereldse pleziertjes hebben. (...) Er zijn [veel]

manieren om u die zogenaamde vrijheid te verschaffen. Zij zeg-

gen u dat u aan uw huis gekluisterd bent, aan uw man, aan uw

kinderen, aan uw huishoudelijk werk. Ze spreken en schrijven

over een vrijheid waar zij niets vanaf weten. (....)

Toen Eva nog maar pas de eeuwige troon verlaten had, leek zij

de bedoeling van het leven al goed begrepen te hebben, want zij

was blij — blij! — dat ze van de verboden vrucht hadden gegeten.

(…) Onze geliefde moeder Eva begon blijmoedig aan het men-

senras. Zij wilde kinderen en was blij met de vreugde die ze haar

zouden geven. Zij was bereid de problemen op zich te nemen die

een gezin met zich mee brengen, maar ook de vreugde. (…)

Moeders hebben een heilige rol. Zij zijn partners met God en

met hun echtgenoot — eerst in het baren van de geestkinderen

van de Heer, en vervolgens in het grootbrengen van die kinderen

zodat zij de Heer zullen dienen en zijn geboden onderhouden.

(...) Het moederschap is een heilige roeping, heilige toewijding

aan de uitvoering van het werk van de Heer, toewijding aan het

grootbrengen en opvoeden, aan het voeden van lichaam, ver-

stand en geest van hen die hun eerste staat behouden hebben en

naar deze aarde zijn gegaan voor hun tweede staat, om te leren,

beproefd te worden en naar het godschap toe te werken.7

Te veel vrouwen besteden hun tijd aan sociale contacten, poli-

tiek of vrijwilligerswerk, terwijl ze thuis horen te zijn om hun

kinderen te onderwijzen, op te voeden en lief te hebben, zodat

ze veilig zijn.8

Een vrouw kan geen grotere eer krijgen dan [God] bij de uit-

voering van zijn goddelijk plan te mogen assisteren. Ik wil ondub-

belzinnig verklaren dat een vrouw geen grotere bevrediging en
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‘Het moederschap is een heilige roeping, 

heilige toewijding aan het werk van de Heer.’

vreugde en gemoedsrust kan vinden, en geen grotere bijdrage

aan de mensheid kan leveren, dan een wijze, goede vrouw te zijn

en goede kinderen groot te brengen.9

De Heer heeft alle getrouwe vrouwen de zegeningen 

van een eeuwig gezinsleven beloofd

Sommigen van u hebben geen man meer, door overlijden of

echtscheiding. Sommigen van u zijn nog nooit getrouwd. Maar

in het eeuwig perspectief zal het ontbreken van deze zegeningen

‘slechts van korte duur zijn’ (zie LV 121:7). (…)

Vergeet ook niet, nu we ons op de heerlijkheid en het belang

van het gezin concentreren, dat wij allemaal deel uitmaken van

het eeuwige gezin van onze Vader in de hemel.

Wees er ook van overtuigd dat alle getrouwe zusters die bui-

ten hun schuld niet in hun tweede staat in de gelegenheid zijn

om aan een goede man verzegeld te worden, die zegen in de
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eeuwigheid zullen ontvangen. Als u af en toe verlangt naar de

aanvaarding en genegenheid die bij het gezinsleven horen, weet

dan dat onze Vader in de hemel op de hoogte is van uw leed, en

dat Hij u op een dag onuitsprekelijk zal zegenen.

Soms houden onze beproevingen tijdelijke ontberingen in,

maar rechtschapen vrouwen en mannen zullen op zekere dag

alles ontvangen wat de Vader heeft — denk daar eens aan

zusters: alles! Dat is niet alleen de moeite waard om op te wach-

ten, dat is de moeite waard om voor te leven!

En het is niet noodzakelijk om getrouwd of moeder te zijn om

de eerste twee grote geboden te onderhouden — God en onze

naasten liefhebben — waaraan volgens Jezus de ganse wet en de

profeten hangen.10

Diegenen onder u die ongewild nog niet de traditionele rol van

de vrouw vervullen, kunnen toch nog zo veel doen om anderen te

helpen.11

Iedere vrouw zou ernaar moeten streven haar 

goddelijk potentieel te verwezenlijken

Wij verheugen ons in de gepaste ontwikkeling en uitingen van

de vele talenten van onze zusters.12

Wij moedigen al onze zusters aan de hun geboden gelegen-

heden te baat te nemen om licht en kennis te ontvangen op

school, via individuele studie en in de zustershulpvereniging.13

Jonge vrouwen, jullie kunnen doelen stellen waar je echt

moeite voor moet doen. Blijf ernaar streven. Bid veel en streef er

ootmoedig naar om wijsheid en kennis te ontvangen. Je bevindt

je in een periode van je leven die voor studie en voorbereiding

bedoeld is. Leer zoveel je kunt. Je maakt pas groei door als je

hoge doelen stelt en naar de sterren reikt.14

Ieder meisje — let wel, ik zeg: ieder meisje — dient zich

voor te bereiden op het huwelijk en op haar huiselijke taken.

Dat lees je niet in hedendaagse tijdschriften, maar toch is het

waar. Ze dient aangemoedigd te worden om er trots op te zijn

dat ze zich voorbereidt op waar vrouwelijk dienstbetoon. Ze

behoort die dingen te leren die nuttig zijn in het gezinsleven
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en die het verrijken. Ze dient haar talenten te ontwikkelen,

haar kennis en getuigenis van het evangelie te versterken en

anderen graag te willen helpen. Sommige meisjes zullen op

een voltijdzending geroepen worden, maar alle meisjes zullen

het voorrecht krijgen om zich uiterst dienstbaar te maken in

het koninkrijk van God, als ze zich daarop voorbereiden. (…)

We willen dat onze vrouwen goed geschoold zijn, want kinde-

ren herstellen misschien wel nooit van de gevolgen van de

onwetendheid van hun moeder.15

Wij willen dat u die opleiding volgt en afrondt (…) waarmee

u zichzelf toerust voor de eeuwigheid én voor volledige dienst-

baarheid in het sterfelijk leven. Naast de fundamentele vaardig-

heden als het huishouden, zijn er ook andere vaardigheden die

op de juiste manier ontwikkeld kunnen worden en waarmee u

thuis, in de kerk en in de samenleving iets kunt betekenen.

Nogmaals, wees wijs bij de besluiten die u neemt. Wij ver-

wachten niet van de vrouwen in de kerk dat ze onwetend of

onbekwaam zijn. Als u uw vaardigheden ontwikkelt en de talen-

ten gebruikt die God u heeft gegeven, zult u een betere moeder

en vrouw zijn, zowel in dit leven als in de eeuwigheid.16

Wij willen graag dat onze zusters al het goede hebben. Wij

geloven in het bezitten van al deze zegeningen: cultuur, ontwik-

keling, scholing, kennis, volmaking — zodat de moeders van

onze kinderen in staat zullen zijn om hen in rechtschapenheid

groot te brengen en op te voeden.17

Ik leg nogmaals veel nadruk op het belang van schriftstudie

voor elke vrouw. We willen dat onze gezinnen worden gezegend

met zusters die de Schriften kennen — of ze nu alleenstaand of

gehuwd zijn, jong of oud, weduwe of leven in een gezinssituatie.

Ongeacht uw persoonlijke omstandigheden, als u de waarheden

in de Schriften steeds beter leert kennen, zult u beter in staat zijn

om het tweede grote gebod te onderhouden: uw naaste liefhebben

als uzelf. Word schriftgeleerden — niet om anderen neer te halen,

maar om ze op te bouwen! Wie heeft ten slotte meer behoefte om

de waarheden van het evangelie ‘te vergaren’ (teneinde die in

moeilijke tijden te kunnen gebruiken) dan de vrouwen en moe-

ders die zoveel verzorgen en onderrichten?
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Streef naar volmaaktheid in al uw rechtschapen inspanningen,

en in alle aspecten van uw leven.

Geliefde zusters, houd in gedachten dat de eeuwige zegenin-

gen die u als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen kunt ontvangen, veel groter zijn dan andere

zegeningen die u mogelijk kunt ontvangen. U kunt in deze

wereld geen grotere erkenning krijgen dan als vrouw van God

bekend te staan. U kunt geen belangrijker status krijgen dan die

van dochter van God, die als een ware zuster, vrouw en moeder

door het leven gaat, of die andere taken verricht om anderen tot

zegen te zijn. (…)

U dient allemaal de waarheden van het evangelie tot u te

nemen die te maken hebben met de eeuwige aard van uw eigen

identiteit en unieke persoonlijkheid. U dient steeds meer de vol-

maakte liefde van onze Vader in de hemel te voelen en te begrij-

pen dat Hij u als persoon waardeert. Denk over deze grote

waarheden na, vooral op momenten dat u (in de stilte van de

zorgen die u als mens kunt ervaren) zich anders zou verbazen en

in de war zou zijn.

Er zijn geen betere en grotere beloften aan vrouwen gegeven

dan die door middel van het evangelie en de kerk van Jezus

Christus verkregen worden. Waar kunt u nog meer te weten

komen wie u werkelijk bent? Waar kunt u nog meer de nodige

uitleg en zekerheden over de aard van het leven krijgen? Uit

welke andere bron kunt u uw eigen unieke identiteit leren ken-

nen? Van wie kunt u nog meer het heerlijke plan van geluk van

onze Vader in de hemel leren?18

Rechtschapen vrouwen kunnen grote bijdragen 

leveren aan de wereld en het koninkrijk Gods

Er is in de wereldgeschiedenis nog nooit een tijdperk geweest

waarin er zo veel verwarring was over de rol van de vrouw. Er is

in de kerkgeschiedenis nooit eerder een tijdperk geweest waarin

vrouwen meer konden doen om te laten zien wat hun ware rol

in de wereld zou moeten en kunnen zijn. De uitwerking en

invloed die vrouwen en moeders over de hele wereld hebben, is
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‘Er zijn geen betere en grotere beloften aan vrouwen gegeven dan die door 

middel van het evangelie en de kerk van Jezus Christus verkregen worden.’

van het grootste belang. Het gezegde dat ‘de hand die de wieg

schommelt, de wereld bestuurt’, is tegenwoordig meer waar dan

ooit tevoren.19

Wat is het bijzonder voor vrouwelijke heiligen der laatste

dagen om die verheven opdrachten van onze Vader in de hemel

te krijgen, vooral voor u die in deze periode van de laatste bede-

ling bent geboren. Laat andere vrouwen maar achteloos (…)

hun zelfzuchtige belangen najagen. U kunt op deze aarde een

invloed van liefde, waarheid en rechtschapenheid zijn, en daar is

dringend behoefte aan. (…)

Geliefde zusters, ten slotte wil ik nog iets zeggen wat nog

nooit op deze manier gezegd is. Een groot gedeelte van de groei

die de kerk in de laatste dagen doormaakt, komt door de vele

goede vrouwen die in groten getale lid van de kerk worden
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(omdat ze vaak veel geestelijker zijn ingesteld). Dit zal gebeuren

omdat de vrouwen van de kerk rechtschapen en welbespraakt

door het leven gaan en omdat zij — in positieve zin — als anders

gezien worden dan de vrouwen van de wereld. (…) Zo worden

vrouwelijke voorbeelden van leden van de kerk een drijvende

kracht achter de getalsmatige en geestelijke groei van de kerk in

de laatste dagen. (…)

Zusters, wij hebben u lief. Wij hebben vertrouwen in u. Wij

verheugen ons in uw toewijding. Wij voelen ons zeer bemoedigd

door uw aanwezigheid (…) in dit deel van deze bedeling waarin

uw talenten en geestelijke kracht zo dringend nodig zijn.20

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Lees het verhaal op pagina 236 en de eerste alinea van pagina

237. Welke inspirerende verhalen over vrouwen in uw familie

en in de kerk kunt u bedenken?

• Lees de derde volledige alinea op pagina 239. Hoe kunnen

mannen en vrouwen, gezien hun verschillende aard en taken,

elkaar helpen? Hoe moeten ze in het gezin als partners te

werk gaan? En in de kerk?

• Waarom is het juist in deze tijd belangrijk om een rechtscha-

pen vrouw te zijn en waarom is het een ‘edele roeping’? (Zie

p. 239.) Op welke manieren probeert de wereld vrouwen van

deze roeping af te leiden? Hoe kunnen we jonge mannen en

vrouwen ertoe brengen deze edele roeping te waarderen?

• Denk bij het lezen van pagina 241 en de eerste drie alinea’s

van pagina 242 na over de vraag wat deze leringen zeggen

over de liefde die onze hemelse Vader voor al zijn kinderen

heeft.

• Op welke manieren kunnen vrouwen in de kerk hun godde-

lijk potentieel verwezenlijken? (Zie pp. 242–244.) Hoe kun-

nen de mannen in de kerk de inzet van de vrouwen in de kerk

ondersteunen? (Zie pp. 238–239.)
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• Lees de eerste alinea op pagina 246. Wat valt u op aan die uit-

spraak? Hoe gaat die profetie over de groei van de kerk tegen-

woordig in vervulling?

Relevante teksten: Spreuken 31:10–31; Efeziërs 5:22–29; Alma

56:41–48; LV 25:1, 5–10; Mozes 3:18, 21–25
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1979, p. 49.
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‘Die ochtend in het bos in New York dat de Vader en de Zoon hem bezochten, 

was waarschijnlijk de grootste openbaring die de wereld ooit gekregen heeft.’
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De profeet Joseph Smith

Joseph Smith was een werktuig in handen 
van de Heer om alles te herstellen wat verloren 

was gegaan in eeuwen van geestelijke duisternis.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

Tijdens de jaren zeventig reisde president Spencer W. Kimball

met andere kerkleiders over de hele wereld om in gebiedscon-

ferenties bijeen te komen met de leden. Op een van die confe-

renties sprak hij zijn dankbaarheid uit voor het erfgoed van de

profeet Joseph Smith:

‘Omdat een veertienjarige jongen in de staat New York het bos

in ging om te bidden, komen al deze honderdduizenden men-

sen naar gebiedsconferenties. Omdat de veertienjarige jongen,

toen hij in de Schriften ‘Indien echter iemand van u in wijsheid

te kort schiet, dan bidde hij God daarom’ (Jakobus 1:5) had gele-

zen, het bos in ging om te bidden, omdat hij handelde overeen-

komstig de openbaringen die hij ontving, hebben wij nu De Kerk

van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij

beschikken over alle zegeningen die ons tot de gelukkigste men-

sen ter wereld kunnen maken omdat een veertienjarige jongen

het bos in ging om te bidden. Ik ben dankbaar dat Joseph in dat

bos ging bidden en ik ben dankbaar dat hij wist wat hij deed en

dat hij ernstig genoeg was om het woord van de Heer dat hij ont-

ving uit te bouwen en er zijn koninkrijk op te bouwen.’1

Een andere keer beschreef president Kimball de gevoelens die

hij had toen hij naar een portret van de profeet Joseph Smith

stond te kijken dat hij in een kamer in de Salt Laketempel tegen-

kwam: ‘Ik kijk naar de voorste muur, en daar is Joseph Smith, en

ik bedenk wat een geweldige, geweldige profeet Joseph Smith

was. Hij was geen gewone man. (…) Ik denk aan alle vervolging
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en lijden die hij doorstond. Ik denk aan alle hemelse openba-

ringen die via hem tot ons zijn gekomen. En daar ontleen ik dan

nieuwe kracht aan.’2

Leringen van Spencer W. Kimball

Joseph Smith is op grond van de voorkennis 

en wijsheid van God als profeet geroepen

Joseph Smith was al eeuwen vóór zijn geboorte voorbereid.

Hij kreeg zelfs al vóór zijn geboorte de naam Joseph [of Jozef: zie

2 Nephi 3:14–15]. Het was zijn zending op het juiste moment in

deze laatste tijd naar de aarde te gaan om de deuren naar de

grote wereld open te doen, ze het evangelie te geven, en ze het

priesterschap en hoop te geven aangaande het eeuwige leven.3

Joseph Smith, de profeet van de Heer, was al lang vóór zijn

geboorte aangesteld en geroepen om in deze tijd op aarde te

komen en (…) de wereld open te stellen voor de verkondiging

van het ware, levende evangelie.

(…) Joseph Smith kwam in een wereld die om hulp riep.

Honderden jaren was zij hulpeloos geweest. (…) Honderden en

honderden jaren was er geen profeet geweest. (…) En dus was

het daar tijd voor.4

God, onze Vader, en zijn Zoon, Jezus Christus, hebben met

hun verschijning aan de jonge Joseph Smith, die de leeftijd had

van een Aäronisch-priesterschapsdrager, beslist geen lukrake

keuze gedaan om aan zomaar iemand op deze planeet te ver-

schijnen. Nee, de Heer zegt dat die verschijning nauwkeurig

gepland was en plaatsvond omdat ‘Ik, de Heer, de rampspoed

kende die de bewoners der aarde zou overkomen, heb Ik mij

gericht tot mijn dienstknecht Joseph Smith jr. en heb tot hem

gesproken vanuit de hemel en hem geboden gegeven’ (LV 1:17).

God doet niets toevallig. Alles wat Hij doet, heeft Hij als lief-

hebbende Vader gepland.5
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Het eerste visioen van Joseph Smith begon een 

nieuwe bedeling met goddelijke openbaring

Als er bijzondere behoefte aan is, op bijzondere momenten,

onder de juiste omstandigheden, openbaart God zich aan men-

sen die op dergelijke manifestaties zijn voorbereid. En daar God

gisteren, vandaag en voor eeuwig hetzelfde is, kunnen de heme-

len alleen maar gesloten zijn als de mensen zichzelf wegens

ongeloof buitensluiten.

In onze eigen bedeling was er [zo’n] fantastische ervaring. Het

was dringend nodig. Over de hele aarde had er een afval plaats-

gevonden en was er grote duisternis over de mensen gekomen,

en het verstand van de mensen was verduisterd en het licht was

in het duister verborgen [zie Jesaja 60:2]. De tijd was gekomen.

Godsdienstvrijheid zou het zaadje beschermen tot het kon uit-

spruiten en groeien. En de juiste persoon was voorbereid, name-

lijk een reine jongeman die ervoor openstond en zo veel

onvoorwaardelijk geloof had dat hij antwoord van God zou krij-

gen en dat de hemel niet meer als ijzer en het land niet meer als

koper zou zijn, zoals ze eeuwenlang waren geweest [zie

Leviticus 26:19].

Deze profeet in spe had geen vooropgezette verkeerde menin-

gen of overtuigingen. Hij was niet opgevoed met de tradities,

legendes, fabels en het bijgeloof van de eeuwen. Er was niets wat

hij moest afleren. Hij bad om kennis en leiding. Aan het licht gin-

gen de krachten der duisternis vooraf. Toen hij alleen in het stille

bos neerknielde, veroorzaakte zijn vurige gebed een verschrik-

kelijke strijd waardoor hij met vernietiging bedreigd werd.

Eeuwenlang had Lucifer met onbeperkte heerschappij het ver-

stand van de mens belemmerd, en hij kon zich het verliezen van

die satanische greep eigenlijk niet veroorloven. Dit bedreigde

zijn onbeperkte heerschappij. Laat Joseph Smith het met eigen

woorden zeggen:

‘(…) ik werd aangegrepen door een of andere kracht die mij

geheel overmande en (…) mijn tong gebonden werd (…). Dikke

duisternis omhulde mij en enige tijd had ik het gevoel dat ik tot

plotselinge verdelging was gedoemd.
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‘(…) op het moment dat ik op het punt stond (...) mij aan ver-

delging over te geven — niet aan een denkbeeldige ondergang,

maar aan de macht van een bestaand wezen uit de onzichtbare

wereld (…) zag ik recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de

helderheid van de zon overtreffend (…).

‘(…) ik voelde mij bevrijd van de vijand die mij gekluisterd

hield. Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier

glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de

lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend,

en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor

Hem!’ [Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–17.]6

De hemelen, die eeuwenlang grotendeels gesloten waren

geweest, waren opengegaan. De stemmen die al vele eeuwen

hadden gezwegen, die waren ingehouden en niet waren

gehoord, begonnen nu te spreken. De openbaring die bijna uit-

geroeid was en was weggeredeneerd, was weer beschikbaar. (…)

Een nieuwe waarheid, een denkbeeld dat talloze mensen op

aarde niet begrepen, barstte los en op dat moment was er op de

hele aarde maar één persoon die absoluut zeker wist dat God een

persoon is, dat de Vader en de Zoon afzonderlijke personen zijn

met [verheerlijkte] lichamen van vlees en beenderen [en dat hij]

naar hun beeld was geschapen. Zoals de Zoon naar het beeld van

zijn Vader was, was God de Vader ongeveer het evenbeeld van de

Zoon.7

Alleen dit volledige visioen van Joseph kon de mist van eeu-

wen doen optrekken. Alleen een ingeving, een verborgen stem

of een droom kon de oude misvattingen [niet] verjagen.8

Deze jongeman werd de belangrijkste hoeveelheid kennis toe-

vertrouwd ooit bekend aan de mens. Bedenk dat op die voorjaar-

sochtend geen enkele persoon in de hele wereld absolute kennis

van God had. Er waren veel goede mensen, maar zij leefden al

eeuwenlang in geestelijke duisternis. Maar nu was er een jongen

die het wist. (...)

Joseph wist het absoluut zeker, zo zeker als geen enkele

levende ziel.
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In het kader van de herstelling ontvingen Joseph Smith en Oliver Cowdery op de oever

van de Susquehanna het Aäronisch priesterschap van de herrezen Johannes de Doper.

Hij wist dat God leeft, dat Hij een [verheerlijkte] persoon is

met vlees en beenderen en een persoonlijkheid, net als wij, en

dat wij naar zijn beeld zijn.

Hij wist dat de sinds eeuwen verkondigde bewering dat de

drie Goden één wezen waren, een misleidende mythe was. Hij

wist dat de Vader en de Zoon twee afzonderlijke wezens zijn met

een eigen vorm, stem en (...) persoonlijkheid.

Hij wist dat het evangelie niet op aarde was, want dat hadden

de Goden hem verteld, en dat de ware kerk niet op aarde was,

want dat had de God van hemel en aarde hem meegedeeld.9

Die ochtend in het bos in New York dat de Vader en de Zoon

hem bezochten, was waarschijnlijk de grootste openbaring die

de wereld ooit gekregen heeft.10

Joseph Smith was het werktuig van de 

Heer om het evangelie te herstellen

De jonge profeet werd meegedeeld dat hij een werktuig in han-

den van de Heer zou zijn om het eeuwige evangelie te herstellen,
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met al wat in voorgaande eeuwen verloren was gegaan. Jarenlang

zetten de visioenen en openbaringen waarin de stem van Jehova

keer op keer te horen was zich voort. Daarmee werden door

middel van deze jonge profeet op aarde de waarheden van het

evangelie hersteld, alsmede het priesterschap van God, het apos-

telschap, gezag en bevoegdheid, en de organisatie van de kerk

zodat de openbaringen en de eeuwige waarheden op aarde zijn

en ieder ter beschikking staan die ze wil aanvaarden.11

De profeet Moroni verscheen aan Joseph en bracht vele uren

met hem door om het bevolken van Amerika door de Lehieten

uit te leggen, alsmede het Boek van Mormon te verklaren, dat

zou worden opgegraven en vertaald. (…) Dit verslag, het Boek

van Mormon, zou mede getuigen van de goddelijkheid van de

Heer Jezus Christus.12

[Joseph] vertaalde dat verslag, dat nu het Boek van Mormon

heet, door de gave en de macht van God.13

Het evangelie werd geopenbaard, regel op regel, voorschrift

op voorschrift, en er werden waarheden hersteld, er werd macht

gegeven en gezag geopenbaard, en geleidelijk kwamen er vol-

doende licht en genoeg mensen om dit koninkrijk van God, dat

Daniël twee en een half millennium geleden had gezien, op te

richten. [Zie Daniël 2:44–45.]14

Na vele eeuwen vol geestelijke duisternis begon het licht van

openbaring te schijnen en nam deze bedeling een aanvang. De

profeet Joseph Smith ontving de openbaringen van de Heer die

het verlorene terug op aarde brachten: het priesterschap van

God — het gezag, het recht om de verordeningen te bedienen,

en de voortzetting van de openbaringen van de Heer aan zijn

volk hier op aarde.15

Joseph Smith kreeg de macht om wat hij hier op aarde verze-

gelde ook in de hemel te laten verzegelen. Die sleutels zijn

sindsdien van de ene president op de andere doorgegeven.16

Joseph Smith bezegelde zijn getuigenis met zijn bloed

Wij kennen de details van het leven van Joseph Smith. Hij

maakte zijn heerlijke visioen van de Vader en de Zoon meteen
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De martelaarsdood van Joseph Smith, die in 1844 samen met zijn 

broer Hyrum werd vermoord, ‘is nog een onweerlegbaar bewijs van de 

goddelijke afkomst van het evangelie van Jezus Christus.’

wereldkundig en werd onmiddellijk vervolgd en verdrukt.

Hedendaagse schriftgeleerden en Farizeeërs publiceerden hon-

derden lasterlijke boeken en artikelen, zetten hem gevangen, (…)

smeerden hem in met pek en veren, schoten op hem en deden

alles in hun vermogen om hem te vernietigen. Ondanks al die

moeite om hem het leven te benemen, overleefde hij meer dan

twintig jaar vol verbitterde, gewelddadige vervolging en vervulde

hij zijn zending tot zijn tijd gekomen was.

Vierentwintig jaar lang overleefde hij de hel, maar hij beleefde

tevens vierentwintig jaar lang de verrukkingen van het converse-

ren met God en andere onsterfelijken! Zijn zending was volbracht

— er was weer een band tussen de hemel en de aarde; de kerk

was opgericht; Brigham Young en andere grote leiders hadden

instructie ontvangen om het werk voort te zetten; en hij had op de

leden van de Twaalf elke sleutel en macht van het apostelschap

bevestigd die hij zelf bezat, en had tegen hen gezegd: ‘Ik heb het
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fundament gelegd en u moet daarop voortbouwen, want het

koninkrijk rust op uw schouders.’

De tijd was gekomen om zijn getuigenis met zijn bloed te

bezegelen, een getuigenis dat hij talrijke vrienden en vijanden al

zo vaak had gegeven. (…)

Hoewel hij hoopte en bad dat de beker hem voorbij zou gaan,

wist hij dat het onvermijdelijk was. Hij zei: ‘Ik ga als een lam ter

slachting (...) en er zal nog van mij worden gezegd: hij werd in

koelen bloede vermoord’ [zie LV 135:4]. (…)

En het was een slachting! De schoten weerklonken! En het

bloed van de martelaren vloeide rijkelijk, want Hyrum, zijn

oudere broer, had besloten om bij hem te blijven. Dit kostbare

bloed werd door de aarde opgezogen, waarmee een onsterfelijk

en onweerlegbaar getuigenis werd bezegeld dat bleef weerklin-

ken in gedachten en harten.17

Joseph Smith bezegelde zijn getuigenis met zijn bloed.

Stefanus ook. Joseph Smith heeft zijn getuigenis nu met zijn

bloed bezegeld en is als jonge man gestorven om de hele wereld

te zeggen dat de platen waarop het Boek van Mormon staat in

een heuvel in de buurt van Palmyra in de staat New York zijn

gevonden. En dat het evangelie van Jezus Christus door een

begrip van dit boek en van de Bijbel, en door de bediening van

Christus’ engelen, weer op aarde is teruggebracht.18

Joseph werd beschermd en zijn leven werd gered van vervol-

ging totdat zijn werk voltooid was en hij zijn deel had gedaan in

de herstelling van het evangelie en het priesterschap en alle

andere sleutels van deze bedeling, en totdat de organisatie van

het koninkrijk een feit was. Hij had vóór die tijd niet gedood kun-

nen worden, ook al woedden de krachten van de hel tegen hem.

Hij wilde in leven blijven. Hij genoot van het leven. Het hield de

belofte in zich van de heerlijke omgang met zijn gezinsleden, zijn

broeders en de bevrediging om zijn werk volledig te zien

opbloeien. Maar zijn werk was gedaan; andere sterke leiders kon-

den het nu voortzetten; hij was elders nodig. Een erg jonge man

van in de dertig stierf en zette zijn werk in andere sferen voort.19
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‘Het mormonisme gaat ten onder als we hun profeet doden’,

zeiden ze (…) toen ze Joseph Smith in koelen bloede ver-

moordden. De duivelse grijns van tevredenheid over zo’n laffe

daad maakte ongetwijfeld plaats voor een verontruste blik toen

ze begonnen in te zien dat ze slechts tegen iets scherps hadden

geslagen en zichzelf daarbij hadden verwond. Het mormonisme

werd niet door de wrede martelaarsdood vernietigd, maar bleek

levensvatbaar te zijn. Het door kogels uiteengereten vlees

bemestte de grond; het bloed dat werd vergoten, bevochtigde

het zaad; en de geesten die zij naar de hemel stuurden, zullen

tot in de eeuwigheid tegen hen getuigen. De goede zaak houdt

stand en groeit.20

Het werk van [Joseph Smith] ging niet verloren. Zijn getuigenis

gaat gestaag en oneindig voorwaarts.21

En in deze tijd staat een groot volk dat geprezen wordt om hun

scholing, praktische instelling en deugd pal om te getuigen dat

het martelaarschap van Joseph Smith, net als dat van de marte-

laars die hem zijn voorgegaan, nog een onweerlegbaar bewijs is

van de goddelijke afkomst van het evangelie van Jezus Christus,

dat door die nederige profeet in zijn volheid is hersteld.22

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Wat zijn volgens u enkele van de grootste openbaringen van

de Heer aan de profeet Joseph Smith? (Zie voor enkele voor-

beelden pp. 250–254.) Als iemand die geen lid van de kerk is

u naar Joseph Smith vraagt, wat zegt u dan?

• Wat was Gods rol en wat was Joseph Smiths rol bij het open-

stellen van de hemelen voor de herstelling van het evangelie?

(Zie pp. 249–253.) In welke opzichten was Joseph Smith voor-

bereid op het ontvangen van openbaring?

• Wat wist Joseph Smith na het eerste visioen dat hij voorheen

niet wist? (Zie voor enkele voorbeelden pp. 251–253.) Hoe

zou dat zijn gevoelens tegenover God en zichzelf gewijzigd
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hebben? Hoe bent u beïnvloed door uw getuigenis van het

eerste visioen?

• In welke opzichten was Joseph Smith een werktuig in handen

van de Heer om een band te scheppen tussen hemel en aarde?

(Zie pp. 253–254.) Wat betekent het volgens u om een werk-

tuig in handen van de Heer te zijn?

• President Kimball heeft gezegd dat de bende het mormonisme

hoopte te vernietigen door Joseph Smith te doden (zie pagina

257). Wat voor gedachten en gevoelens komen er bij u op als

u bedenkt wat er sinds de dood van Joseph Smith in de kerk

gebeurd is?

Relevante teksten: Jesaja 29:11–14; LV 135; 136:37–39
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Openbaring: 
‘Een voortdurende melodie 

en een oorverdovende oproep’

Voortgaande openbaring is het levensbloed 
van het evangelie van Jezus Christus.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

President Spencer W. Kimball sprak eens op een persconferentie

die in het bezoekerscentrum van de Arizonatempel werd gehou-

den. Een verslaggever vroeg hem eens: ‘U werd voorgesteld als

de president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen, en als profeet. Mijn vraag luidt: Spreekt God tot u?

En zo ja, hoe?’ President Kimball antwoordde: ‘Ja. God spreekt

net zo tegen zijn profeten in deze tijd als tegen zijn profeten uit

het verleden, en zal net zo tot hen spreken in de toekomst. U her-

innert zich misschien dat Amos heeft geschreven: “Voorzeker, de

Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn

knechten, de profeten” (Amos 3:7). Soms spreekt Hij hoorbaar.

Soms stuurt Hij zijn engelen, zoals naar Jozef, de stiefvader van

Jezus. Maar meestal communiceert de stille, zachte stem van God

met onze geest, ons innerlijk. Ja. Heb ik uw vraag beantwoord,

jonge man?’1

President Kimball vertrouwde op het beginsel van voort-

gaande openbaring en verklaarde dat dit ‘het levensbloed van

het evangelie van de levende Heer en Heiland, Jezus Christus’

is.2 Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf

Apostelen heeft over dat vertrouwen gezegd dat het duidelijk

deel uitmaakte van ‘de natuur van deze uiterst bijzondere man’.3

President Kimball nam zijn verantwoordelijkheid als president

van de kerk serieus. Hij wist dat hij de enige persoon op aarde

H O O F D S T U K  2 2
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‘Iedere avond en ochtend kniel ik neer en bid oprecht dat de 

Heer mij zal inspireren en mij de richting zal openbaren die ik moet 

nemen en wat ik de mensen in deze kerk moet vertellen.’
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was met het gezag om openbaring voor de kerk te ontvangen.

Hij getuigde: ‘Ik weet dat de Heer mij voor deze functie heeft

geroepen. Ik weet dat er misschien groter profeten zijn dan ik,

maar ik wil alles doen wat ik kan om het werk van de Heer voort

te stuwen zoals Hij dat wil. Iedere avond en ochtend kniel ik

neer en bid oprecht dat de Heer mij zal inspireren en mij de

richting zal openbaren die ik moet nemen en wat ik de mensen

in deze kerk moet vertellen.’4

Gedurende zijn hele periode als president van de kerk ont-

ving hij openbaringen om de heiligen te leiden. De bekendste

van al die openbaringen kreeg hij in juni 1978 toen de Heer hem

en zijn broeders in het Eerste Presidium en het Quorum der

Twaalf Apostelen openbaarde dat de zegeningen van het

priesterschap, waarvan tot dan toe sommigen uitgesloten waren

geweest, nu beschikbaar moesten worden gesteld aan alle goede

leden van de kerk (zie Leer en Verbonden, Officiële Verklaring

2). Die openbaring werd ontvangen nadat andere presidenten

van de kerk hier al jaren over hadden nagedacht en gebeden.

In het openbaar sprak president Kimball niet in detail over

zijn openbaring. Maar hij bood wel een paar vluchtige blikken

op de manier waarop hij zich erop had voorbereid om die te ont-

vangen en af en toe vertelde hij hoe dat voor hem was:

‘Ik wist dat er iets te gebeuren stond dat heel belangrijk was

voor veel van Gods kinderen. Ik wist dat we de openbaringen

van de Heer niet konden ontvangen door alleen maar recht-

schapen te zijn, door alleen maar klaar te staan om ze te ont-

vangen en ze toe te passen. Dag in dag uit zonderde ik me in

plechtige ernst af in de bovenste kamers van de tempel, en daar

heb ik mijn ziel en mijn krachten aangeboden om voort te kun-

nen gaan met het programma. Ik wilde zijn wil doen. Ik heb er

met Hem over gesproken en gezegd: “Heer, ik wil alleen maar

doen wat juist is. We maken geen plannen om iets spectaculairs

te doen. We willen alleen maar doen wat U wilt, en wij willen het

doen wanneer U het wilt en niet eerder.”’5

‘Diegenen onder ons die vandaag als profeet, ziener en open-

baarder zijn gesteund, kregen in het voorjaar van 1978 ongeveer
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hetzelfde gevoel als de apostelen vanouds toen de openbaring

werd ontvangen ‘dat de heidenen mede-erfgenamen zijn (…) en

medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evange-

lie’ (Efeziërs 3:6). Volgens Paulus was dat iets wat ‘ten tijde van

vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen

der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de

heiligen, zijn apostelen en profeten’ (Efeziërs 3:5).

‘Wij hadden de heerlijke ervaring dat de Heer duidelijk aangaf

dat de tijd gekomen was waarop alle goede mannen en vrouwen

overal mede-erfgenamen en deelgenoten kunnen zijn aan de vol-

ledige zegeningen van het evangelie. Ik wil u als bijzondere getuige

van de Heiland vertellen hoe dicht ik mij bij Hem en bij onze

hemelse Vader voelde bij mijn talrijke bezoeken aan de bovenste

kamers in de tempel, die ik op sommige dagen meerdere malen

alleen bracht. De Heer maakte mij erg duidelijk wat er moest

gebeuren. Wij verwachten niet dat de mensen in de wereld deze

dingen begrijpen, want zij zullen altijd meteen klaar staan om er

hun eigen redenen voor te verzinnen of het goddelijke proces van

openbaring niet serieus te nemen.’6

Naast zijn getuigenis dat kerkleiders zich in hun beslissingen

laten leiden door openbaring, verklaarde president Kimball dat

wij allemaal openbaring kunnen ontvangen om ons te leiden

en ons de kracht te geven om onze taken uit te voeren. Hij zei:

‘Wij moeten er allen naar streven de zegen van openbaring te

ontvangen.’7

Leringen van Spencer W. Kimball

God de Vader en Jezus Christus willen 

graag met de mens communiceren

Iemand heeft eens gezegd dat wij in een tijd leven waarin

God, als die al bestaat, verkiest om te zwijgen, maar De Kerk van

Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verkondigt aan

de wereld dat de Vader noch de Zoon zwijgt. Zij laten van zich

horen en communiceren wanneer dat gepast en nodig is, en

uiten voortdurend hun bereidheid, zelfs hun hevige verlangen,

om de communicatie met de mens in stand te houden.8
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Een theoloog zei ooit dat het voor de mens onmogelijk is om

God te vinden of te kennen. Dat is net zoiets als zeggen: ‘Ik heb

de berg Ararat nooit beklommen — niemand kan de Ararat

beklimmen; of, ik heb nooit in het heldere warme water van de

Adriatische Zee gebaad — er is geen Adriatische Zee; of, ik heb

nooit wilde dieren gezien in het Krugerpark — er is geen

Krugerpark; of, ik ben altijd gezond geweest — dus als mensen

zeggen dat ze pijn hebben, beelden ze zich dat maar in. Ik ben

nooit als astronaut de ruimte in geweest, dus kan niemand zich

in de ruimte begeven.’

Hoe anders is het dan om te zeggen: ik heb God nog nooit

gehoord of gezien — en dus heeft de mens God nooit gezien of

gehoord, noch met Hem gewandeld. Wat is het aanmatigend en

arrogant voor iemand om te zeggen dat God niet te benaderen,

niet te kennen, niet te zien en niet te horen is omdat hij zichzelf

niet op zo’n ervaring heeft voorbereid.9

We moeten in gedachten houden dat God niet alleen door

onderzoek te vinden is, noch is zijn evangelie alleen door studie

te begrijpen en waarderen, want niemand kan de Vader of de

Zoon leren kennen dan hij aan ‘wie de Zoon het wil openbaren’

(Lucas 10:22). De scepticus zal er ooit, in dit leven of in de eeu-

wigheid, tot zijn verdriet achter komen dat zijn eigenwaan hem

beroofd heeft van veel vreugde en groei.10

Wij zijn gelukkig in de wetenschap dat de God van dit heelal

een god van openbaring is. Onze Heer maakt zijn bedoeling en

wil kenbaar aan zijn kinderen op aarde. Als wij ernaar streven,

zal Hij zichzelf steeds meer openbaren, en in steeds grotere vol-

heid, en zullen wij Hem begrijpen voor zover het een sterfelijk

mens mogelijk is om God te begrijpen. Wij kunnen een wezen

dat wij, of onze fantasie, zelf geschapen hebben, niet aanbidden.

Wij aanbidden een levend wezen dat heeft geschapen en dat zijn

karakter en zijn eigenschappen en de grootsheid van zijn wezen

aan ons communiceert.11

De Vader Elohim noch de Zoon Jehova zou zichzelf van de

mensenkinderen vervreemden. Het zijn zij, de mensen, die zich

van Hen afsnijden als er sprake van vervreemding is. Zowel de
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Vader als de Zoon wil graag communiceren en omgang hebben

met mensen. (…)

Ondanks alle goden die de mensen voor zichzelf maken, en

alle daaruit voortvloeiende verwarring, is de levende en ware

God in zijn hemel en staat Hij zijn kinderen ter beschikking.12

Hoewel sommige openbaringen spectaculair zijn, 

krijgen we de meeste als sterke 

ingeving in onze gedachten en hart

In onze tijd verwachten veel mensen, net als in het verleden,

dat openbaring vergezeld gaat van indrukwekkend, wereldschok-

kend vertoon. Velen vinden het moeilijk om die vele communi-

caties in de tijd van Mozes, van Jozef en onze eigen tijd te

aanvaarden die profeten ontvangen als een sterke, onbetwistbare

ingeving die als dauw uit de hemel op hun gedachten en hart

neerdaalt, of zoals de dageraad het duister van de nacht verdrijft.

Iemand die spectaculaire gebeurtenissen verwacht, is mis-

schien niet goed op de hoogte van de voortdurende stroom

geopenbaarde informatie. Ik zeg nederig, maar door de macht

en kracht van een brandend getuigenis in mijn ziel, dat vanaf de

profeet van de herstelling tot aan de huidige profeet de com-

municatie ononderbroken is, het gezag voortdurend is, en dat

het licht helder en doordringend blijft schijnen. Het geluid van

de stem van de Heer is een voortdurende melodie en een oor-

verdovende oproep.13

Openbaring betekent niet altijd ‘met God wandelen’, ‘van

aangezicht tot aangezicht’ of ‘lippen bij de oren’. Er zijn veel

soorten openbaring, waarvan sommige meer en sommige min-

der spectaculair zijn.14

Sommige openbaringen komen in de vorm van dromen. De

meeste dromen die wij hebben, zijn vluchtig en zonder beteke-

nis, maar de Heer gebruikt dromen om zijn volk te verlichten.

(...) Nebukadnessar had een droom. (Zie Daniël 2.) Het was een

droom die indruk maakte, maar hij vergat hem en Daniël kwam
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en bracht de koning zijn droom in herinnering en legde hem uit.

De Heer maakte Daniël de droom met reden bekend.

En dan is er de droom van Petrus waarin hij een laken uit de

hemel zag neerdalen vol met allerlei dieren. Die droom had een

concrete betekenis. (Zie Handelingen 10:9–35.) (…)

Paulus had ook zo’n soort openbaring in de vorm van een

droom. ‘En Paulus kreeg in de nacht een gezicht.’ En hij ontving

instructies die hij en het koninkrijk nodig hadden.

(Handelingen 16:9). (…)

En er worden andere spectaculaire voorbeelden genoemd.

Bijvoorbeeld de komst van Moroni, een opgestane persoon die

het grote verslag van de oude inwoners van Amerika terugbracht

en bijdroeg aan de herstelling van het evangelie. (…)

Vervolgens Johannes de Doper, die op een moment van zwak-

heid van de koning op diens last was onthoofd (…). Daarna

Petrus, Jakobus en Johannes. (…) En zo kwam stap voor stap

een herstelling van alle dingen tot stand, en dat gebeurde door

openbaringen, visioenen, dromen of sterke ingevingen.

Nou zijn niet alle openbaringen in de Schriften door specta-

culaire manifestaties gekomen. In het Oude Testament leest u

dat de Heer spreekt. Hij sprak tot Jesaja, Jeremia en anderen,

maar dat waren niet altijd persoonlijke verschijningen. Het

leek veel op de ervaring van Enos. Want, zoals u in het boek

Enos in het Boek van Mormon kunt lezen, had hij veel gevast

en gebeden en vroeg hij om informatie, en vooral om verge-

ving van zijn zonden: ‘En terwijl ik aldus in de geest worstelde,

zie, klonk de stem des Heren opnieuw in mijn binnenste, zeg-

gende: (…)’ (Enos 1:10). En heel veel openbaringen zijn op

die manier gekomen.

Zo kwam de openbaring: soms met een persoonlijke verschij-

ning van hemelse wezens. (…) Maar de meeste openbaringen

van de profeet Joseph Smith in dit heilige verslag, de Leer en

Verbonden, kwamen niet op die manier. Ze kwamen als sterke

ingevingen.15

De meeste openbaringen die in de Leer en Verbonden en de

Bijbel staan opgetekend, waren diepe gevoelens en een sterk
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Net als Enos zullen we merken dat openbaring vaak stilletjes tot ons komt, 

zonder spectaculaire manifestaties.

bewustzijn van hemelse aanwijzingen. Dit is de soort openba-

ringen zoals individuele personen die vaak krijgen voor hun

eigen behoeften.16

Soms herkennen we [openbaringen] die we ontvangen niet.

We bidden en bidden en bidden om wijsheid en oordeelsver-

mogen en dan hebben we min of meer het gevoel dat we een

bepaalde richting moeten nemen. Dat was openbaring. De Heer

beantwoordt de vragen die u stelt.17

Welke taal gebruikt de Heer? De Heer gaf Oliver Cowdery bij

monde van de profeet Joseph Smith het volgende antwoord

toen hij vragen had over antwoorden op zijn gebeden:
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‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Indien u een verder getuigenis

verlangt, denk dan terug aan de nacht toen u Mij in uw hart aan-

riep om de waarheid van deze dingen te mogen weten.

‘Schonk Ik u geen vrede in uw gemoed aangaande de aange-

legenheid? Welk groter getuigenis kunt u hebben dan van God?’

(LV 6:22–23).18

De Heer openbaart bij monde van levende 

profeten zijn wil voor de kerk

Voor alles zouden we tegenwoordig het meest dankbaar moe-

ten zijn voor het feit dat de hemelen echt open staan en dat de

herstelde kerk van Jezus Christus op de rots van openbaring is

gebouwd. Voortgaande openbaring is echt het levensbloed van

het evangelie van de levende Heer en Heiland, Jezus Christus.19

Het Boek van Mormon bestaat uit onmisbare, uiterst waarde-

volle kronieken van het oude Amerika, alsmede leringen van

Christus en een nader getuigenis van zijn goddelijkheid, en wij

verklaren dat het goddelijke Schriftuur is, uit dezelfde tijd als de

Bijbel, en dat het deze bevestigt.

Sinds [het eerste visioen van Joseph Smith] in 1820 is er aanvul-

lende Schriftuur bijgekomen, waaronder de talrijke, onmisbare

openbaringen die in een oneindige stroom van God naar zijn pro-

feten op aarde komen. Veel van die openbaringen zijn opgetekend

in andere Schriftuur die de Leer en Verbonden heet. De Parel van

grote waarde maakt onze Schriften uit de laatste dagen compleet.

Het is ook een verzameling openbaringen en vertaalde geschriften

van profeten uit onze tijd zowel als profeten uit de oudheid.

Sommige mensen nemen aan dat het drukken en binden van

deze heilige boeken ‘het eind van de profeten’ zou zijn. Maar wij

getuigen nogmaals tot de wereld dat openbaring voortduurt, en

dat de bewaarplaatsen en archieven van de kerk deze openba-

ringen bevatten die van maand tot maand en van dag tot dag

worden ontvangen. Wij getuigen ook dat er sinds 1830, toen De

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd

georganiseerd, een profeet is geweest en altijd zal blijven, die
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door God en zijn volk wordt erkend en die de kennis en de wil

van de Heer zal blijven bekendmaken.20

Als [kerkleiders] (…) na bidden en vasten belangrijke beslissin-

gen nemen, er nieuwe zendingsgebieden en ringen worden

gevormd, er nieuwe systemen en beleidspunten worden inge-

voerd, dan wordt dit nieuws voor vanzelfsprekend aangenomen

en ziet men het misschien slechts als menselijke overwegingen.

Maar voor hen die tot intieme kringen behoren en de gebeden van

de profeet horen en het getuigenis van de man Gods; voor hen die

de scherpzinnigheid van zijn overwegingen en de wijsheid van

zijn beslissingen en uitspraken zien, is hij echt een profeet. Wie

hem hoort beslissen over belangrijke nieuwe ontwikkelingen met

plechtige uitspraken als ‘de Heer is tevreden’, ‘dat is de juiste zet’

of ‘onze hemelse Vader heeft gesproken’, weet het zeker.21

Openbaring is niet opgehouden te bestaan en zal niet ophou-

den te bestaan. Het koninkrijk Gods is voor altijd opgericht om

nooit meer neergehaald of aan andere mensen gegeven te wor-

den. Het is een permanent programma en zal groeien, niet slin-

ken. Zijn leerstellingen zijn vast gevestigd, maar vanwege de

groei en uitbreiding zijn er verbeterde manieren verschaft om

over de hele wereld het evangelie te verkondigen. Er worden

meer dienstknechten geroepen om het toenemende werk in de

wereld te doen. Openbaring en andere wonderen houden alleen

maar op als er een einde komt aan het geloof. Waar voldoende

geloof is, daar volgen deze dingen.

De profeet Mormon heeft gewaarschuwd: ‘Ja, wee hem die de

openbaringen des Heren verloochent en zegt dat de Heer niet

langer werkt door openbaring of door profetie of door gaven of

door talen of door genezingen of door de macht van de Heilige

Geest!’ (3 Ne. 29:6.)22

Ik getuig dat de kerk vooruitgang maakt door de openbaringen

van God aan de door Hem geroepen leiders. De Almachtige is

met zijn volk.23
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‘De Heer zal u antwoorden geven op uw vragen en uw gebeden als u maar luistert.’

Als we de geboden onderhouden, 

geloof oefenen en oprecht bidden, komen we in

aanmerking voor persoonlijke openbaring

Wij moeten er allen naar streven de zegen van openbaring te

ontvangen. Rechtschapen mannen en vrouwen merken dat zij de

geest van openbaring hebben om hun gezinsleden te leiden en om

hen te helpen in hun andere taken. Maar (…) wij moeten ernaar

streven in aanmerking te komen voor dergelijke openbaring door

ons leven op orde te brengen en de Heer te leren kennen door

frequent met Hem in gesprek te gaan.24

De Heer dringt zichzelf niet aan mensen op. En als zij niet

geloven, krijgen zij geen zegeningen. Als zij tevreden zijn met

zich verlaten op hun eigen beperkte berekeningen en interpre-

taties dan zal de Heer hen uiteraard aan hun zelf gekozen lot

overlaten. (...)
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(…) In deze tijd staan ons dezelfde openbaringen, visioenen,

genezingen en tongen ter beschikking als in enige andere tijd,

vooropgesteld dat het vereiste geloof er is.25

De Almachtige is met zijn volk. Wij krijgen alle openbaringen

die we nodig hebben als we onze plicht doen en de geboden van

God onderhouden. (…)

Vergeet niet:

Als er ogen zijn om te zien, zijn er visioenen om te inspireren.

Als er oren zijn om te horen, zijn er openbaringen om te

ervaren.

Als er harten zijn die kunnen begrijpen, weet dan dat de ver-

hogende waarheden van het evangelie van Christus niet langer

verborgen en mysterieus zijn en dat allen die er oprecht naar

streven, God en zijn plannen kunnen leren kennen.26

Onze hemelse Vader heeft zijn kinderen keuzevrijheid gege-

ven en Hij overreedt en leidt hen, maar wacht tot zij in gebed

tot Hem komen, wat hun welgemeende manier is om Hem te

benaderen. (...)

De Heer wil graag hun pas ontluikende verlangens en hun

eerste aanzet zien om het duister te doorbreken. Daar Hij de

mens de vrijheid heeft gegeven om zelf te kiezen, moet Hij hem

toestaan dat hij zelf op de tast verder gaat tot hij het licht bereikt.

Maar als de mens gaat hongeren, als hij zijn armen gaat uitstrek-

ken, als hij zijn knieën gaat buigen en zijn stem laat horen, dan

pas dringt onze Heer de horizon terug, trekt hij de sluier weg en

stelt de mens in staat om na het gestommel in het halfdonker

over te stappen op zekerheid in het hemelse licht.27

Als iemand na het knielen opstaat en alleen maar woorden

heeft gezegd, zou hij opnieuw moeten neerknielen en daar blij-

ven tot hij communicatie met de Heer tot stand heeft gebracht,

want Hij wil ons erg graag zegenen, maar omdat Hij de mens

keuzevrijheid heeft gegeven, dringt Hij zich niet aan hem op.28

Wilt u leiding? Hebt u de Heer om inspiratie gebeden? Wilt u

het goede doen of wilt u gewoon doen wat u wilt, ongeacht of het

goed is of niet? Wilt u doen wat op de lange termijn het beste voor

u is, of wat op het moment aantrekkelijker lijkt? Hebt u gebeden?
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Hoeveel hebt u gebeden? Hoe hebt u gebeden? Hebt u gebeden

zoals de Heiland van de wereld in Getsemane of hebt u gevraagd

wat u wilde, ongeacht of dat gepast was of niet? Zegt u in uw gebe-

den ‘Uw wil geschiede’? Hebt u gezegd: ‘Hemelse Vader, als u mij

wilt inspireren en ingeven wat het goede is, dan doe ik dat goede’?

Of hebt u gebeden: ‘Geef me wat ik wil, want anders neem ik het

zelf ’? Hebt u gezegd: ‘Vader in de hemel, ik heb U lief, ik geloof in

U, ik weet dat U alwetend bent. Ik ben eerlijk. Ik heb een oprecht

verlangen om het goede te doen. Ik weet dat u het einde al vanaf

het begin weet. U kunt de toekomst zien. U kunt zien of ik in de

situatie die ik U voorleg gemoedsrust of onrust zal voelen, geluk

of verdriet, succes zal hebben of zal falen. Vertel het mij alstublieft,

geliefde hemelse Vader, dan beloof ik om te doen wat U mij zegt.’

Hebt u zo gebeden? Denkt u niet dat dit verstandig zou zijn? Bent

u moedig genoeg om zo te bidden?29

De Heer zal u antwoorden geven op uw vragen en uw gebe-

den als u maar luistert. Het hoeft niet allemaal via de profeet te

komen. (...) Ieder die goed genoeg leeft en dicht genoeg bij de

Heer staat, kan openbaringen ontvangen.30

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Lees hoe president Kimball in 1978 de openbaring over het

priesterschap ontving (pp. 261–262). Enkele aspecten van

president Kimballs ervaring waren weliswaar uniek, maar

welke aspecten van zijn ervaring zijn van toepassing op al

onze pogingen om openbaring te ontvangen? Hoe kunnen wij

zijn voorbeeld volgen?

• Neem het onderdeel door dat op pagina 262 onderaan begint.

Wat zou u zeggen tegen een vriend die beweert dat God niet

meer tot ons spreekt? Welke schriftteksten of eigen ervaringen

zou u kunnen aanhalen om uw vriend te helpen?

• Op welke manieren kunnen er openbaringen tot ons komen?

(Zie voor enkele voorbeelden pp. 264–267.) President
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Kimball heeft ons geleerd dat de meeste openbaringen komen

in de vorm van sterke ingevingen, niet zozeer als spectaculaire

manifestaties. Hoe kunnen wij herkennen of een gevoel of

een gedachte van de Heer komt? (Zie pp. 266–267.)

• Waarom hebben we naast de Schriften ook levende profeten

nodig? (Zie voor enkele voorbeelden pp. 267–268.) Hoe bent

u gezegend door openbaringen aan de president van de kerk?

• Welk advies zou u iemand geven die leiding van de Heer wil

ontvangen? (Zie pp. 269–271.)

Relevante teksten: 1 Koningen 19:9–12; Moroni 10:3–5; LV 1:38;

8:2–3; 43:1–4; 76:5–10
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Herders van de kudde

Het is veilig om de profeet en andere 
kerkleiders te steunen en te volgen.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

President Spencer W. Kimball heeft vaak gezegd dat het belangrijk

is om plaatselijke en algemene leiders van de kerk te steunen.

Tijdens de priesterschapsbijeenkomst van de algemene conferen-

tie in april 1978 haalde hij herinneringen op aan wat hij als jon-

geman vond van de broeders die zijn bisschop waren geweest: ‘We

hadden altijd goede bisschoppen. We hadden ze lief. We hadden

bisschop Zundel en bisschop Moody en bisschop Tyler en bis-

schop Wilkins. Ik had al mijn bisschoppen lief. Ik hoop dat al mijn

jonge broeders hun bisschop zo liefhebben als ik deed.’1

Tijdens een andere toespraak zei hij: ‘Ik herinner me dat ik als

jongen uit Arizona naar deze Tabernakel ging [de Tabernakel in

Salt Lake City] om de algemene conferentie bij te wonen. Ik vond

het fantastisch dat ik alle algemene autoriteiten hoorde spreken.

(…) Ik vond het fantastisch om hun woorden te horen en ik nam

hun waarschuwingen serieus, al was ik nog maar een jongeman.

Deze mannen behoren tot de profeten Gods, net als de profeten

uit het Boek van Mormon en de Bijbel.’2

President Kimball sprak vaak zijn waardering uit voor de leden

vanwege hun bereidheid om hem en andere kerkleiders steun te

verlenen: ‘Overal waar ik heen ga, word ik bedolven onder uitin-

gen van liefde en vriendelijkheid, en dat stemt mij ootmoedig en

dankbaar. Het is manna voor mijn ziel. Uw gebeden en uw liefde

geven mij steun. De Heer verhoort uw gebeden en zegent mij en

mijn broeders met gezondheid en kracht en Hij leidt ons in de

aangelegenheden van dit koninkrijk hier op aarde. Daar zijn wij

allen uiterst dankbaar voor.’3 Hij vertelde ook hoeveel liefde
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President Kimball begroet mensen als hij de Salt Lake Tabernakel 

betreedt om een bijeenkomst van de algemene conferentie bij te wonen.
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andere kerkleiders en hij voor de kerkleden voelden: ‘Wij heb-

ben u lief en wensen u totale vooruitgang, vreugde en geluk toe,

waarvan wij weten dat u die alleen maar kunt krijgen door

gehoor te geven aan de aansporingen van God die zijn profeten

en leiders verkondigen.’4

Leringen van Spencer W. Kimball

De Heer leidt zijn kerk door zijn aangewezen leiders

De Meester en Heiland, de Heer Jezus Christus zelf, staat aan

het hoofd van deze kerk, in al zijn majesteit en heerlijkheid. Hij

leidt zijn aangelegenheden door middel van de profeten en

apostelen die Hij heeft geroepen en die de kerkleden steun heb-

ben verleend.5

De aangelegenheden van de kerk van Jezus Christus worden

bediend door het presidium van de kerk en de twaalf apostelen,

geassisteerd door talrijke andere algemene autoriteiten, alsmede

de ring- en zendingspresidenten en de bisschoppen. Die man-

nen zijn de herders van de kudde. De Heer heeft die mannen de

leiding van zijn koninkrijk op aarde gegeven en heeft hun gezag

en verantwoordelijkheid gegeven, ieder in zijn eigen sfeer. Hij

heeft die mannen het Melchizedeks priesterschap gegeven, wat

zijn eigen macht en gezag is dat Hij aan de mens gedelegeerd

heeft. Hij erkent en bekrachtigt de daden van die gekozen en

gezalfde dienstknechten.6

Het is mijn getuigenis tot u dat de leiders van deze Kerk van

Jezus Christus van God geroepen zijn en aangesteld zijn om de

kerk door de geest van profetie te leiden, net als in andere bede-

lingen gebeurd is.7

De Heer heeft ieder lid van deze kerk leiders op drie niveaus

gegeven: de bisschop of gemeentepresident, de ringpresident of

zendingspresident en de algemene autoriteiten. Die leiders zijn

betrouwbaar. De een of ander kan misschien beperkte kennis,

opleiding of training hebben, maar hij heeft recht op de open-

baringen van de Heer voor zijn leden en heeft het kanaal met

God zelf open staan.8
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Sinds de kruisiging zijn er tienduizenden mannen geroepen

door de Heiland om verantwoordelijke functies te vervullen.

Geen van hen was volmaakt, maar toch waren allen door de

Heer geroepen en moesten zij gesteund worden door hen die

discipelen van de Heer wilden zijn. Dat is de ware geest van het

evangelie.9

Gekozen, goedgekeurde, geordende leiders beschermen ons

tegen ‘het valse spel der mensen’ en ‘hun sluwheid’ [Efeziërs

4:14]. Hij die zich beschermt tegen de blinde of valse gids door

de Geest en de juiste leiders van de kerk te volgen, kan nooit

misleid worden.10

Niemand heeft een groter verlangen om de leiding te ontvan-

gen die de Heer voor het welzijn van de mens en de leden van

de kerk wil geven dan de autoriteiten die aan het hoofd van deze

kerk staan.

Ik weet dat de Heer in contact staat met zijn profeten en dat

Hij ook in deze tijd de waarheid openbaart, net als Hij deed in

de tijd van Adam en Abraham en Mozes en Petrus en Joseph en

de talrijke anderen in alle tijden. Gods boodschappen van licht

en waarheid worden in deze tijd net zo zeker aan de mens gege-

ven als in enige andere bedeling.12

Profeten brengen ons soortgelijke boodschappen

Sommigen vragen zich wel eens af waarom de algemene auto-

riteiten de ene conferentie na de andere over dezelfde onder-

werpen spreken. Als ik de uitspraken van profeten door de

eeuwen heen bestudeer, zie ik een duidelijk patroon. Wij streven

ernaar om, zoals Alma het heeft gezegd, de mensen te leren een

‘eeuwigdurende haat tegen zonde en ongerechtigheid’ te heb-

ben. Wij prediken ‘bekering en geloof in de Heer Jezus Christus’

(Alma 37:32–33). Wij prijzen nederigheid. Wij streven ernaar de

mensen te leren ‘elke verzoeking van de duivel te weerstaan met

hun geloof in de Heer Jezus Christus’ (Alma 37:33). Wij leren

onze leden ‘om goede werken nooit moede te zijn’ (Alma 37:34).

Profeten zeggen hetzelfde omdat we voor ongeveer dezelfde

problemen staan. Broeders en zusters, de oplossingen voor die
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problemen zijn onveranderd. Het zou een slechte vuurtoren zijn

die elk schip dat een haven binnenvoer een ander signaal gaf.

Het zou een slechte berggids zijn die, hoewel hij de veilige route

om een berg te bestijgen kende, de mensen die aan zijn zorg

waren toevertrouwd over onvoorspelbare, gevaarlijke paden zou

leiden waarvan geen reiziger terugkeert.13

Kerkleiders zijn niet in staat om elke keer dat zij iets verkon-

digen u een nieuwe of aantrekkelijker route te bieden die terug

naar de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader leidt. De

route blijft hetzelfde. Daarom moeten wij u steeds weer dezelfde

aanmoedigingen en waarschuwingen geven. Maar herhaling van

een waarheid maakt die waarheid niet minder belangrijk of waar.

Integendeel.14

Ik kan me indenken dat als de Heer zelf op de Olijfberg stond

en Hij de mensen instructie gaf, Hij veel van hetzelfde zou zeg-

gen dat op [onze conferenties] is gezegd en zal worden gezegd.

Ik kan me indenken dat als Hij bij het Meer van Galilea stond

met de boten in het water en de mensen om Hem heen, Hij veel

hetzelfde zou zeggen: leef Gods geboden na, houdt u onbevlekt

van de wereld en leef naar elk gebod dat God ons heeft gegeven.

Dat is wat Hij zou zeggen, en dus zegt Hij die dingen in deze tijd

door middel van zijn dienstknechten.15

Profeten zijn in hun eigen tijd 

vaak afgewezen of verworpen

Telkens als de wereld profeten heeft gevolgd, heeft men voor-

uitgang gemaakt. Als men ze heeft genegeerd, zijn de gevolgen

stagnatie, slavernij en dood geweest.16

Zelfs in de kerk zijn veel mensen geneigd om profeten uit het

verleden postuum te eren en de levende profeten mentaal te ste-

nigen [zie Matteüs 23:29–30, 34].17

Laten wij de fouten van mensen uit de oudheid niet herhalen.

In onze tijd geloven veel bekrompen geesten wél in de

Abrahams, de Mozessen en de Paulussen, maar weigeren zij te

geloven in de hedendaagse profeten. De mensen in de oudheid

konden ook de profeten uit vroegere tijden wel aanvaarden,

maar verwierpen en vervloekten de profeten uit hun eigen tijd.18
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‘In plaats van gehoor te geven aan Paulus’ boodschap, 

zagen sommigen hem vanwege zijn lichamelijke 

verschijning als zwak en beschouwden ze zijn spreken als niets.’

In de loop der eeuwen zijn verschillende smoesjes gebruikt

om deze goddelijke boodschappers [de levende profeten] te ver-

werpen. Men wees een profeet af als hij uit een onbelangrijke

plaats kwam. ‘Kan uit Nazaret iets goeds komen?’ (Johannes

1:47). Jezus werd ook begroet met de vraag ‘Is dit niet de zoon

van de timmerman?’ (Matteüs 13:55.) Maar hoe men het ook

deed, de snelste manier om de heilige profeten te verwerpen,

was om een voorwendsel te bedenken, hoe vals of absurd ook,

om de man te verwerpen zodat zijn boodschap ook kon worden

verworpen. Profeten die niet goed van de tongriem waren gesne-

den, werden ook als onbelangrijk beschouwd. In plaats van

gehoor te geven aan Paulus’ boodschap, zagen sommigen hem

vanwege zijn lichamelijke verschijning als zwak en beschouwden

ze zijn spreken als niets [zie 2 Korintiërs 10:10]. Misschien

beoordeelden ze Paulus op het timbre van zijn stem of op zijn

manier van spreken, en niet op de waarheden die hij sprak.
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(…) De zorgen van de wereld zijn zo talrijk en zo verwarrend

dat zelfs uiterst goede mensen afgeleid worden van het volgen van

de waarheid omdat ze te veel geven om de wereldse zaken. (...)

Soms zetten mensen hun zinnen zozeer op de dingen en eer

van deze wereld dat zij de lessen niet kunnen leren die zij het

hardst nodig hebben. Eenvoudige waarheden worden vaak ver-

worpen ten gunste van veel minder veeleisende filosofieën van

de mens, en dat is een andere oorzaak van het verwerpen van de

profeten. (...)

De heilige profeten hebben niet alleen geweigerd om de ver-

keerde trends van de mensen te volgen, maar hebben ook op die

dwalingen gewezen. Dan is het geen wonder dat de reacties op

de profeten niet altijd onverschillig zijn geweest. De profeten

zijn zo vaak verworpen omdat zij eerst de verkeerde gebruiken

van hun eigen samenleving verwierpen. (…)

Profeten hebben de neiging om te botsen met wereldse

geesten. Maar al te vaak worden de heilige profeten onterecht

als hard beschouwd en denkt men dat ze graag ‘Ik heb het wel

gezegd’ willen kunnen zeggen. Maar de profeten die ik heb

gekend, waren uiterst liefdevolle mensen. Vanwege hun liefde

en integriteit kunnen ze de boodschap van de Heer niet aanpas-

sen alleen maar om de mensen zich meer op hun gemak te laten

voelen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ik ben

erg dankbaar dat profeten niet naar populariteit verlangen.19

Ouders moeten hun kinderen leren dat zij 

de leiders van de kerk moeten steunen en volgen

Hoe kunt u uw kinderen leren om liefde op te brengen voor de

autoriteiten van de kerk? Als u voortdurend positieve opmerkin-

gen maakt over het gemeentepresidium, het districtspresidium,

het zendingspresidium en het presidium van de kerk, groeien uw

kinderen op in liefde voor de algemene autoriteiten.20

Wij bidden voor de kerkleiders. Als kinderen dagelijks op hun

beurt bij het uitspreken van de gezinsgebeden en in hun indivi-

duele gebeden voor de Heer de leiders van de kerk gedenken, is

het onwaarschijnlijk dat ze ooit van de kerk afvallen. (…)
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De kinderen die voor de algemene autoriteiten bidden zullen

opgroeien met liefde voor hen, positief spreken over hen, en

hen eren en navolgen. Zij die dagelijks in gebed en in grote

liefde de kerkleiders horen noemen, zullen meer geneigd zijn de

toespraken en aansporingen te geloven die zij horen.

Als jongens de Heer aanspreken over hun bisschop, is het

waarschijnlijker dat ze de gesprekken met de bisschop over

vooruitgang in het priesterschap, een zending en tempelzege-

ningen serieus nemen. En meisjes zullen ook een gezonde mate

van respect kunnen opbrengen voor alles wat er in de kerk

gebeurt als ze voor de leiders van de kerk bidden.21

Wie de autoriteiten van de kerk volgt, is veilig

De leden van de kerk zullen altijd veilig zijn als ze de instruc-

ties en aansporingen van de leiders en autoriteiten van de kerk

nauwkeurig opvolgen.22

De autoriteiten die de Heer in zijn kerk heeft geplaatst zijn

voor de leden van de kerk als het ware een haven, een toe-

vluchtsoord, een ankermast. Niemand in deze kerk zal ooit ver

afdwalen als hij getrouw en consequent de autoriteiten van de

kerk volgt die de Heer in zijn kerk heeft aangesteld. Deze kerk

zal nooit dwalen; het Quorum der Twaalf Apostelen zal u nooit

op dwaalwegen brengen; dat is nog nooit gebeurd, en dat zal

ook nooit gebeuren. Sommigen zouden misschien kunnen wan-

kelen, maar er zal nooit een meerderheid van de Raad der Twaalf

tegelijk de verkeerde kant opgaan. De Heer heeft hen gekozen;

Hij heeft hun concrete taken gegeven. En allen die dicht bij hen

staan, zullen veilig zijn. Aan de andere kant, als iemand tegen het

gezag in begint te gaan, begeeft hij zich in groot gevaar. Ik wil

niet beweren dat de leiders die de Heer kiest noodzakelijkerwijs

de meest briljante of best getrainde mensen zijn, maar zij zijn

gekozen, en als zij door de Heer zijn gekozen, zijn zij zijn

erkende gezagsdragers en zullen de mensen die dicht bij hen

blijven, veilig zijn.23

Als wij het evangelie naleven en de raad van de kerkleiders

volgen, worden we gezegend met het vermogen om veel van de

problemen te vermijden die de wereld plagen.24
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Laten wij luisteren naar hen die wij steunen als profeet en zie-

ner, en tevens de andere algemene autoriteiten, alsof ons leven

ervan afhing, want dat is ook zo!25

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• Denk eens na hoe het u tot zegen is geweest om kerkleiders

op alle drie door president Kimball genoemde niveaus te steu-

nen (zie pagina 275). Welke ervaringen denkt u dan aan?

• Neem het onderdeel door dat op pagina 276 begint. Wat voor

terugkerende boodschappen hebt u opgemerkt tijdens de

afgelopen algemene conferentie?

• Lees de vierde en vijfde volledige alinea op pagina 277.

Waarom zouden sommige mensen het moeilijk vinden om

levende profeten te volgen? Kent u recente voorbeelden?

• Wat kunnen we doen om kinderen en anderen aan te moedi-

gen de kerkleiders te respecteren en te volgen? (Zie voor

enkele voorbeelden pagina's 279–280.)

• Bestudeer het laatste onderdeel van dit hoofdstuk. Waarom is

het veilig om de raad van kerkleiders op te volgen?

Relevante teksten: Efeziërs 2:19–20; 4:11–16; Helaman

13:24–29; LV 1:14, 38; 21:4–6; 121:16–21
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Anderen over 
het evangelie vertellen

Wij moeten onze pas vergroten 
bij het uitdragen van het evangelie.

Uit het leven van Spencer W. Kimball

Tijdens een reis naar Quito (Ecuador) die ouderling Spencer W.

Kimball als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen ondernam,

ging hij naar een restaurant met een groep leden, onder wie vier

zendelingen. ‘Hij zei tegen de anderen dat hun ober een goed

uitziende jonge man was die vast een goede zendeling voor de

kerk kon zijn. Ouderling Kimball bestelde brood en melk en

vroeg de ober of hij kinderen thuis had. “Eén zoon”, ant-

woordde de ober. “Van brood en melk wordt hij gezond”, zei

ouderling Kimball, “maar hij wordt nóg gezonder als u hem het

voedsel geeft dat deze jonge mannen te bieden hebben.” De

ober keek verbaasd. Vervolgens legde ouderling Kimball uit dat

de jonge mannen zendelingen waren die in het evangelie van

Jezus Christus onderwezen. De ober toonde belangstelling voor

de lessen van de zendelingen.’

President Kimball haalde vaak de opdracht van de Heiland aan

om het evangelie ‘aan de ganse schepping’ te verkondigen

(Marcus 15:15). Hij vroeg om meer voltijdzendelingen, vooral

jonge mannen en oudere echtparen, en hij herinnerde alle leden

van de kerk eraan dat zij deel dienden te nemen aan dit door God

opgedragen werk. ‘Onze grote behoefte en roeping is om de

mensen in deze wereld het licht van begrip te geven, zodat zij

vanuit het verborgene en het duister naar de vreugde, vrede en

waarheid van het evangelie mogen worden geleid’, zei hij.2
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Leringen van Spencer W. Kimball

De Heer heeft grote zegeningen 

beloofd als we het evangelie uitdragen

Zendingswerk is een geestelijk avontuur, of u nu verwijzingen

geeft aan de zendelingen of met hen meegaat als ze les gaan

geven. Het is opwindend en lonend. De tijd, moeite en verwon-

dering die ermee gepaard gaan zijn allemaal de moeite waard als

zelfs maar één ziel het verlangen uitspreekt om zich te bekeren

en verklaart te geloven en zich wil laten dopen. Denkt u zich

eens in hoe u zich zou voelen als ze zeiden: ‘Als u hier bent en

we deze dingen bespreken, lijkt het wel alsof ik me dingen her-

inner die ik ooit eerder heb geweten’, of ‘We laten u pas gaan als

u ons alles hebt verteld wat u van de herstelde kerk weet.’3

Het evangelie uitdragen geeft ons gemoedsrust en vreugde,

verruimt hart en ziel, biedt plaats aan anderen, vergroot ons

geloof, sterkt onze band met de Heer en vergroot ons begrip van

evangeliewaarheden.4

De Heer heeft grote zegeningen beloofd die in verhouding staan

tot hoe goed we het evangelie uitdragen. Vinden de geestelijke

wonderen plaats, dan krijgen wij hulp van de andere kant van de

sluier. De Heer heeft ons gezegd dat onze zonden eerder worden

vergeven als we zielen tot Christus brengen en standvastig blijven

in het getuigen tot de wereld. En ieder van ons is toch zeker op

zoek naar hulp bij het verkrijgen van vergeving van onze zonden.

(Zie LV 84:61.) In een van de belangrijkste zendingsteksten, in

afdeling 4 van de Leer en Verbonden, wordt ons gezegd dat wij, als

wij de Heer door zendingswerk dienen ‘met geheel uw hart,

macht, verstand en kracht’, dan ‘ten laatsten dage schuldeloos voor

God [zullen] staan’ (vs. 2).

Verder heeft de Heer 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!
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Ouderling Spencer W. Kimball in juni 1915 als 

voltijdzendeling in het zendingsgebied Centrale Staten in de Verenigde Staten. 

Ouderling Kimball (links) naast zijn collega, L.M. Hawkes.

‘En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die u tot

Mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn Vader, hoe groot zal

dan uw vreugde zijn indien u vele zielen tot Mij brengt!’ (LV

18:15–16.)

Als iemand al zijn dagen heeft gewerkt en maar één ziel

inbrengt! Wat een vreugde! Eén ziel! Zo kostbaar! O, dat God ons

zo’n liefde voor zielen mag geven!5

H O O F D S T U K  2 4
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De Heer heeft alle leden van de kerk de

verantwoordelijkheid gegeven om zijn boodschappers te zijn

Ik zou willen dat we alle leden van de kerk beter en getrouwer

konden inprenten dat als iemand oud genoeg is om lid te zijn, hij

oud genoeg is om een zendeling te zijn, en dat hij voor die roe-

ping niet speciaal hoeft te worden aangesteld. Ieder lid heeft de

verplichting en de roeping om het evangelie uit te dragen aan

mensen om hem heen. Wij willen dat iedere man, vrouw en kind

zijn verantwoordelijkheid hierin neemt. Dat is erg belangrijk.

Want de boodschap van het evangelie luidt: wij ontvangen zege-

ningen door het evangelie en bieden vervolgens anderen die

zegeningen aan.

Nou hebben wij het druk, maar de Heer heeft niet gezegd: ‘Als

het uitkomt, wilt u dan overwegen om het evangelie te predi-

ken.’ Hij heeft gezegd: ‘laat eenieder zijn plicht leren kennen’

(LV 107:99) en ‘Ziet, (…) het betaamt eenieder die gewaar-

schuwd is zijn naaste te waarschuwen’ (LV 88:81).

Wij moeten bedenken dat God hierin onze medestander is.

Hij helpt ons. Hij zal de weg voor ons bereiden, want Hij heeft

het ons geboden.6

Wat is het opwindend, geliefde broeders en zusters, medele-

den van Gods koninkrijk, als de Heer ons de taak toevertrouwt

om als boodschappers zijn woord te brengen aan onze broeders

en zusters die geen lid van de kerk zijn. Laten we even aanne-

men dat de rollen omgedraaid waren — dat u geen lid van de

kerk was maar dat uw huidige buurman die geen lid van de kerk

is wél heilige der laatste dagen was. Zou u willen dat hij u over

het evangelie vertelde? Zou u zich dan verheugen in de nieuw

vernomen waarheden? Zouden uw liefde en respect voor uw

buurman die u over deze waarheden had verteld, toenemen?

Natuurlijk is het antwoord op al die vragen ‘Ja!’7

Broeders en zusters, ik vraag me af of we wel alles doen wat

in ons vermogen ligt. Zijn wij laks in onze inzet om anderen het

evangelie te verkondigen? Zijn we bereid om onze pas te ver-

groten? En onze visie?8
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De tijd om het evangelie naar steeds meer plaatsen en men-

sen te brengen, is hier en nu. We moeten meer gaan denken aan

onze plicht om de boodschap uit te dragen dan aan ons eigen

gemak. Oproepen van de Heer komen ons zelden goed uit. Maar

nu is de tijd dat opoffering een belangrijker element in de kerk

moet worden. Wij moeten onze toewijding vergroten zodat we

het werk kunnen doen dat de Heer voor ons heeft. (…) De

afscheidswoorden van de Meester aan zijn apostelen vlak voor

zijn hemelvaart waren: ‘Gaat heen in de gehele wereld, verkon-

digt het evangelie aan de ganse schepping.

‘Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar

wie niet gelooft, zal veroordeeld worden’ (Marcus 16:15–16).

Wij mogen niet aarzelen of lusteloos in onze goede werken

worden. Wij moeten onze pas vergroten. Niet alleen ons eigen

eeuwige welzijn staat op het spel, maar ook het eeuwige welzijn

van veel broeders en zusters die nog geen lid van deze ware kerk

zijn. Ik verheug mij zeer over wat de profeet Joseph Smith op 6

september 1842 vanuit Nauvoo in een brief aan de kerk schreef:

‘Zullen wij niet voorwaarts gaan in zo’n groot werk? Gaat voor-

waarts. (…) Houdt moed (…) en op, op naar de overwinning!’

(LV 128:22.)9

Door onze rechtschapen invloed en inzet kunnen wij

anderen helpen om het herstelde evangelie te ontvangen

Zendingswerk door leden is de sleutel tot de toekomstige

groei van de kerk.10

Ik ben van mening dat de Heer op heel natuurlijke wijze veel

mensen in onze kring van kennissen en vrienden heeft geplaatst

die klaar zijn om tot zijn kerk toe te treden. Wij vragen u om onder

gebed vast te stellen wie dat zijn en vervolgens de Heer om hulp

te vragen als u hen met het evangelie wilt laten kennismaken.11

Het zou ons duidelijk moeten zijn dat we onze naasten warm

moeten maken voor onze boodschap voordat we ze kunnen

waarschuwen. Wij moeten onze naasten ware vriendschap beto-

nen. Wij willen dat de leden anderen vriendelijk vragen of ze inte-

resse hebben, niet dat ze tegen ze uitvaren of ze angst aanjagen.12
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‘Het ware doel van doeltreffend zendingswerk is dat de leden 

mensen vinden en de voltijdzendelingen ze onderwijzen.’

Het evangelie is waar. Ieder die oprecht de waarheid wil weten

en de beginselen van het evangelie bestudeert en naleeft, en

ernaar streeft hulp van de Heilige Geest te ontvangen, kan zelf te

weten komen dat het waar is. Maar het is zo veel makkelijker te

begrijpen en aanvaarden als degene die naar de waarheid zoekt

de beginselen van het evangelie ook aan het werk kan zien in het

leven van andere gelovigen. We kunnen geen grotere bijdrage

leveren aan de uitvoering van de zendingstaak van deze kerk dan

een positief voorbeeld te zijn van christelijke deugden.13

Als rechtschapen leden een voorbeeld zijn van het naleven

van het evangelie en de boodschap bovendien uitdragen, is dat

de beste reclame voor de kerk.14

Elk lid zou door het geven van een goed voorbeeld en het

geven van zijn getuigenis op niet-leden de vreugde van het nale-

ven en begrijpen van het evangelie moeten overbrengen om hen

ertoe te brengen formeler onderricht te aanvaarden.15
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Het ware doel van doeltreffend zendingswerk is dat de leden

mensen vinden en de voltijdzendelingen ze onderwijzen. (…)

Als leden zelf onderzoekers vinden, hebben ze er persoonlijk

belang bij om de mensen te begeleiden, raken we minder onder-

zoekers kwijt vóór de doop, en zijn dopelingen meer geneigd

om actief te blijven.16

Het zou ons doel moeten zijn om zo spoedig mogelijk vast te

stellen welke kinderen van onze Vader geestelijk zijn voorbereid

om door de doop toe te treden tot het koninkrijk. Een van de

beste manieren om erachter te komen, is uw vrienden, familie-

leden, buren en kennissen zo spoedig mogelijk kennis te laten

maken met de voltijdzendelingen.17

Soms vergeten we dat het beter is om het risico te lopen dat onze

vriendschapsband met iemand een deukje oploopt dan dat we

hem het eeuwige leven ontzeggen door onze mond te houden.18

Wacht niet tot u na een lange begeleiding het exacte, volmaakte

moment vindt. U moet erachter komen of zij tot de uitverkorenen

behoren. ‘(…) mijn uitverkorenen horen mijn stem en verstokken

hun hart niet.’ (LV 29:7). Als zij luisteren en hun hart openstaat

voor het evangelie, wordt dat meteen duidelijk. Als ze niet luiste-

ren en hun hart verhard is met scepsis of negatieve opmerkingen,

zijn ze er niet klaar voor. Blijf ze in dat geval liefhebben en met ze

omgaan en wacht op de volgende gelegenheid om erachter te

komen of ze er klaar voor zijn. U zult hun vriendschap niet kwijt-

raken. Ze zullen u blijven respecteren.

Natuurlijk maken we teleurstellingen mee, maar we verliezen

nooit echt wat. Niemand raakt ooit een vriend kwijt omdat hij

verder geen bezoek van zendelingen wil hebben. Het lid kan zijn

omgang gewoon voortzetten zonder enig gevaar voor zijn vriend-

schap of bijzondere band met dat gezin. Sommige mensen doen

er langer over om tot de kerk te komen dan anderen. Het lid

moet ze dan blijven begeleiden en op een latere datum nog eens

proberen of ze klaar zijn om toe te treden. Raak niet ontmoedigd

alleen door een tijdelijk gebrek aan vooruitgang. Er bestaan hon-

derden verhalen over het nut van volharding in zendingswerk.19
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Zendingswerk houdt ook in dat wij in liefde en 

volharding nieuwe en minderactieve leden begeleiden

Als we iemand dopen, is het verkeerd om ze langzaam af te

laten zakken tot ze de kerk en het evangelie verlaten omdat ze

niet begeleid worden. Die begeleiding is een belangrijke taak.

We zouden in staat moeten zijn om iedereen die toetreedt te

begeleiden. Daarom willen we dat de leden zendingswerk doen,

geholpen door de zendelingen. Wij willen dat de mensen (…)

dit werk doen omdat zij nog steeds de buren zijn na de doop van

de persoon. Ze kunnen ze blijven begeleiden. Ze kunnen nog

steeds bij ze langs gaan en ze meenemen naar de priester-

schapsvergadering. Ze kunnen ze nog steeds aanmoedigen en

hen helpen met de gezinsavond enzovoort.20

We kunnen niet genoeg nadruk leggen op de noodzaak van

zendingswerk binnen het raamwerk van coördinatie in de

priesterschap zodat onderzoekers begeleid worden en een dus-

danige band krijgen met de programma’s van de kerk dat ze

meteen actieve, getrouwe leden worden. Dit is ook weer een

manier waarop alle leden van de kerk actief en voortdurend

betrokken kunnen zijn bij zendingswerk door de nieuwe leden

van de kerk te begeleiden, vriendschap met ze te sluiten en ze

aan te moedigen.21

Het is van het grootste belang dat bekeerlingen die zich laten

dopen onmiddellijk huisonderwijzers toegewezen krijgen die

hen individueel en met veel zorg begeleiden. Die huisonderwij-

zers moeten er in samenwerking met hun priesterschapsleiders

op toezien dat elke volwassen bekeerling iets te doen krijgt wat

hem uitdaagt zijn talenten in te zetten en dat hij een kans krijgt

en aangemoedigd wordt om zijn kennis van het evangelie te ver-

groten. We moeten hem helpen om sociale banden aan te

knopen met de kerkleden zodat hij zich niet alleen voelt staan in

zijn nieuwe leven als actieve heilige der laatste dagen.22

Het is een inspiratie en vreugde om te zien dat (...) de heili-

gen hen die dagelijks tot het koninkrijk van de Heer toetreden

opvangen, helpen, bijstaan en voor ze bidden. Blijf elkaar de
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hand reiken — en de velen die nog lid zullen worden van de

kerk. Heet ze welkom, heb ze lief en begeleid ze.23

Onze verantwoordelijkheid als broeders en zusters in de kerk

is hen te helpen die de weg zijn kwijtgeraakt en hen die dat zijn

kwijtgeraakt wat ons zo dierbaar is. De Schriften zeggen duide-

lijk dat elk lid de plicht heeft om zijn medeleden te sterken.

De Heiland wees hier liefdevol maar duidelijk op toen Hij

tegen Petrus zei: ‘Als gij eenmaal tot bekering zijt gekomen, ver-

sterk dan uw broederen’ (Lucas 22:32). En ik wil hetzelfde zeg-

gen tegen ieder van u: als u tot bekering bent gekomen, versterk

dan alstublieft uw broeders en zusters. Er zijn zo veel mensen

die hongeren, soms zonder te weten waardoor dat komt. Er zijn

geestelijke waarheden en beginselen waarop zij hun leven kun-

nen baseren, die hun ziel veilig kunnen stellen en hun hart en

verstand rust geven, als we hen maar in onze gebeden gedenken

en ons actief voor hen inzetten. (...)

Misschien zeggen sommigen wel: ‘Maar wij kennen iemand die

nergens door geraakt wordt.’ Natuurlijk wordt hij of zij wel door

iets geraakt. We kunnen hem of haar altijd helpen en tot zegen

zijn! Denk aan de schriftuurlijke belofte, namelijk: ‘De liefde faalt

nimmer’ (1 Korintiërs 13:8; naar de King Jamesvertaling van de

Bijbel). Nimmer! Als we lang genoeg liefde toepassen, zal het

altijd zijn uitwerking hebben op de ander, op ons, op ons allebei,

of op andere mensen om de persoon heen.

(...) Ik geloof dat er niemand is die niet tot bekering te bren-

gen is — of misschien moet ik heractivering zeggen — als de

juiste persoon op de juiste tijd op de juiste manier met de juiste

geest de juiste benadering gebruikt. Ik weet dat de zegeningen

van onze Vader in de hemel ons zullen steunen in onze inzet als

we ons voorbereiden en blijmoedig de evangeliebeginselen

naleven en onze hemelse Vader om hulp vragen. (...)

Laten huisonderwijzers, huisbezoeksters, echtparen, ouders en

kinderen, en leden overal die de Heer liefhebben en zijn wil doen

willen in liefde en met inspiratie de rechtschapen werken doen

die zij die in nood verkeren nodig hebben. Tijdelijke belangstel-

ling en enthousiasme leveren niet de gewenste resultaten op.

Maar we kunnen de gewenste resultaten krijgen en dat zal vaker
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voorkomen dan we ons kunnen indenken, als we maar onder

gebed steeds meer moeite doen. Niet alleen krijgen wij en ande-

ren de uitverkoren zegeningen van de Heer, maar we komen dich-

ter tot de Heer en voelen zijn liefde en Geest.24

Ouders behoren hun kinderen te helpen met 

hun voorbereiding op een voltijdzending

De jonge mannen van zendelingenleeftijd in de kerk moeten

zich echt in grotere getale opgeven dan nu, zodat zij hun recht-

matige plicht, voorrecht en zegen als dienstknecht van de Heer

in het zendingswerk op zich kunnen nemen. Hoe zouden wij en

zij gesterkt worden als alle jonge mannen zich klaarmaakten

voor het werk van de Heer!25

Als ik om meer zendelingen vraag, vraag ik niet om zendelin-

gen zonder getuigenis die de gedragsnormen niet naleven. Ik wil

dat iedere wijk en gemeente ter wereld eerder met de opleiding

en voorbereiding van zendelingen begint. Dit is ook een uitda-

ging: de jonge mensen laten inzien dat het een groot voorrecht is

om op zending te gaan, en dat ze daar lichamelijk, mentaal en

geestelijk gezond voor moeten zijn, en dat ‘de Heer [...] de zonde

niet met de geringste mate van toelating [kan] aanschouwen’

[Alma 45:16].

Ik vraag om zendelingen die zorgvuldig in de leer zijn onder-

richt en zijn getraind door het gezin en de organisaties van de

kerk en die met een groot verlangen het zendingsveld betreden.

Ik vraag (...) om aanstaande zendelingen veel beter, veel vroeger

en veel langer te trainen zodat ieder met grote vreugde uitkijkt

naar zijn zending.26

Wij moeten in grotere aantallen gaan denken. We moeten

onze zendelingen beter voorbereiden, niet alleen op het gebied

van taal, maar ook wat betreft de Schriften en een getuigenis en

een brandend vuur dat hun woorden kracht bijzet.27

Stuur uw zoons op zending. Op het moment dat u ze in uw

armen krijgt, begint u ze te onderwijzen. Ze horen ’s ochtends en

’s avonds uw gebeden. Ze horen u tot de Heer bidden om de deu-

ren naar alle naties open te doen. Ze horen over zendingswerk. Ze
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‘Ik hoop dat elk gezin elke maandagavond gezinsavond houdt. 

Zendingswerk wordt een van de belangrijke te bespreken onderwerpen.’

horen u bidden voor uw bisschop en zendingspresident en alle

anderen die u dienen, en het groeit geleidelijk aan in hun bewust-

zijn.28

Bijna elke keer als ik een kleine jongen zie, zeg ik: ‘Jij wordt

vast een geweldige zendeling!’ Je zaait een zaadje in zijn gedach-

ten. Het is net als met planten en andere vegetatie. Het groeit en

groeit, en als een vader en moeder het met hun jongetjes (...)

over een zending hebben als ze nog heel klein zijn, dan zal dat

zaadje blijven groeien.29

Het is goed als ouders hun zoons al vroeg aanmoedigen om

ervoor te sparen. Laat ze de geest van het sparen te pakken krijgen.

Laat ze ook de geest krijgen van evangeliestudie en erover bidden,

van zelf zien hoe het evangelie werkzaam is in hun eigen leven en

het leven van de mensen om hen heen. Laat ze bij het opgroeien

de geest van dienstbaarheid krijgen en ervaring opdoen met het

bespreken van de evangelieboodschap met andere mensen. Laat ze

hun seminarie- en instituutslessen en -ervaringen gebruiken als
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training voor het verkrijgen van geestelijke kennis die voor henzelf

en anderen van grote waarde zal zijn. Laat ze zich voorbereiden

door een rein en goed leven te leiden en er met heel hun hart naar

te verlangen de Heer te helpen om het evangelie te brengen aan

hen die er klaar voor zijn.30

Ik hoop dat elk gezin elke maandagavond gezinsavond houdt.

Zendingswerk wordt een van de belangrijke te bespreken onder-

werpen. En de vader en de moeder en de kinderen spreken

ieder op hun beurt gebeden uit die zich op dat uiterst belang-

rijke element concentreren — dat de deuren van de naties

mogen worden opengedaan voor ons en ten tweede dat de zen-

delingen, de jonge mannen en vrouwen van de kerk, het verlan-

gen mogen hebben om die zendingen te vervullen en mensen

tot de kerk te brengen.31

De kerk heeft zendelingechtparen nodig

Als de gezondheid en andere omstandigheden het toelaten,

kunnen ouders uitzien naar de dag waarop ook zij een zending

kunnen volbrengen.32

Wij oudere mensen, die met pensioen zijn en een comfortabel

plekje hebben gevonden voor onze kampeerspullen en ont-

spanning, zijn iets vergeten. We hebben een makkelijke manier

gevonden om onze eigen gedachten en ons gewetensgevoel dat

het werk voortgang moet vinden te bevredigen — we sturen

onze jongens, zeggen we.

Deze verantwoordelijkheid hebben wij echter allemaal. Wij

zijn niet allemaal in staat wat aan die taak te doen, maar velen

van ons zijn dat wél.33

We zouden honderden echtparen kunnen gebruiken, oudere

mensen zoals sommigen van u, die hun kinderen al hebben

opgevoed, met pensioen zijn gegaan en in staat zijn (...) om in

het evangelie te onderrichten. We zouden honderden echtparen

kunnen gebruiken. Ga gewoon eens praten met uw bisschop,

dat is alles wat u hoeft te doen. Zeg hem: ‘Wij zijn klaar om te

gaan als u ons kunt gebruiken.’ Ik denk dat u dan wel een

oproep krijgt.34
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Dit is het werk van de Heer. Wij zijn in zijn dienst. Hij heeft

ons een concreet gebod gegeven en toch kennen veel mensen in

de wereld ons niet. Het is tijd om onze lendenen te omgorden

en er met een hernieuwde toewijding aan dit grote werk op uit

te trekken. We hebben een verbond gesloten, u en ik, om dat te

doen. Mogen wij allen net als die Jongeman die door zijn ver-

ontruste ouders in de tempel werd gevonden, zittend tussen de

geleerden, zeggen: ‘Ik [moet] bezig zijn met de dingen mijns

Vaders’ [Lucas 2:49].35

Ideeën voor studie en bespreking

Denk na over deze ideeën terwijl u het hoofdstuk bestudeert of

u zich voorbereidt op uw onderwijs. Zie pp. V–IX voor meer

informatie.

• In welke opzichten is zendingswerk ‘een geestelijk avontuur’?

(Zie p. 284.) Welke ‘opwindende en lonende ervaringen’ kun-

nen we opdoen bij het uitdragen van het evangelie? (Zie voor

een voorbeeld het verhaal op p. 283.)

• Zoek op de pagina’s 284–285 naar de zegeningen die wij ont-

vangen als we het evangelie uitdragen. Wanneer hebt u een of

meer van die zegeningen ervaren?

• Lees de laatste alinea op pagina 286. Wat betekent het volgens

u om ‘onze pas te vergroten’ en ‘onze visie’? Hoe kunnen we

die raad toepassen op het zendingswerk?

• Neem het onderdeel door dat op pagina 287 begint. Denk na

over de raad om uw familieleden en vrienden over het evange-

lie te vertellen, of bespreek dit onderwerp. Denk bijvoorbeeld

aan de vragen: (a) Hoe kunnen we onze kennissen warm

maken voor het evangelie? (b) Op welke manieren kunnen we

een reclame zijn voor de kerk? (c) Noem enkele nadelen van

wachten op het exacte volmaakte moment om anderen over het

evangelie te vertellen. (d) Hoe moeten we reageren als onze

familieleden en vrienden onze uitnodiging om meer te weten

te komen over het evangelie niet aannemen?
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• Wat zijn enkele behoeften van nieuwe leden? Van minderac-

tieve leden? Wat kunnen we doen om hen te helpen? (Zie pp.

290–292.)

• Welke kwaliteiten zoeken kerkleiders in voltijdzendelingen?

(Zie voor enkele voorbeelden pp. 292–294.) Wat kunnen

ouders en anderen doen om kinderen te helpen met het ont-

wikkelen van die eigenschappen? Op welke manieren kunnen

ouders en kinderen de raad van president Kimball opvolgen

om te sparen voor een zending?

• President Kimball spoort oudere echtparen aan om een zen-

ding te vervullen (pp. 294–295). Noem enkele opties en kan-

sen die de kerk zendelingechtparen biedt. Wat kunnen

echtparen doen om zich voor te bereiden op een zending?

Wat voor zendingswerk doet u al in uw huidige levensfase?

Relevante teksten: Mosiah 3:20; Alma 26:1–16; Helaman 6:3;

Moroni 6:3–4; LV 84:88
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R 

Randall, Naomi W., tekstschrijfster

‘Ik ben een kind van God’, 1

Rijkdom, gevaren van liefde voor,

165–166

Romney, Marion G., over de inte-

griteit van Spencer W. Kimball,

139

S 

Sabbatdag

een ‘verlustiging’, 185

en liefde voor God, 194–195

gebod aangaande, 185–186

geen dag voor zaken of recreatie,

186–188

kerkbezoek op, 191–192

voor aanbidding en andere

gepaste activiteiten, 188–190

zegeningen van het onderhou-

den van, 193–194

Sadrak, Mesak en Abednego’s

integriteit, 146–147

Sara, voorbeeld van gehoorzaam-

heid uit geloof, 156

Satan. Zie ook Kwade invloeden

bestaat echt en heeft zijn zin-

nen gezet op onze vernieti-

ging, 115–117

gehecht zijn aan wereldse zaken

maakt ons kwetsbaar ten

opzichte van, 163–164

werkwijzen, 116–117

Schriften. Zie ook Schriftstudie

een kostbaar bezit, 69–70

ontdekken en herontdekken, 70

publicatie nieuwe edities,

XXXIII–XXXIV

verhaal van koning Josia, 71–72
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voorbeelden van gehoorzaam-

heid in, 155–157

voorbeelden van integriteit in,

146–148

Schriftstudie. Zie ook Schriften

en hernieuwde spiritualiteit, 75

geestelijke kennis te verkrijgen

door, 74

in het gezin, 232

levenslessen te leren door,

72–74

liefde voor God te vergroten

door, 75–76

toewijding aan de Heer gesterkt

door, 71–72

Schulden

belang van vermijden van,

134–135

Spencer W. Kimball ziet anderen

worstelen met, 127–128

Scott, Richard G., gemotiveerd

tot levenslange schriftstudie

door Spencer W. Kimball,

68–69

Smith, George Albert, XXVI

Smith, Joseph

eerste visioen, 251–253

martelaarsdood, 254–257

voorgeordend, 250

werktuig van de Heer om het

evangelie te herstellen,

253–254

Geest. Zie Heilige Geest

Sterfelijk leven, tijd om ons voor

te bereiden God te ontmoeten,

4–5

T 

Tegenspoed. Zie ook Dood;

Tragedies

kan ter lering en voor ons

welzijn zijn, 16–19

keuzevrijheid en, 15, 16

Tempelwerk, XXXII

Tragedies, God verhindert niet

altijd, 14–15

Tuin, voordelen van, 130

Vereenvoudiging van kerkelijke

programma’s, XXXIV

Vergeven van anderen

bevrijdt ons van haat en verbit-

tering, 108–110

dient oprecht en volledig te

zijn, 103–105

essentieel voor onze eigen

vergiffenis, 103

geeft zegeningen van vreugde

en gemoedsrust, 110–112

moeilijk maar mogelijk, 107–108

vereist dat wij oordelen overlaten

aan de Heer, 105–106

Vergiffenis van God. Zie ook

Vergeven van anderen;

Bekering

bekering is de sleutel tot, 42

een wonder dat gemoedsrust

geeft, 40–41

Vergroot uw pas, XXX–XXXI, 286

Verhoging, alleen voor de

kloekmoedigen, 8–10

Verleiding

niet toegeven aan zelfs de

kleinste, 119–121

vermijden door al vroeg de

juiste beslissingen te nemen,

121–122



I N D E X

308

Verzoening van Jezus Christus.

Zie ook Jezus Christus

de volledige zegeningen van,

ontvangen, 31–32

geeft hoop voor dit leven en de

eeuwigheid die in het ver-

schiet ligt, 33–34

maakt onze terugkeer naar onze

hemelse Vader mogelijk, 6, 174

redt ons van de gevolgen van de

val en onze zonden, 30–32, 39

Vloeken, 174–175

Voedsel, eigen productie en

voorraadvorming, 130–131

Voorbereid zijn

als levenswijze, 135

en eigen voedselproductie en

opslag, 130–131

financieel, 134–135

Voorsterfelijk leven, 2–3

Vrouwen van de kerk. Zie ook

Zustershulpvereniging

aangemoedigd om goddelijk

potentieel te bereiken,

242–244

eeuwig gezinsleven beloofd aan

alle getrouwe, 241–242

gelijkheid mannen en, 237–239

geroepen om het gezin te verrij-

ken en beschermen, 239–241

zullen grote invloed hebben op

de groei van de kerk, 244–246

W 

Welzijn, ieder verantwoordelijk

voor zijn eigen, 129–130

Werken, geestelijke noodzaak

van, 132–134

Wet van kuisheid

leer jongeren om, te onderhou-

den, 204

verbiedt alle seksuele omgang

buiten het huwelijk, 199–200

zegeningen van het onderhou-

den van, 197–199

Wilkinson, Ernest L., 151

Wonderen, geloof gaat vooraf

aan, 158–159

Woolley, Edwin D., (grootvader

van Spencer W. Kimball),

XV–XVI

Woolley, Mary Ann Olpin (groot-

moeder van Spencer W.

Kimball), XVI

Z 

Zelfredzaamheid. Zie ook

Voorbereid zijn

financiële, 134–135

noodzaak van, 129–130

Zendingswerk

deelname van echtparen aan,

294–295

omvat ook begeleiding van

nieuwe leden en minderactieve

leden, 290–292

ouders moeten kinderen helpen

met hun voorbereiding op,

292–294

Spencer W. Kimball moedigt uit-

breiding aan van, XXXI–XXXII

taak van kerkleden in, 286–287

voorbeeld en inzet van leden in,

287–290

zegeningen van, 284–285

Zustershulpvereniging, 130,

239, 242. Zie ook Vrouwen

van de kerk

Zwakheden erkennen en over-

winnen, 122–124



36500 120
4 02365 00120 1

DUTCH


	36500_120_COVER
	36500_120_BODY
	1.pdf
	36500_120_1_12.pdf
	36500_120_13_24.pdf
	36500_120_BACK.pdf


