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V

Inleiding

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen heb-
ben de reeks Leringen van kerkpresidenten uitgebracht zodat u 
door de leringen van de kerkpresidenten in deze bedeling uw 
begrip van de leer van het herstelde evangelie kunt vergroten en 
dichter tot de Heer komen. Met de delen die de kerk aan deze serie 
toevoegt, legt u thuis een collectie evangelische naslagwerken aan. 
De delen in deze reeks zijn bedoeld voor zowel individuele studie 
als de zondagse lessen. Ze kunnen u ook van pas komen als u een 
les of een toespraak wilt voorbereiden of een antwoord zoekt op 
leerstellige vragen.

Dit boek bevat de leringen van president Lorenzo Snow, die van 
13 september 1898 tot 10 oktober 1901 president van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen was.

Individuele studie

Streef er bij uw studie van de leringen van de profeet Lorenzo Snow 
naar om met een gebed in uw hart inspiratie van de Heilige Geest 
te ontvangen. De vragen aan het eind van elk hoofdstuk zullen u 
inzicht in de leringen van president Snow geven en u helpen ze toe 
te passen. Terwijl u deze leringen tot u neemt, kunt u zich afvragen 
hoe u ze aan uw familie of vrienden kunt overbrengen. Daardoor 
zult u meer begrip krijgen van wat u leest.

Lesgeven met dit boek

U kunt dit boek thuis en in de kerk gebruiken. De volgende richt-
lijnen kunnen u helpen om les te geven uit dit boek.
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Voorbereiding

Stel u open voor de Heilige Geest bij de voorbereiding van de 
les. Bestudeer het desbetreffende hoofdstuk met een gebed in uw 
hart tot u er vertrouwen in hebt dat u de leringen van president 
Snow begrijpt. Als zijn woorden u persoonlijk beïnvloed hebben, 
onderwijst u met grotere oprechtheid en kracht (zie LV 11:21).

Als u les geeft in de priesterschap of de ZHV, dient u niet uit 
andere boeken les te geven of ander materiaal te gebruiken. Kies 
met een gebed in uw hart die leringen uit het hoofdstuk die uw 
klas het meest van nut zullen zijn. Sommige hoofdstukken bevatten 
meer materiaal dan u in de lesperiode kunt behandelen.

Moedig de deelnemers aan om het hoofdstuk van tevoren thuis 
te bestuderen en het boek op zondag mee te nemen. Als ze het 
materiaal van tevoren lezen, zijn ze beter voorbereid om aan de 
discussie deel te nemen en elkaar op te bouwen.

Het hoofdstuk introduceren

Probeer, wanneer u het hoofdstuk introduceert, een sfeer te 
creëren waarin de Geest iemands hart en verstand kan raken, en 
probeer die de hele les vast te houden. Richt de aandacht van de 
deelnemers meteen bij aanvang op de leringen in het hoofdstuk. U 
doet dat bijvoorbeeld door:

•	 De	paragraaf	‘Uit	het	leven	van	Lorenzo	Snow’	aan	het	begin	van	
het hoofdstuk te lezen en te bespreken.

•	 Een	plaat	of	tekst	uit	het	hoofdstuk	te	bespreken.

•	 Samen	een	lofzang	die	verband	houdt	met	de	les	te	zingen.

•	 In	het	kort	over	een	persoonlijke	ervaring	te	vertellen	met	betrek-
king tot het onderwerp.

een discussie leiden over de leringen van president Snow

Nodig anderen uit om aan de discussie mee te doen, vragen te 
stellen en elkaar iets te leren. Ze zullen meer leren en eerder zelf 
openbaring ontvangen als ze actief met de les meedoen. Breek een 
goede discussie niet af omdat u alle leringen wilt behandelen. Ter 
bevordering van de discussie kunt u de vragen in elk hoofdstuk 
gebruiken. In het hoofdstuk zelf wordt naar die vragen verwezen. 
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U kunt ook uw eigen vragen bedenken, gericht op de mensen die 
u lesgeeft.

De volgende opties kunnen u aanvullende ideeën geven:

•	 Vraag	de	deelnemers	wat	zij	hebben	geleerd	uit	hun	studie	van	
het hoofdstuk. U kunt bijvoorbeeld een paar deelnemers in de 
week voorafgaand aan de les vragen of ze de komende zondag 
willen vertellen wat ze hebben geleerd.

•	Wijs	de	deelnemers	bepaalde	vragen	aan	het	eind	van	het	hoofd-
stuk toe (hetzij individueel of in groepjes). Vraag ze op zoek te 
gaan naar leringen in het hoofdstuk die verband houden met 
de vragen. Laat ze hun ideeën en bevindingen daarna met de 
anderen bespreken.

•	 Lees	samen	enkele	uitspraken	van	president	Snow	die	in	het	
hoofdstuk staan. Laat de deelnemers voorbeelden uit de Schriften 
en uit hun eigen leven aanhalen die de leringen van president 
Snow illustreren.

•	 Laat	iedere	deelnemer	een	paragraaf	uitkiezen	en	die	voor	zich-
zelf lezen. Laat de mensen die dezelfde paragraaf hebben uit-
kozen in groepjes van twee of drie bij elkaar gaan zitten en 
bespreken wat ze ervan hebben geleerd.

Bespreking en toepassing van de leringen aanmoedigen

President Snows leringen hebben de meeste waarde voor deelne-
mers die er met anderen over praten en ze in hun leven toepassen. 
Overweeg de volgende ideeën:

•	 Vraag	de	deelnemers	hoe	zij	de	leringen	van	president	Snow	op	
hun taak van ouder of van huisonderwijzer of huisbezoekster 
kunnen toepassen.

•	Moedig	de	deelnemers	aan	om	hun	familie	en	vrienden	te	vertel-
len over bepaalde leringen van president Snow.

•	 Nodig	de	deelnemers	uit	om	toe	te	passen	wat	ze	hebben	geleerd	
en aan het begin van de volgende les over hun ervaringen te 
vertellen.
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Afronding van de discussie

Vat de les kort samen of vraag een of twee deelnemers dat te 
doen. Getuig van de leringen die zijn besproken. U kunt ook ande-
ren vragen om hun getuigenis te geven.

Informatie over de in dit boek geciteerde bronnen

De leringen in dit boek zijn rechtstreekse citaten uit toespraken, 
publicaties, brieven en dagboeken van president Lorenzo Snow. 
Citaten uit zijn brieven en dagboeken zijn voor publicatie in alinea’s 
ingedeeld. Tenzij redactionele of typografische veranderingen nood-
zakelijk waren om de leesbaarheid te bevorderen, zijn de citaten 
verder gelijk aan de bronteksten. De redactionele ingrepen kunnen 
echter kleine inconsequenties tot gevolg hebben. 

President Snow verwees vaak met termen als de mens of het 
mensdom naar alle mensen, zowel mannen als vrouwen. Ook 
gebruikte hij vaak de voornaamwoorden hij, zijn en hem om naar 
zowel man als vrouw te verwijzen. Dat was normaal taalgebruik in 
zijn tijd. Ondanks de verschillen tussen die taalconventies en het 
huidige taalgebruik, zullen de lezers merken dat de leringen van 
president Snow zowel voor vrouwen als mannen van waarde zijn.
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Historisch overzicht

Het volgende overzicht is een beknopt historisch kader voor de 
leringen van president Lorenzo Snow in dit boek.

1814 (3 april) Geboren in Mantua (Ohio, VS), als 
zoon van Rosetta Leonora Pettibone 
Snow en Oliver Snow.

1832 Hoort de profeet Joseph Smith predi-
ken in Hiram (Ohio).

1835 Gaat het huis uit om te studeren 
aan het Oberlin College in Oberlin 
(Ohio). Ontmoet onderweg ouderling 
David W. Patten van het Quorum der 
Twaalf Apostelen.

1836 Gaat van Oberlin College af en 
verhuist naar Kirtland (Ohio) om 
Hebreeuws te studeren. Aanvaardt 
het herstelde evangelie en laat zich in 
juni dopen en bevestigen. Wordt later 
tot ouderling geordend. Ontvangt in 
december een patriarchale zegen van 
Joseph Smith sr.

1837 Predikt het evangelie in Ohio.

1838 (oktober) tot  
1840 (mei)

Vervult nog een zending, predikt het 
evangelie in Ohio, Missouri, Kentucky 
en Illinois en werkt tijdens de winter 
van 1839–1840 als schoolmeester.
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1840 (mei) Verlaat Nauvoo (Illinois) om een zen-
ding in Engeland te vervullen. Presi-
deert de kerk in Londen (Engeland) en 
het omliggende gebied op aanwijzing 
van het Quorum der Twaalf Apostelen. 
Publiceert een brochure met de titel 
The Only Way to Be Saved [De enige 
weg tot behoud].

1843 (12 april) Arriveert in Nauvoo (Illinois) met 250 
bekeerlingen uit Engeland.

1843 (eind) en  
1844 (begin)

Geeft les op school in Lima (Illinois).

1844 Houdt toezicht op een campagne in 
Ohio om Joseph Smith tot president 
van de Verenigde Staten te verkiezen. 
Keert terug naar Nauvoo als hij hoort 
van de martelaarsdood van Joseph en 
Hyrum Smith op 27 juni.

1845 (januari) Door president Brigham Young geroe-
pen om door Ohio te reizen en bijdra-
gen in te zamelen voor de bouw van 
de Nauvootempel.

1845 Gaat een meervoudig huwelijk aan, 
dat in die tijd in de kerk werd uitge-
oefend, met Charlotte Squires en Mary 
Adaline Goddard.

1846 (februari) Verlaat Nauvoo met familieleden en 
andere heiligen der laatste dagen 
nadat zij hun begiftiging en verzege-
lingen in de Nauvootempel hadden 
ontvangen.
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1846 tot 1848 Woont met zijn gezin in de nederzet-
ting Mount Pisgah in de staat Iowa. 
Presideert de nederzetting voor een 
bepaalde periode. Leidt in het voor-
jaar van 1848 een groep heiligen naar 
Salt Lake City.

1849 (12 februari) In Salt Lake City tot apostel geordend.

1849 Zamelt bijdragen in voor het perma-
nent emigratiefonds.

1849 tot 1852 Op zending in Italië. Is ook werkzaam 
in Engeland, waar hij toeziet op de 
publicatie van het Boek van Mormon in 
het Italiaans, en in Zwitserland en Malta. 
Publiceert een brochure met de titel The 
Voice of Joseph [De stem van Joseph].

1852 Gekozen in het wetgevende lichaam 
van de staat Utah.

1853 Door president Brigham Young geroe-
pen om een nederzetting van heiligen 
der laatste dagen in Box Elder County 
in het noorden van Utah te presideren. 
Noemt de voornaamste plaats Brigham 
City. Is jarenlang als leider in de kerk 
en de gemeenschap werkzaam.

1864 (maart tot mei) Met een groep onder leiding van 
ouderling Ezra T. Benson van het 
Quorum der Twaalf op een kortdu-
rende zending in Hawaï.

1872 (oktober) tot  
1873 (juli)

Met een groep onder leiding van presi-
dent George A. Smith, eerste raadgever 
in het Eerste Presidium, op rondreis 
in delen van Europa en het Midden-
Oosten, waaronder het Heilige Land. 
De reis wordt ondernomen op verzoek 
van president Brigham Young.
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1882 Het Congres van de Verenigde S taten 
aanvaardt de Edmundsmotie, een 
wetsvoorstel waarmee het meervou-
dig huwelijk een misdrijf wordt en het 
polygamisten verboden wordt om te 
stemmen, een openbaar ambt uit te 
oefenen of in een jury plaats te nemen.

1885 (augustus tot 
oktober)

Op zending onder de indianen in het 
noordwesten van de Verenigde Staten 
en in de staat Wyoming.

1886 (12 maart) tot  
1887 (8 februari)

In de gevangenis voor de uitoefening 
van het meervoudig huwelijk.

1887 Het Congres van de Verenigde Staten 
neemt de Edmunds-Tuckermotie aan, 
eveneens gericht tegen het meervou-
dig huwelijk, die de federale overheid 
in staat stelt om het merendeel van 
het onroerend goed van de kerk in 
beslag te nemen. De wet gaat in op  
3 maart 1887.

1888 (21–23 mei) Leest het inwijdingsgebed in de inwij-
dingsdiensten van de Mantitempel 
(Utah). President Wilford Woodruff 
had de tempel op 17 mei ingewijd.

1889 (7 april) Gesteund tot president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen.

1893 (19 mei) tot 1898 
(september)

Werkzaam als de eerste president van 
de Salt Laketempel.

1898 (2 september) Wordt na de dood van president 
Wilford Woodruff senior apostel en 
presiderend leider van de kerk. Ont-
vangt een goddelijke manifestatie in de 
Salt Laketempel, waarin de Heer hem 
de instructie geeft het Eerste Presidium 
te reorganiseren.
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1898 (13 september) Tot president van de kerk gesteund 
door het Quorum der Twaalf Apos-
telen. Begint werkzaamheden als 
president.

1898 (9 oktober) Tot president van de kerk gesteund 
tijdens de algemene conferentie.

1898 (10 oktober) Als president van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen aangesteld.

1899 (mei) Reist naar St. George (Utah), waar hij 
een openbaring krijgt om tot de hei-
ligen over de wet van tiende te pre-
diken. Begint deze boodschap in St. 
George over te brengen en zet zich in 
om die in de hele kerk te verspreiden.

1901 (1 januari) Geeft een verklaring uit met de titel 
‘Greeting to the World’ [Groet aan de 
wereld] ter verwelkoming van de twin-
tigste eeuw.

1901 (10 oktober) Overlijdt op 87-jarige leeftijd in Salt 
Lake City (Utah).
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Het leven en de bediening 
van Lorenzo Snow

Toen de 21-jarige Lorenzo Snow op een dag in 1835 te paard weg-
reed van de woning van zijn ouders, ging hij op weg naar Oberlin 
College in Oberlin (Ohio, VS). Hij wist niet dat deze korte tocht zijn 
leven een andere wending zou geven.

Terwijl hij de weg afreed in zijn woonplaats Mantua (Ohio), ont-
moette hij een man die ook te paard was. Deze man, David W. Pat-
ten, was onlangs tot apostel van de Heer Jezus Christus geordend. 
Hij was op terugreis naar de heiligen der laatste dagen in Kirtland 
(Ohio) nadat hij een zending had vervuld. De twee mannen reden 
circa vijftig kilometer lang samen op. Lorenzo Snow vertelde later:

‘Ons gesprek kwam op godsdienst en filosofie, en aanvankelijk 
was ik als jongeling die enige opleiding had genoten, geneigd zijn 
opvattingen niet al te serieus te nemen. Daar kwam nog bij dat zijn 
taalgebruik in grammaticaal opzicht nogal wat te wensen overliet. 
Maar toen hij mij op ernstige en nederige wijze het heilsplan uit-
eenzette, kon ik niet anders dan toegeven dat hij wel een man van 
God moest zijn en dat zijn getuigenis waar was.’ 1

Lorenzo Snow was toen hij met ouderling Patten sprak geen lid 
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 
maar hij was wel enigszins bekend met de leerstellingen van de 
kerk. De profeet Joseph Smith had de familie Snow zelfs thuis opge-
zocht, en Lorenzo’s moeder en zijn zussen Leonora en Eliza had-
den zich laten dopen en zich tot lid van de kerk laten bevestigen. 
Lorenzo was in die tijd echter ‘met andere dingen bezig’ en had 
er verder ‘niet veel aandacht meer aan geschonken’.2 Daar kwam 
verandering in toen hij met ouderling Patten in gesprek raakte. Hij 
zei later over die ervaring: ‘Dat was het keerpunt in mijn leven.’ 3 Hij 
beschreef wat hij tijdens het gesprek voelde:
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oliver Snow, de vader van lorenzo Snow
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‘Ik werd diep in mijn hart getroffen. Dat had hij kennelijk in de 
gaten, want na zijn getuigenis voegde hij mij tegen het einde van 
onze ontmoeting toe dat ik me ’s avonds tot de Heer moest wenden 
om het aan Hem zelf te vragen. Dat heb ik gedaan, en sindsdien, 
na die ontmoeting met deze geweldige apostel, ben ik hogere en 
betere aspiraties gaan koesteren.’

Ouderling Pattens ‘absolute oprechtheid, zijn ernst en zijn gees-
telijke kracht’ 4 hadden een blijvende uitwerking op de jonge man 
die eenmaal zelf tot apostel zou worden geroepen. En dat rustige 
gesprek leidde tot andere ervaringen die Lorenzo Snow erop voorbe-
reidden om president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen, de spreekbuis van God op aarde, te worden.

Opgroeien in een gezin waarin geloof 
en hard werken centraal stonden

Twee sterke families, rijk aan geloof en religieuze traditie, 
kwamen met het huwelijk van Oliver Snow en Rosetta Leonora 
 Pettibone op 6 mei 1800 samen. De bruidegom en de bruid stam-
den af van de eerste Europese kolonisten in de Verenigde Staten 
— pelgrims uit Engeland die in de zeventiende eeuw de Atlantische 
Oceaan waren overgestoken om aan godsdienstige vervolging te 
ontsnappen. Oliver en Rosetta woonden de eerste jaren van hun 
huwelijk in de staat Massachusetts, waar hun dochters Leonora Abi-
gail en Eliza Roxcy werden geboren. Daarna verhuisden ze naar 
Mantua (Ohio), destijds een van de meest westelijk gelegen neder-
zettingen in de Verenigde Staten. Ze waren het elfde gezin dat in 
het gebied ging wonen. In Mantua werd het gezin met nog twee 
dochters, Amanda Percy en Melissa, uitgebreid. Lorenzo, het vijfde 
kind en de eerste zoon van Oliver en Rosetta, zag op 3 april 1814 
in Mantua het levenslicht. Later kwamen daar nog twee broertjes 
bij: Lucius Augustus en Samuel Pearce.5

Olivia en Rosetta brachten hun kinderen traditiegetrouw het 
belang van geloof, hard werken en een opleiding bij. Ze vertel-
den verhalen over de moeilijkheden die ze hadden ondervonden 
om hun gezin te stichten en leerden hun kinderen daarmee hoe 
ze ontmoediging konden overwinnen en de zegeningen van God 
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in hun leven waarderen. Eliza schreef: ‘We kunnen echt van onze 
ouders zeggen dat ze volkomen integer waren en betrouwbaar in 
alle sociale betrekkingen en zakelijke transacties. Ook brachten 
ze hun kinderen de gewoonten van vlijt, zuinigheid en een strikte 
moraal bij.’ 6 Lorenzo uitte zijn dankbaarheid dat zij altijd ‘liefdevol 
en teder’ met hem zijn omgegaan.7

Lorenzo streefde in zijn jonge jaren ijverig materiële en intellec-
tuele doelen na. Zijn vader was vaak van huis weg om de gemeen-
schap van dienst te zijn. In Olivers afwezigheid was Lorenzo, als 
oudste zoon, verantwoordelijk voor de gang van zaken op de 
boerderij — wat hij ernstig nam en dat hem goed afging. Wanneer 
Lorenzo niet aan het werk was, was hij meestal aan het lezen. Vol-
gens Eliza ‘zat hij voortdurend met zijn neus in de boeken’.8

Terugkijkend op Lorenzo’s ontluikende persoonlijkheid merkte 
Eliza op: ‘Van kinds af aan legde [hij] de energie en het kordate 
karakter aan de dag die kenmerkend waren voor de verdere ont-
wikkeling in zijn leven.’ 9

Uitstijgen boven jeugdige ambities

Oliver en Rosetta Snow moedigden oprecht onderzoek op 
godsdienstig gebied aan. Zij lieten hun kinderen kennismaken met 
verschillende kerkgenootschappen en verwelkomden ‘het goede 
en intelligente van alle geloofsrichtingen’ bij hen thuis. Maar zelfs 
met die aanmoediging schonk Lorenzo ‘weinig of geen aandacht 
aan godsdienstige zaken, althans niet genoeg om een voorkeur te 
ontwikkelen voor een bepaald genootschap’.10 Hij droomde van 
een carrière als militair bevelhebber, en die droom overschaduwde 
andere invloeden in zijn leven, ‘niet omdat hij van strijd hield’, 
scheef historicus Orson F. Whitney, maar omdat hij ‘gecharmeerd 
was van de romantische en ridderlijke kanten van een militaire 
loopbaan’.11 Maar die ambitie verruilde hij al snel voor een andere. 
Hij ging het huis uit om aan het nabijgelegen Oberlin College een 
‘hogere opleiding’ te gaan volgen.12

Tijdens zijn studie in Oberlin werd zijn belangstelling voor gods-
dienst aangewakkerd. Zijn gesprek met ouderling Patten liet hem 
niet los. Hij dacht niet alleen over de leerstellingen van het herstelde 
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evangelie na, maar besprak die ook met anderen in Oberlin — zelfs 
met studenten die predikant wilden worden. In een brief aan zijn 
zus Eliza, die zich bij de heiligen in Kirtland had gevoegd, schreef 
hij: ‘Onder de predikanten en toekomstige predikanten, kan ik je 
zeggen, ben ik goed ontvangen als pleitbezorger van het mormo-
nisme. Ik heb weliswaar niet veel bekeerlingen gemaakt, omdat ik 
er zelf niet een ben, maar toch heb ik sommigen van hen er bijna 
toe gebracht om toe te geven dat er enige [wijsheid] in jullie leer 
te bespeuren valt. Het is echter bepaald geen eenvoudige zaak om 
de vooroordelen tegen het mormonisme bij een student aan het 
Oberlin College weg te nemen.’

In diezelfde brief reageert Lorenzo op een uitnodiging die hij van 
Eliza had gekregen. Ze had voor hem geregeld dat hij bij haar in 
Kirtland kon logeren om Hebreeuws te studeren in een klas met de 
profeet Joseph Smith en enkele leden van het Quorum der Twaalf 
Apostelen. Hij zei: ‘Ik ben blij met je bericht dat je het zo naar je zin 

lorenzo Snow liet zich in juni 1836 in Kirtland (ohio) dopen en bevestigen, 
twee maanden na de inwijding van de Kirtlandtempel, die hier is afgebeeld.
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hebt in Kirtland. Ik heb momenteel echter geen plannen om mijn 
verblijfplaats te verruilen voor die van jou. Maar als de voordelen 
van studeren daar net zo zijn als hier, ben ik bijna geneigd om een 
poging te wagen. Het is in mijn ogen in elk geval interessant en 
wellicht nuttig om de leerstellingen te horen prediken die ik hier in 
Oberlin al zo lang probeer te verdedigen en uit te dragen.’

Hoewel Lorenzo onder de indruk was van de leer van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, aarzelde hij 
om tot de kerk toe te treden. Maar belangstelling had hij wel. In 
zijn brief aan Eliza stelde hij verscheidene vragen over de kerk. 
Hij zei dat de studenten in Oberlin die de opleiding tot predikant 
volgden ‘zeven jaar of langer ijverig moesten studeren voordat ze 
de ongelovigen mochten vertellen dat er een God in de hemel is, 
zoals een advocaat die bepaalde kwalificaties moet hebben voordat 
hij het woord mag voeren’. Daarentegen zei hij tegen zijn zus: ‘Jullie 
mensen lijken bij de prediking van jullie leer meer op goddelijke 
hulp te vertrouwen dan op een universitaire opleiding.’ Hij gaf blijk 
van het verlangen om de werkingen van de Geest te leren begrijpen 
en vroeg of mensen ‘in dit tijdperk van de wereld’ de Heilige Geest 
konden ontvangen. Als mensen inderdaad de Heilige Geest konden 
ontvangen, ‘verleent God die dan door tussenkomst van een tweede 
persoon?’ vroeg hij.13 Met andere woorden, hij wilde weten of pries-
terschapsgezag noodzakelijk was om de Heilige Geest te ontvangen.

Lorenzo stelde de vriendschappen en de kennis die hij op het 
Oberlin College had opgedaan op prijs, maar hij kon zich steeds 
minder vinden in het godsdienstonderricht daar. Uiteindelijk hield 
hij de universiteit voor gezien en nam de uitnodiging van zijn zus 
aan om in Kirtland Hebreeuws te gaan studeren. Hij zei dat hij 
alleen Hebreeuws wilde leren zodat hij later in het oosten van de 
Verenigde Staten kon gaan studeren.14 Toch merkte Eliza op dat ‘zijn 
geest ook het levende geloof van het eeuwigdurende evangelie in 
zich opnam en zijn hart er vol van raakte’.15 Hij vond al snel de ant-
woorden op de vragen die hij op het Oberlin College had gesteld 
en liet zich in juni 1836 dopen door ouderling John Boynton, een 
van de oorspronkelijke leden van het Quorum van Twaalf Aposte-
len in deze bedeling. Hij werd tevens bevestigd als lid van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
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Zo’n twee weken later stelde een vriend hem deze vraag: ‘Broe-
der Snow, heb je de Heilige Geest ontvangen sinds je doop?’ Hij 
vertelde later: ‘Die vraag bracht me van mijn stuk. Ik moest toege-
ven dat ik misschien wel alles had ontvangen wat ik nodig had, 
maar niet waarnaar ik had uitgekeken’ — waarmee hij bedoelde 
dat hij weliswaar bevestigd was, maar geen bijzondere manifestatie 
van de Heilige Geest had ontvangen. ‘Ik was teleurgesteld,’ zei hij, 
‘niet om wat ik had gedaan, maar in mezelf. Met dat gevoel trok ik 
mij die avond terug op de plek waar ik gewoontegetrouw de Heer 
aanriep.’ Hij knielde neer in gebed en kreeg direct antwoord op zijn 
smeekbede. ‘Dat zal altijd in mijn geheugen gegrift blijven, zolang 
mijn geheugen intact blijft’, vertelde hij later. ‘(…) Ik ontving een 
volmaakte kennis dat er een God is, dat Jezus, die op Golgota stierf, 
zijn Zoon is, en dat Joseph de profeet het gezag had ontvangen 
dat hij beweerde te hebben. De voldoening en heerlijkheid van 
die manifestatie zijn met geen pen te beschrijven! Ik liep naar mijn 
slaapvertrek terug. Ik kon nu tot de hele wereld getuigen dat ik ten 
stelligste wist dat het evangelie van de Zoon van God was hersteld 
en dat Joseph een profeet van God was, met het gezag om in zijn 
naam te spreken.’ 16

Deze ervaring gaf Lorenzo de kracht om zich op een leven als 
zendeling voor te bereiden. Zoals zijn zus Eliza zei, bracht zijn 
bekering hem tot andere ambities en ‘ging er een nieuwe wereld 
voor hem open’. Ze merkte op: ‘In plaats van streven naar een 
aardse militaire reputatie [betrad] hij nu het strijdtoneel voor de 
overwinning met hemelse legerscharen.’ 17

Als voltijdzendeling problemen aanpakken

Lorenzo Snow begon zijn zending in het voorjaar van 1837 in 
de staat Ohio. Net als bij zijn besluit om lid te worden van de 
kerk, moest hij bij zijn besluit om een voltijdzending te vervullen 
zijn eerdere plannen en opvattingen laten varen. Hij schreef in zijn 
dagboek: ‘In het jaar 1837 gaf [ik] mijn langgekoesterde wensen alle-
maal op.’ 18 Hij liet zijn plan om een ‘klassieke opleiding’ te volgen 
aan een universiteit in het oosten van de Verenigde Staten voor wat 
het was.19 Hij stemde er ook mee in om zonder beurs of reiszak te 
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reizen — ofwel zonder geld op pad te gaan en op de goedheid van 
anderen voor voedsel en onderdak te vertrouwen. Dat was vooral 
moeilijk voor hem omdat hij in zijn jeugd al vond dat iemand in 
zijn eigen onderhoud moest voorzien, wat hij ook deed met het 
geld dat hij verdiende op de hoeve van zijn vader. Hij zei: ‘Ik was 
niet gewend om op anderen te leunen voor eten of onderdak. Als 
ik ergens heen ging, zag mijn vader er altijd op toe dat ik meer dan 
genoeg geld bij me had om alle onkosten te betalen. En nu moest 
ik op pad gaan en vragen om wat eten en een plek om te slapen, 
wat ik erg moeilijk vond, omdat het lijnrecht tegen mijn opvoeding 
inging.’ 20 Hij ‘besloot het te doen’, maar alleen omdat hij ‘een zekere 
kennis ontving dat God dat zo wilde’.21

Enkele ooms, tantes, neven, nichten en vrienden van ouderling 
Snow woonden de eerste bijeenkomsten bij die hij als zendeling 
hield. Hij herinnerde zich zijn eerste preekbeurt nog goed: ‘Ik was 

ouderling lorenzo Snow



9

H e t  l e V e n  e n  d e  B e d I e n I n g  VA n  l o r e n z o  S n o w

nogal verlegen en (…) ik vond het erg moeilijk om daar te staan 
prediken tot mijn verwanten en de mensen uit de buurt die ook 
waren gekomen. Ik bad bijna de hele dag voorafgaand aan de 
avond dat ik zou spreken. Ik zonderde me af en vroeg de Heer om 
me iets te zeggen te geven. Mijn tante vertelde me na afloop dat ze 
haar hart had vastgehouden toen ze me zag opstaan om te spreken, 
maar ik deed mijn mond open en hoewel ik niet meer zou weten 
wat ik heb gezegd, zei mijn tante dat ik zo’n drie kwartier mooi had 
gesproken.’ 22 Met dankbaarheid wist hij te vertellen: ‘Ik geloofde 
en wist diep vanbinnen dat de Geest van inspiratie me zou ingeven 
wat ik moest zeggen. Ik had gebeden en gevast, ik had me voor 
de Heer verootmoedigd en Hem in krachtig gebed aangeroepen 
om mij de macht en inspiratie van het heilig priesterschap te ver-
lenen. En toen ik voor die menigte stond, had ik geen idee wat ik 
zou zeggen. Maar zodra ik mijn mond opendeed, rustte de Heilige 
Geest op mij en werd mijn verstand met licht, ideeën en de juiste 
woorden vervuld.’ 23 Tegen de tijd dat hij uit het gebied vertrok, had 
hij een oom, een tante, verscheidene neven en nichten en enkele 
vrienden gedoopt.24

Nadat hij met familie en vrienden over het evangelie had gespro-
ken, zette ouderling Snow zijn zendingswerk ongeveer een jaar 
lang in andere steden en dorpen voort. Hij vertelde: ‘Tijdens deze 
zending reisde ik naar verschillende delen van de staat Ohio en 
doopte in die periode veel mensen die trouw aan de waarheid zijn 
gebleven.’ 25

Lorenzo Snow was nog niet thuis van die eerste zending of hij 
wilde alweer op zijn volgende zending vertrekken. ‘De geest van 
mijn zending liet me maar niet los,’ zei hij, ‘zodat ik eigenlijk niets 
liever wilde dan weer aan het werk gaan.’ 26 Deze keer predikte hij 
het herstelde evangelie in de staten Missouri, Kentucky en Illinois, 
en wederom in Ohio.

Sommige mensen waren ouderling Snow en de boodschap die hij 
uitdroeg vijandig gezind. Hij vertelde bijvoorbeeld over een voorval 
in Kentucky toen een groep mensen bijeenkwam in iemands huis 
om hem te horen prediken. Na zijn prediking kwam hij erachter 
dat sommige aanwezigen hem wilden molesteren zodra hij vertrok. 
Hij zei dat ‘in alle gedrang van de menigte’ in het huis een van 
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de mannen ‘bij toeval met zijn hand in aanraking kwam met een 
van de zakken van mijn overjas, wat een hevige schrikreactie bij 
hem teweegbracht’. Hij had iets hards in ouderling Snows jaszak 
gevoeld, en waarschuwde direct zijn vrienden dat de zendeling met 
een pistool gewapend was. Ouderling Snow schreef later: ‘Dat was 
afdoende — de bandieten in spe lieten hun snode plannen varen.’ 
Met enig leedvermaak voegde ouderling Snow daaraan toe: ‘Het ver-
meende pistool dat hun de schrik op het lijf joeg en mij bescherming 
bood, was mijn Bijbel in zakformaat, een waardevol geschenk dat ik 
van de geliefde patriarch, vader Joseph Smith [sr.], had gekregen.’ 27

Andere mensen verwelkomden ouderling Snow hartelijk en 
omarmden de boodschap die hij uitdroeg. In een nederzetting in 
Missouri onderwees hij vijf mensen die zich hartje winter lieten 
dopen. Ouderling Snow en anderen moesten een gat in het rivierijs 
hakken zodat hij de verordening kon verrichten. Ondanks de kou 
kwamen sommige bekeerlingen ‘uit het water, waarbij ze in de 
handen klapten en God lof toeriepen’.28

De eerste twee zendingen van ouderling Snow besloegen de 
periode van het voorjaar van 1837 tot mei 1840. Fragmenten uit zijn 
brieven typeren die tijd in dienst van de Heer: ‘Ik heb me de rest 
van de winter van 1839 beziggehouden met reizen en prediken, 
(…) met wisselend succes, en een wisselende bejegening — soms 
werd ik uiterst beleefd ontvangen en luisterde men vol belangstel-
ling, op andere momenten werd ik schaamteloos behandeld en 
beledigd; echter nooit erger dan Jezus, wiens volgeling ik beweer 
te zijn.’ 29 ‘Als ik nu terugkijk op wat ik heb meegemaakt, (…) sta ik 
versteld en verwonder ik mij ten zeerste.’ 30 ‘De Heer was met mij en 
ik ben rijkelijk gezegend bij de uitoefening van mijn zware taak.’ 31

Zending in Engeland

Begin mei 1840 voegde Lorenzo Snow zich bij de heiligen in Nau-
voo (Illinois), maar hij bleef daar niet lang. Hij werd geroepen om 
de Atlantische Oceaan over te steken en een zending in Engeland te 
vervullen. Diezelfde maand nog vertrok hij uit Nauvoo. Voordat hij 
vertrok, bezocht hij de gezinnen van enkele van de negen apostelen 
die op dat moment al in Engeland op zending waren.
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Toen hij het gezin van Brigham Young in hun blokhut opzocht, 
zag hij dat de spleten tussen de planken niet waren opgevuld, waar-
door ze ‘blootstonden aan storm en wind’. Zuster Young was moe 
omdat ze net van een vergeefse zoektocht naar de melkkoe van het 
gezin was teruggekeerd. Ondanks haar penibele omstandigheden 
zei ze tegen ouderling Snow: ‘Je ziet hoe we eraan toe zijn, maar 
vertel hem [mijn man] zich in het geheel geen zorgen over mij te 
maken — ik wil dat hij in zijn werkveld blijft tot hij eervol onthe-
ven wordt.’ De ‘armoedige, ellendige toestand’ van zuster Young 
raakte ouderling Snow en hij wilde haar helpen: ‘Ik had niet veel 
geld — bij lange na niet genoeg om zelfs maar een tiende van de 
reis naar mijn zendingsveld te volbrengen, zonder enig vooruitzicht 
op de rest van het geld, en dit was aan de vooravond van mijn 
vertrek. Ik haalde een deel van mijn schamele beetje geld uit mijn 
zak, (…) maar zij weigerde het aan te nemen. Terwijl ik ten zeerste 
aandrong het aan te nemen, en zij bij haar weigering bleef — liet ik 
het geld deels met opzet en deels per ongeluk op de grond vallen. 
De munten rolden door de kieren tussen de losse vloerplaten, wat 
het geschil besliste. Ik nam afscheid van haar en vertrok, zodat ik 
haar de keuze liet of ze ze wilde oprapen of niet.’ 32

Ouderling Snow reisde van Illinois naar New York, waar hij aan 
boord van een schip ging dat de Atlantische Oceaan zou over-
steken. Tijdens de zeereis van 42 dagen werd het schip door drie 
hevige stormen geteisterd. Te midden van bange, huilende mede-
passagiers bleef ouderling Snow kalm, want hij vertrouwde erop dat 
God hem zou beschermen. Toen het schip de haven van Liverpool 
bereikte, liep het hart van ouderling Snow over ‘van uitermate grote 
dankbaarheid jegens God, die bewaart en schraagt wie Hij roept en 
uitzendt als predikanten van heil tot de natiën der aarde’.33

Na zo’n vier maanden als zendeling in Engeland werkzaam te 
zijn geweest, kreeg ouderling Snow er een taak bij. Hij werd pre-
sident van de ‘London Conference’, een roeping die lijkt op die 
van een huidige districtspresident. Hij bleef het evangelie prediken 
en zag daarnaast toe op het werk van priesterschapsleiders, zoals 
de gemeentepresidenten, in het gebied. In die leiderschapspositie 
rapporteerde hij vaak aan ouderling Parley P. Pratt, een van de 
leden van het Quorum der Twaalf Apostelen en de president van 
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het zendingsgebied. Hij schreef over veel mensen die ‘op zoek zijn 
naar de weg tot heil’, over een ‘overvolle’ ruimte voor een zondagse 
bijeenkomst, en over ‘het voorrecht om [bekeerlingen] te dopen en 
in de kudde van onze Heer en Heiland Jezus Christus op te nemen’. 
Hij was enthousiast en optimistisch over het werk en zei: ‘Hoewel 
omringd door goddeloosheid van allerlei aard, begint Zion door te 
breken. Ik heb het volste vertrouwen dat zij spoedig een brandende 
lamp in deze stad zal zijn.’ 34

Met ouderling Snow als president maakte de London Conference 
een aanzienlijke groei door. Hoewel ouderling Snow zich in zijn 
succes verheugde, bezorgde zijn leidersrol hem de nodige hoofd-
brekens. In een brief aan ouderling Heber C. Kimball van het Quo-
rum der Twaalf gaf hij te kennen dat die hoofdbrekens hem ertoe 
brachten een ‘andere koers in management te varen dan hij ooit 
eerder had gedaan’.35 Hij vertelde ouderling Kimball: ‘U en ouder-
ling [Wilford] Woodruff zeiden dat dit een leerschool zou blijken te 
zijn, wat inderdaad het geval is. (…) Sinds ik hier ben, is er steeds 
weer iets nieuws aan de hand onder de heiligen. Het ene was nog 
niet voorbij of het volgende diende zich al weer aan.’ Hij noemde 
een waarheid die hij door zijn nieuwe taak al snel had geleerd: ‘Ik 
kan de moeilijkheden niet het hoofd bieden, [tenzij] God me in 
zeer grote mate helpt.’ 36 Hij uitte diezelfde gevoelens in een brief 
aan ouderling George A. Smith van het Quorum der Twaalf Apos-
telen: ‘Het kleine beetje dat ik heb gedaan, kwam van God, niet 
van mijzelf. Als ik één ding geleerd heb terwijl ik mijn roeping als 
leraar in Israël probeerde groot te maken dan is het wel dat ik uit 
mijzelf niets weet of tot stand kan brengen: ik zie ook duidelijk in 
dat geen heilige vooruitgang kan maken tenzij hij de aanwijzingen 
en raadgevingen opvolgt van wie een presiderende taak in de kerk 
toegewezen hebben gekregen. Ik weet zeker dat de Here God mij 
in mijn roeping zal steunen en schragen zolang ik me aan zijn wet-
ten houd. (…) Wanneer ik nederig voor zijn aangezicht wandel, 
geeft Hij mij het vermogen om in rechtschapenheid en de geest van 
openbaring raad te geven.’ 37

Ouderling Snow predikte niet alleen het evangelie en was niet 
alleen werkzaam als president van de London Conference, hij 
schreef ook een religieuze verhandeling, of brochure, aan de hand 
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waarvan de zendelingen het herstelde evangelie konden uitleg-
gen. Deze brochure, The Only Way to Be Saved [De enige weg tot 
behoud], werd later in diverse talen vertaald en is de hele tweede 
helft van de negentiende eeuw gebruikt.

Ouderling Snow was tot januari 1843 in Engeland werkzaam. 
Vóór zijn vertrek voerde hij een opdracht uit die hij van president 
Brigham Young had gekregen. In de kantlijn van een pagina in 
zijn dagboek maakte hij de enige melding van die opdracht: ‘Op 
verzoek van pres. B. Young twee exemplaren van het Boek van 
Mormon bezorgd aan koningin Victoria en prins Albert.’ 38

Bij zijn vertrek uit Engeland gaf ouderling Snow leiding aan een 
groep Britse heiligen der laatste dagen die naar Nauvoo emigreer-
den. Hij schreef in zijn dagboek: ‘Ik had de leiding over een groep 
van 250 emigranten. Met velen ervan was ik goed bevriend, want ze 
waren tijdens mijn bediening tot het verbond toegetreden. De situ-
atie waarin ik me bevond nu ik de oceaan te midden van vrienden 

In de begindagen van de kerk emigreerden veel heiligen uit europa naar 
de Verenigde Staten van Amerika om zich bij de heiligen daar te voegen.
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wederom overstak, was zeer benijdenswaardig ten opzichte van 
de eenzaamheid die ik tweeënhalf jaar eerder had ervaren.’ 39 Aan 
boord van de Swanton gaf ouderling Snow blijk van zijn leiders-
kwaliteiten en zijn geloof in God. Het volgende verhaal staat in zijn 
dagboek opgetekend:

‘Ik riep [de heiligen] bijeen en bracht ze met instemming van 
alle betrokkenen onder in afdelingen en onderafdelingen, stelde 
de nodige leidinggevenden aan en stelde regels op om de groep 
te besturen. Er bleken zich enkele hogepriesters en zo’n dertig 
ouderlingen onder ons te bevinden, en ik was me bewust van de 
natuurlijke neiging van vele ouderlingen om iets te willen doen 
waardoor ze enig aanzien verwierven, hetzij linksom of rechtsom. 
Het leek mij beter om het heft in eigen handen te nemen en zo 
veel mogelijk mensen een of andere positie of taak toe te wijzen 
en iedereen verantwoordelijk te maken. Elke avond van de week 
kwam de groep [voor] gebed bijeen. Twee keer per week werd er 
gepredikt en op de zondagen hielden we bijeenkomsten en namen 
we van het avondmaal.

‘De kapitein van het schip, met wie ik een vriendschappelijke 
band wilde opbouwen, kwam erg afstandelijk en gereserveerd over. 
(…) Ik kon goed merken dat hij vooroordelen jegens ons koesterde. 
We waren circa twee weken op zee zonder dat er iets bijzonders 
gebeurde, toen het volgende zich voordeed.

‘Door een ongeval raakte de hofmeester, een jonge Duitser, 
levensgevaarlijk gewond. Hij was een uitermate deugdzame, ern-
stige en betrouwbare jongeman die al verscheidene reizen met de 
kapitein had gemaakt, en het hart van de kapitein, de stuurlieden 
en de verdere bemanning had gewonnen. Ook de heiligen waren 
erg op hem gesteld geraakt. Zijn naderende dood (…) zorgde dan 
ook voor groot leedwezen en verdriet op het hele schip.

‘Hij bloedde uit zijn mond, wat gepaard ging met hevige kram-
pen en stuiptrekkingen. Uiteindelijk, nadat men vergeefs uiteenlo-
pende behandelingen had geprobeerd, werd de hoop opgegeven. 
De zeelieden kregen van de kapitein het verzoek om, voordat ze 
naar bed gingen, een voor een de hut binnen te gaan om afscheid 
van hem te nemen; wat ze deden zonder de hoop dat ze hem de 
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volgende ochtend nog levend zouden aantreffen. Velen hadden 
tranen in de ogen toen ze uit de hut kwamen.

‘Toen zuster Martin [een van de heiligen der laatste dagen op het 
schip] alleen aan zijn bed zat, sprak ze haar wens tegen hem uit dat 
ik geroepen zou worden om hem de handen op te leggen zodat hij 
wellicht alsnog kon genezen. Daar stemde hij blij mee in. Ik sliep in 
mijn kooi toen de boodschap kwam, het was omstreeks twaalf uur 
’s nacht. Ik stond onmiddellijk op en liep naar de hut toe. Onder-
weg kwam ik de eerste stuurman tegen, die net bij hem vandaan 
kwam. We waren elkaar net gepasseerd toen hij ene broeder Staines 
tegenkwam en hem vertelde dat de heer Snow de handen bij de 
hofmeester ging opleggen. “Maar”, zei hij (met verdrietige stem), 
“dat heeft allemaal geen zin meer, het is gedaan met die arme man.” 
“O,” zei ouderling Staines, “de Heer kan hem door handoplegging 
genezen.” “(…) Zou je denken?” antwoordde de stuurman in de 
eenvoud van zijn hart.

‘Verderop kwam ik de kapitein tegen bij de deur van de hut. 
Het leek erop dat hij had gehuild. “Ik ben blij dat u gekomen bent, 
meneer Snow,” zei hij, “maar het zal niets uithalen. De hofmeester 
is op sterven na dood.” Ik stapte zijn kamer binnen en ging naast 
zijn kooi zitten. Hij ademde met erg korte stoten en zijn einde leek 
nabij. Hij was te zwak om te spreken, maar gebaarde dat hij graag 
wilde [dat] ik hem de handen oplegde. Hij bleek een vrouw en 
twee kinderen te hebben in Hamburg (Duitsland), die voor hun 
levensonderhoud van hem afhankelijk waren. Hij leek zich grote 
zorgen om hen te maken.

‘Ik legde mijn handen op zijn hoofd en ik was nog niet uitgespro-
ken of hij ging rechtop zitten, sloeg zijn handen ineen en prees de 
Heer uit volle borst dat hij genezen was. Weldra stond hij op [en] 
liep de hut uit naar het dek toe.

‘De volgende ochtend was iedereen stomverbaasd om de hof-
meester gezond en wel te zien en verwonderd dat hij zijn dage-
lijkse werkzaamheden weer gewoon kon verrichten. De zeelieden 
zwoeren allemaal dat er sprake was van een wonder; de heiligen 
wisten dat dat zo was en prezen de Heer met vreugde. De kapitein 
geloofde er stellig in en was ontzettend dankbaar, en sindsdien 
werd zijn hart met dat van ons aaneengesmeed. Hij gunde ons 
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allerhande privileges en was voortdurend bedacht op onze noden 
en behoeften, woonde al onze bijeenkomsten bij en kocht en las 
onze boeken. De stuurlieden deden hetzelfde, en toen we in New 
Orleans [Louisiana] uit elkaar gingen, beloofden ze me dat ze zich 
zouden laten dopen. Ongeveer een jaar later ontving ik een brief 
van de eerste stuurman, waarin hij schreef dat ze (…) hun belofte 
waren nagekomen. Ook de kapitein gaf te kennen dat hij het evan-
gelie in de toekomst wilde ontvangen en bij de heiligen wonen. De 
hofmeester liet zich dopen toen we New Orleans hadden bereikt. 
Bij ons afscheid gaf hij me een Bijbel cadeau, die ik nog in mijn 
bezit heb.’ 40

Ouderling Snow schreef: ‘Verscheidene zeelieden huilden toen we 
van boord gingen. We waren eigenlijk allemaal ernstig gestemd.’ 41 
Vanaf New Orleans gingen ouderling Snow en zijn medeheiligen aan 
boord van een veerboot en voeren ze de Mississippi op. Ze kwamen 
op 12 april 1843 in Nauvoo aan.

op het schip de Swanton genas een ernstig gewonde man direct 
nadat ouderling lorenzo Snow hem de handen had opgelegd.
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Voortgezette toewijding aan het werk van de Heer

Toen hij bijna zeven jaar lang als voltijdzendeling werkzaam was 
geweest, zag Lorenzo Snow enige tijd andere kansen om te dienen. 
In de winter van 1843–1844 bood het bestuur van een plaatselijke 
school hem een baan als leerkracht aan. Hij accepteerde het aan-
bod, ook al wist hij dat veel leerlingen ‘opschepten dat ze leerkrach-
ten sloegen en scholen afbraken’. Hij besloot dat de enige manier 
om het respect van de leerlingen te verdienen was respect voor 
hen te tonen. Zijn zus Eliza vertelde later: ‘Hij sprak die jongens 
aan alsof ze zeer respectabele heren waren. (…) Hij zorgde vooral 
dat ze doordrongen raakten van zijn goede bedoelingen met hen’ 
en zijn verlangen om ‘ze in hun studie voort te helpen. (…) Op die 
manier, door vriendelijkheid en overreding, trokken hun gevoelens 
bij — hij wist hun vertrouwen te winnen, en met geduldige en niet-
aflatende inspanning zag hij doortrapte rouwdouwers veranderen 
in fatsoenlijke leerlingen. Ruim voordat de periode was verstre-
ken, waren ze allemaal, met verbluffende resultaten, studiebollen 
geworden.’ 42

In 1844 kreeg hij weer een kerktaak. Hij werd aangewezen om 
naar Ohio te reizen en toezicht te houden op een campagne om 
Joseph Smith tot president van de Verenigde Staten te verkiezen. De 
profeet was teleurgesteld in de wijze waarop de heiligen der laatste 
dagen door de overheid van de Verenigde Staten waren behan-
deld. Hij had de toenmalige presidentskandidaten geschreven om 
hun houding ten opzichte van de kerk te peilen. Hun antwoorden 
stemden hem niet tot tevredenheid, waarna hij besloot om zichzelf 
kandidaat voor het presidentschap te stellen.

Het Quorum der Twaalf benoemde Lorenzo Snow en anderen 
om ‘in de hele staat Ohio een politieke organisatie op touw te zet-
ten om de presidentskandidatuur van Joseph kracht bij te zetten’.43 
Daarbij brachten ze ook onder de aandacht hoe de grondwettelijke 
rechten van de heiligen waren geschonden. Lorenzo zei dat hij ‘een 
zeer interessante tijd’ meemaakte.44 Sommige mensen waren fel 
tegen de kandidatuur van de profeet gekant, terwijl anderen van 
mening waren dat Joseph Smith de natie voorspoed en succes kon 
brengen.
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Lorenzo Snow vertelde later: ‘Te midden van deze uitersten kwa-
men mijn werkzaamheden in deze aangelegenheid abrupt ten einde 
door een bericht uit zeer betrouwbare bron dat de profeet en zijn 
broer Hyrum vermoord waren.’ 45 Hij keerde ‘met droefenis in het 
hart’ naar Nauvoo terug.46

Zelfs in deze tragische tijd werkten de heiligen ijverig aan de 
opbouw van Gods koninkrijk. Lorenzo zou later opmerken: ‘Onder 
leiding van de Almachtige ging het koninkrijk voort.’ 47 Zij bleven 
het evangelie prediken en elkaar versterken, en werkten samen om 
de bouw van een tempel in hun stad te voltooien.

Toen Lorenzo Snow zich bij de heiligen in Nauvoo voegde, had 
hij besloten nooit te trouwen maar zijn leven aan de prediking van 
het evangelie te wijden. Zijn zus Eliza merkte later op: ‘Hij wilde 
boven alles zijn tijd, zijn talenten, zijn gehele bezit toewijden aan 
de bediening.’ Hij vond dat een gezinsleven ‘hem minder geschikt’ 
zou maken voor het werk van de Heer.48

Lorenzo’s opvattingen over huwelijk en gezin begonnen in 1843 
te veranderen, toen hij de profeet Joseph Smith alleen sprak aan de 
oevers van de Mississippi. De profeet getuigde van de openbaring 
die hij had ontvangen aangaande het meervoudig huwelijk. Hij 
vertelde Lorenzo: ‘De Heer zal een weg voor je openen om de wet 
van het celestiale huwelijk te ontvangen en te gehoorzamen.’ 49 Door 
die raad begon Lorenzo in te zien dat het huwelijk een gebod van 
de Heer en een essentieel onderdeel van het plan van geluk van 
onze hemelse Vader was.

In 1845 ging Lorenzo Snow een meervoudig huwelijk aan, dat 
in die tijd in de kerk werd uitgeoefend, met Charlotte Squires en 
Mary Adaline Goddard. Later werden nog meer vrouwen aan hem 
verzegeld. Zijn toewijding aan zijn vrouwen en kinderen werd een 
onderdeel van zijn toewijding aan het werk van de Heer.

De heiligen bleven het koninkrijk van God in Nauvoo opbou-
wen, maar de vervolging hield ook aan. In de barre winterkou van 
februari 1846 werden de heiligen door bendes gedwongen om hun 
huizen en tempel achter te laten. Ze begonnen aan een lange tocht 
naar het westen en een nieuwe woonplaats.
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De heiligen helpen vergaderen in de Salt Lake Valley

Hoewel Lorenzo Snow en zijn gezin Nauvoo met de rest van de 
heiligen verlieten, kwamen ze pas ruim een jaar later na de eerste 
groep pioniers in de Salt Lake Valley aan. Zij verbleven net als de 
meeste pioniers van de kerk in de begindagen onderweg in tijde-
lijke nederzettingen. Zo verbleef Lorenzo een korte tijd met zijn 
gezin in de nederzetting Garden Grove in de staat Iowa, waar ze 
blokhutten bouwden voor de heiligen die na hen kwamen. Van 

lorenzo Snow gaf leiding aan groepen pioniers die 
in 1848 in de Salt lake Valley aankwamen.
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daaruit trokken ze verder naar de nederzetting Mount Pisgah, even-
eens in Iowa.

In Mount Pisgah togen Lorenzo en zijn gezinsleden met de 
andere heiligen aan het werk om in hun eigen behoeften en in die 
van latere pioniers naar de Salt Lake Valley te voorzien. Ze bouw-
den blokhutten, en plantten en kweekten gewassen in de hoop 
en wetenschap dat anderen de oogst zouden binnenhalen. Een 
deel van de tijd die ze in Mount Pisgah doorbrachten, was Lorenzo 
geroepen om de nederzetting te presideren. Veel mensen, onder 
wie leden van zijn eigen gezin, kampten met ellende, ziekte en 
dood. Hij werkte ijverig om ze hoop te bieden, kracht bij elkaar te 
vinden en gehoorzaam te blijven aan de geboden van de Heer.50

In het voorjaar van 1848 gaf president Brigham Young Lorenzo 
Snow de opdracht om Mount Pisgah te verlaten en naar de Salt 
Lake Valley af te reizen. Lorenzo kreeg wederom een leidingge-
vende positie toebedeeld, deze keer als aanvoerder van groepen 
pioniers. Deze groepen kwamen in september 1848 in de Salt Lake 
Valley aan.

Lid van het Quorum der Twaalf

Op 12 februari 1849 kreeg Lorenzo Snow de boodschap dat hij 
in een vergadering van het Quorum der Twaalf Apostelen werd 
verwacht. Hij hield direct met zijn bezigheden op en begaf zich 
naar de vergadering, die al begonnen was. Onderweg vroeg hij zich 
af waarom hij voor het Quorum der Twaalf moest verschijnen. Hij 
kon geen goede reden bedenken — werd hij ergens van beschul-
digd? Hij wist dat hij zich trouw van zijn taken had gekweten, dus 
legde hij die zorg naast zich neer. Maar hij had geen idee wat hem 
te wachten stond. Toen hij aankwam, was hij verbaasd dat hij als 
lid van het quorum werd geroepen. In diezelfde vergadering werd 
hij met nog drie anderen — ouderling Charles C. Rich, ouderling 
Franklin D. Richards en ouderling Erastus Snow, een verre neef van 
hem — tot apostel geordend.51

Zijn ordening tot het apostelschap was bepalend voor het ver-
dere leven van Lorenzo Snow. Zijn roeping als een van de ‘bijzon-
dere getuigen van de naam van Christus’ (LV 107:23) had invloed 
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op alles wat hij deed. Later bracht hij zijn gevoelens aangaande de 
verantwoordelijkheid van een apostel onder woorden:

‘In de eerste plaats moet een apostel door goddelijke openbaring 
weten dat Jezus leeft — dat Hij de Zoon van de levende God is.

‘In de tweede plaats moet hij met goddelijk gezag de Heilige 
Geest kunnen beloven; een goddelijk beginsel dat de dingen Gods 
openbaart, zijn wil en doeleinden bekendmaakt, tot alle waarheid 
leidt en toekomstige dingen toont, zoals de Heiland die verklaart.

‘In de derde plaats is hij door God gemachtigd om de heilige 
verordeningen van het evangelie te bedienen, die aan ieder door 
een goddelijk getuigenis persoonlijk worden bevestigd. Duizenden 
mensen die nu in de dalen van dit gebergte wonen en die deze 
verordeningen onder mijn hand hebben ontvangen, zijn levende 
getuigen van wat ik hier zeg.’ 52

Naast de verantwoordelijkheid van zijn roeping was ouder-
ling Snow overtuigd van het belang van het apostelschap: ‘Wij, de 
Twaalf, zijn vastbesloten om alles opzij te zetten wat onze aandacht 
van onze plicht afleidt, opdat wij één mogen zijn zoals de leden van 
het [Eerste] Presidium één zijn, en verbonden mogen zijn door het 
beginsel van liefde dat de Zoon van God met de Vader verbindt.’ 53

In het besef van zijn roeping en de zending van het Quorum der 
Twaalf wijdde ouderling Lorenzo Snow zijn leven aan de opbouw 
van het koninkrijk van God op aarde. Hij gaf gehoor aan vele 
oproepen om op uiteenlopende manieren en plaatsen te dienen.

de Italiaanse zending

Tijdens de oktoberconferentie van 1849 werd Lorenzo Snow 
geroepen om in Italië een zendingsgebied te vestigen. Hoewel hij 
het land en de culturen en talen ervan niet kende, nam hij de roe-
ping zonder aarzeling aan. Binnen twee weken na de conferentie 
was hij klaar om te gaan, nadat hij naar beste kunnen hulp voor zijn 
vrouwen en kinderen had geregeld.

Hij reisde met andere zendelingen samen naar het oosten van de 
Verenigde Staten, vanwaar ze met een schip de Atlantische Oceaan 
zouden oversteken. Onderweg gingen zijn gedachten uit naar zijn 
gezin, alsook naar de mensen die hij spoedig zou dienen. In een 
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brief aan zijn zus Eliza schreef hij onder andere: ‘Er gingen allerlei 
gemengde gevoelens door me heen. (…) We raakten in rap tempo 
steeds meer van de aantrekkingskracht van thuis verwijderd, maar 
wisten dat we de taak hadden om licht te brengen aan wie in dalen 
van diepe duisternis verkeerden. Ons hart stroomde over van liefde 
en onze tranen werden gestelpt.’ 54

Ouderling Snow en zijn metgezellen kwamen in juli 1850 in 
Genua (Italië) aan. Ze konden zien dat het werk van de Heer lang-
zaam vooruit zou gaan. Ouderling Snow schreef: ‘Ik voel me een 
eenzame vreemdeling in deze grote stad, meer dan twaalfduizend 
kilometer bij mijn dierbaren vandaan, omgeven door een volk waar-
van ik de gewoonten en eigenaardigheden niet ken. Ik ben geko-
men om hun geest te verlichten en ze in rechtschapen beginselen te 
onderwijzen, maar ik zie geen kans om dat doel te verwezenlijken. 
Alle vooruitzichten zijn somber.’ Hij maakte zich zorgen om de 
‘dwaasheden, (…) goddeloosheid, grote duisternis en bijgelovig-
heid’ van de mensen onder wie hij geroepen was te prediken, en 
schreef: ‘Ik vraag mijn hemelse Vader om barmhartig op dit volk 
neer te zien. O Heer, laat hen deelgenoot worden van uw mededo-
gen, opdat zij niet allen verloren zullen gaan. Vergeef hun zonden 
en laat mij bekend worden onder hen, opdat zij U mogen kennen 
en weten dat U mij gestuurd hebt om uw Koninkrijk te vestigen. 
(…) Hebt U geen uitverkorenen onder dit volk tot wie U mij hebt 
gestuurd? Leid mij tot hen, en uw naam worde verheerlijkt door 
Jezus, uw Zoon.’ 55

Ouderling Snow vond deze ‘uitverkorenen’ onder een groep 
mensen die de Waldenzen werden genoemd. De Waldenzen woon-
den in een bergvallei in het gebied Piedmont, net ten zuiden van 
de Italiaans-Zwitserse grens en ten oosten van de Italiaans-Franse 
grens. Hun voorouders waren vervolgd en van plaats tot plaats 
verdreven omdat ze geloofden in het gezag van de apostelen van 
weleer en de leringen van de apostelen wilden volgen in plaats 
van zich bij de heersende godsdiensten van die tijd aan te sluiten.

In een brief aan president Brigham Young schreef ouderling 
Snow dat de Waldenzen eeuwenlang ‘onwetendheid en wreedhe-
den’ hadden doorstaan en ‘standvastig waren gebleven, als rotsen 
in een ruwe zee’. Maar vlak voordat de zendelingen van de kerk in 
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Italië aankwamen, was voor de Waldenzen ‘een periode van grote 
rust’ aangebroken en leken zij meer godsdienstvrijheid dan anderen 
in Italië te genieten. ‘Zo werd de weg geopend’, vertelde hij, ‘kort 
voordat de zending werd gevestigd, en geen enkel ander gebied 
van Italië wordt door zulke gunstige wetten bestuurd.’

Ouderling Snow ging in een bibliotheek op zoek naar meer 
informatie over deze mensen. Hij vertelde later: ‘De bibliothecaris 
tot wie ik me had gewend, vertelde me dat hij een boek had dat aan 
mijn beschrijving voldeed, maar dat het zeer recent was uitgeleend. 
Hij had de zin nog niet uitgesproken of er kwam een vrouw met het 
boek binnen. ‘O,’ zei hij, ‘wat een wonderlijk toeval, deze meneer 
vroeg net naar dat boek.’ Ik was al snel overtuigd dat deze mensen 
het waard waren om de eerste verkondiging van het evangelie in 
Italië te horen.’ 56

Ouderling Snow en zijn collega’s stonden te popelen om het 
evangelie in het gebied Piedmont te prediken, maar voelden aan 
dat ze behoedzaam te werk moesten gaan, vriendschappen moes-
ten kweken en de mensen tonen dat ze betrouwbaar waren. Toen 
ze naar hun idee een goede verstandhouding met de bevolking 
hadden, beklommen ze een berg in de buurt, zongen ‘de God des 
hemels lof toe’ en zonden een gebed op waarbij ze het land  Italië 
voor het zendingswerk toewijdden. Ze spraken ook ieder hun toe-
wijding uit aan het werk, en ouderling Snow gaf zijn mede arbeiders 
een priesterschapszegen om ze in hun taken bij te staan. Geïnspi-
reerd door wat er op de berg plaatsvond, noemde ouderling Snow 
de plek Mount Brigham.57

Zelfs na die gebeurtenis duurde het nog bijna twee maanden 
voordat iemand te kennen gaf zich bij de kerk te willen aansluiten. 
Op 27 oktober 1850 mochten de zendelingen zich eindelijk verheu-
gen in de eerste doop en bevestiging in Italië.58 Ouderling Snow 
rapporteerde later: ‘Het werk verloopt hier langzaam en moeizaam. 
(…) Toch is de kerk gevestigd. De boom is geplant en verspreidt 
zijn wortels.’ 59

Op een nacht had ouderling Snow een droom waardoor hij de 
aard van zijn zending in Italië beter ging begrijpen. In die droom 
was hij met zijn vrienden aan het vissen. ‘We zagen tot ons grote 
genoegen grote en prachtige vissen boven in het water, overal om 
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ons heen, tot in de wijde omtrek toe’, zei hij. ‘We zagen vele men-
sen hun netten en lijnen uitwerpen, maar niemand leek zich te 
verplaatsen, terwijl wij voortdurend in beweging waren. Terwijl we 
iemand voorbijgingen, merkte ik dat ik een vis aan de haak had. 
Ik dacht dat die man zich wellicht in zijn wiek geschoten voelde 
dat de vis hem als het ware was ontglipt, toch gingen we verder en 
bereikten de oever. Ik haalde de lijn in en was stomverbaasd en vol 
schaamte over de geringe omvang van de buit. Ik vond het nogal 
vreemd dat ik tussen al die prachtige, formidabele vissen maar zo’n 
kleintje had weten te vangen. Maar mijn teleurstelling verdween als 
sneeuw voor de zon toen ik merkte dat de eigenschappen van de 
vis uitmuntend waren.’ 60

Ouderling Snows droom was profetisch. Hij maakte niet veel 
bekeerlingen in Italië en, zoals een andere zendeling het later ver-
woordde, wie het evangelie wel aannamen, behoorden ‘niet tot 
de rijken en edelen’.61 Ouderling Snow en zijn metgezellen waren 
echter werktuigen in de handen van de Heer om goede, trouwe 
mensen in het koninkrijk van God te brengen — mensen die hun 
dankbaarheid uitten dat zij waren ‘begonnen te wandelen op het 
pad van een nieuw en eindeloos leven’.62 Bovendien resulteerde 
het leiderschap van ouderling Snow in een Italiaanse vertaling van 
het Boek van Mormon.

Bijna honderdvijftig jaar later sprak een andere apostel, ouderling 
James E. Faust, over de mannen en vrouwen die lid van de kerk 
waren geworden door het werk van ouderling Snow en zijn col-
lega’s: ‘Sommigen bevonden zich in de eerste handkarkonvooien 
die naar de Salt Lake Valley kwamen. (…) Velen van hun nakome-
lingen verzorgden de wijngaarden van de nieuwe herstelde kerk en 
dragen tegenwoordig hun uitzonderlijke steentje bij aan de wereld-
wijde kerk, met het geloof, net als hun voorouders dat hadden, dat 
apostelen de sleutels dragen die nooit zullen vergaan.’ 63

de kerk opbouwen

Ouderling Snow vervulde later nog andere zendingen, waarbij 
hij zijn roeping als lid van het Quorum der Twaalf grootmaakte 
om ‘op aanwijzing van het [Eerste] [P]residium van de kerk (…) de 
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kerk op te bouwen en al haar aangelegenheden onder alle natiën 
te regelen’ (LV 107:33).

In 1853 riep president Brigham Young Lorenzo Snow als leider 
van een groep gezinnen die een nederzetting in Box Elder County 
in het noorden van Utah moesten versterken. De bestaande neder-
zetting was klein, niet georganiseerd en tanende. Ouderling Snow 
ging direct aan de slag en organiseerde de mensen op basis van 
de beginselen van de wet van toewijding zoals de profeet Joseph 
Smith die had geleerd. De inwoners maakten er een bloeiende stad 
van, die ouderling Snow Brigham City noemde als eerbetoon aan 
president Young. Door de onderlinge samenwerking en steun wist 
men een schoolsysteem, diverse fabrieken, een irrigatiesysteem, 
een handelsorganisatie en zelfs een theatergezelschap op te zet-
ten. Hoewel ze niet de volledige wet van toewijding naleefden, 
golden de beginselen ervan wel als leidraad. Zij lieten zien wat 
een gemeenschap door samenwerking en de nodige inspanning 
kan bereiken. ‘Brigham City kende geen lanterfanters’, schreef pre-
sident Snows dochter Leslie. ‘Er was sprake van een periode van 
ongekende bedrijvigheid en voorspoed die denk ik zelfs in andere 
nederzettingen in de staat nog nooit waren voorgekomen.’ 64

Ouderling Snow woonde vele jaren met zijn gezin in Brigham 
City. Hij presideerde de heiligen daar, met zo nu en dan een korte 
zending elders. In 1864 was hij bijvoorbeeld bijna drie maanden 
van huis, op zending in Hawaï. Hij ging daar heen met ouder-
ling Ezra T. Benson, die eveneens lid van het Quorum der Twaalf 
was, en de ouderlingen Joseph F. Smith, Alma Smith en William W. 
Cluff.65 In 1872–1873 ging ouderling Snow negen maanden met een 
groep onder leiding van president George A. Smith, eerste raadge-
ver in het Eerste Presidium, op rondreis in delen van Europa en 
het Midden-Oosten, waaronder het Heilige Land. Zij maakten de 
rondreis op verzoek van president Brigham Young, die hoopte dat 
hun rechtschapen invloed andere landen op het herstelde evangelie 
zou helpen voorbereiden.66 In 1885 werd ouderling Snow geroepen 
om diverse groepen indianen in het noordwesten van de Verenigde 
Staten en in de staat Wyoming te bezoeken. In de maanden augus-
tus, september en oktober vestigde hij daar zendingsgebieden en 
riep hij kerkleiders om de nieuwe leden bij te staan.
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tempelwerk

President Heber J. Grant, de zevende president van de kerk, 
heeft opgemerkt dat president Lorenzo Snow ‘jaren van zijn leven 
toewijd[de] aan het werk in de tempel’.67 Die liefde voor tempelwerk 
begon al in de tijd dat president Snow tot de kerk toetrad en werd 
dieper tijdens zijn apostolische bediening. Hij woonde al snel na 
zijn doop en bevestiging bijeenkomsten in de Kirtlandtempel bij. 
Later vervulde hij zijn roeping om donaties in te zamelen voor de 
bouw van de tempel in Nauvoo met verve. Na de bouw van de 
Nauvootempel hielp hij als tempelwerker heiligen der laatste dagen 
hun begiftiging en verzegelingsverordeningen te ontvangen vóór 
hun uittocht naar het westen. Als apostel kreeg hij er nog meer 
taken en verantwoordelijkheden voor de tempel bij. Hij sprak in 
de inwijdingsdiensten voor de Logantempel (Utah). Nadat president 
Wilford Woodruff de Mantitempel (Utah) had ingewijd, las president 
Snow in de daaropvolgende diensten het inwijdingsgebed voor. 
Bij het plaatsen van de deksteen op de hoogste toren van de Salt 
Laketempel (Utah) hief een grote menigte onder zijn leiding de 
hosannakreet aan. Na de inwijding van de Salt Laketempel was hij 
er als eerste tempelpresident werkzaam.

Op zijn tachtigste verjaardag publiceerde een lokale krant onder 
meer de volgende lovende woorden over president Snow: ‘Op zijn 
leeftijd [is hij] nog steeds volop bezig met het grote werk waar-
aan hij zich al op jongere leeftijd toewijdde, hij zet het heerlijke 
werk waaraan hij en zijn medearbeiders hun leven geven binnen de 
muren van de heilige tempel voort — het werk dat zo belangrijk is 
voor deze wereld die onder zonde en dood gebukt gaat.’ 68

omzien naar het individu

President Snow trok vaak van de ene naar de andere plaats en 
onderwees dan grote groepen mensen, maar hield altijd oog voor 
personen en gezinnen. In maart 1891 sprak hij als president van 
het Quorum der Twaalf bijvoorbeeld in een conferentie in Brigham 
City. Tijdens zijn toespraak legde iemand een briefje op de kansel 
neer. Een ooggetuige zei dat hij ‘ophield met spreken, het briefje las 
en aan de heiligen uitlegde dat hij enkele mensen moest opzoeken 
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die veel verdriet hadden’. Hij verontschuldigde zich en stapte achter 
de kansel vandaan.

Het briefje was van iemand uit Brigham City, Jacob Jensen 
genaamd. Er stond in dat Jacobs dochter Ella die dag na een weken-
lange strijd tegen roodvonk overleden was. Broeder Jensen had het 
briefje alleen geschreven om president Snow van het overlijden op 
de hoogte te stellen en hem te vragen de uitvaart te regelen. Maar 
president Snow wilde het gezin direct bezoeken, ook al moest hij 
er zijn toespraak voor onderbreken en een bijeenkomst verlaten 
die hij presideerde. Voordat president Snow de bijeenkomst verliet, 
verzocht hij Rudger Clawson, die toen president van de ring Box 
Elder was, hem te vergezellen.

Jacob Jensen vertelde later wat er gebeurde toen president Snow 
en president Clawson bij hem thuis aankwamen:

‘Nadat ze enkele minuten aan het bed van Ella hadden gestaan, 
vroeg president Snow of we ook gewijde olie in huis hadden. Ik 
was erg verbaasd, maar zei ja en ging de olie voor hem halen. Hij 
gaf het flesje olie aan broeder Clawson en vroeg hem om Ella te 

In dit gebouw in Brigham city (Utah) werden laarzen, 
schoenen, tuig en hoeden gemaakt.
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zalven. [President Snow] sprak vervolgens de verzegeling van de 
zalving uit.

‘Tijdens de verordening raakte ik erg onder de indruk van som-
mige woorden die hij gebruikte en ik weet nog precies wat hij zei: 
“Lieve Ella, ik gebied je, in de naam van de Heer, Jezus Christus, 
terug te komen en te leven, je zending is nog niet voorbij. Je zult 
leven en nog een grote zending vervullen.”

‘Hij zei dat ze nog een groot gezin zou grootbrengen en haar 
ouders en vrienden tot troost zou zijn. Ik weet nog precies wat hij 
zei. (…)

‘(…) Toen president Snow de zegen had uitgesproken, richtte 
hij zich tot mijn vrouw en mij en zei: “Wees maar niet rouwig of 
verdrietig meer. Alles komt goed. Broeder Clawson en ik hebben 
het druk en moeten gaan, maar wacht nu maar geduldig af en treur 
niet, want alles komt goed.” (…)

‘Ella bleef na de zalving meer dan een uur in deze toestand 
liggen, in totaal meer dan drie uur nadat ze was overleden. Haar 
moeder en ik zaten naast haar bed toen ze plotseling haar ogen 
opendeed. Ze keek om zich heen, zag ons zitten, maar bleef rond-
kijken of ze ook iemand anders zag. Als eerste zei ze: “Waar is hij? 
Waar is hij?” Wij vroegen: “Wie? Waar is wie?” “Nou, broeder Snow”, 
antwoordde ze. “Hij heeft me teruggeroepen.”’ 69

In de geestenwereld had Ella zich zo vredig en blij gevoeld, 
dat ze niet terug wilde keren. Maar ze gehoorzaamde de stem van 
president Snow. Sinds die dag heeft ze familieleden en vrienden 
kunnen troosten met de verzekering dat ze niet hoeven te treuren 
om hun dierbaren die gestorven zijn.70 Later trouwde ze, kreeg acht 
kinderen en diende trouw in haar kerkroepingen.71

De kerk leiden als profeet, ziener en 
openbaarder van de Heer

Op 2 september 1898 stierf president Wilford Woodruff nadat 
hij ruim negen jaar president van de kerk was geweest. President 
Lorenzo Snow, die toen president van het Quorum der Twaalf 
Apostelen was, bevond zich in Brigham City toen hij het nieuws 
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hoorde. Hij pakte zo snel mogelijk een trein naar Salt Lake City, in 
het besef dat de leiding van de kerk nu bij het Quorum der Twaalf 
berustte.

President Snow voelde zich onbekwaam maar klaar om de wil 
van de Heer te doen en ging naar de Salt Laketempel om te bid-
den. In antwoord op zijn gebed werd hij door de Heer zelf bezocht. 
President Snow getuigde later dat hij ‘de Heiland daadwerkelijk zag 
(…) in de tempel en van aangezicht tot aangezicht met Hem sprak’. 
De Heer vertelde hem dat hij het Eerste Presidium onmiddellijk 
moest reorganiseren en niet moest wachten zoals dat eerder na de 
dood van presidenten van de kerk was gebeurd.72 President Snow 
werd op 13 september 1898 door het Quorum der Twaalf gesteund 
als president van de kerk, waarna hij als president aan de slag ging. 
Hij werd op 9 oktober door de leden van de kerk gesteund en op 
10 oktober aangesteld als vijfde president van de kerk.

Het eerste Presidium en het Quorum der twaalf Apostelen in 1898. 
Bovenste rij, van links naar rechts: Anthon H. lund, John w. taylor, 

John Henry Smith, Heber J. grant, Brigham Young jr., george teasdale, 
rudger clawson, Marriner w. Merrill. Middelste rij: Francis M. lyman, 

george Q. cannon, lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Franklin d. 
richards. onderste rij: Matthias F. cowley, Abraham o. woodruff.
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Door president Snows voorbeeld en door de openbaringen die 
hij ontving, leerden de heiligen der laatste dagen hem kennen als 
hun profeet. Ook mensen van andere geloofsgenootschappen res-
pecteerden hem als een ware man Gods.

omgang met heiligen der laatste dagen

President Snow presideerde vaak ringconferenties toen hij presi-
dent van de kerk was. Bij zijn ontmoetingen met de heiligen uitte hij 
zijn liefde en respect voor hen. Uit zijn woorden en daden bleek dat 
hij weliswaar doordrongen was van de heiligheid van zijn roeping, 
maar zich niet verheven voelde boven de mensen die hij diende.

Op een ringconferentie woonde president Snow eens een spe-
ciale bijeenkomst voor de kinderen van de ring bij. De kinderen 
mochten netjes in de rij gaan staan om de profeet één voor één een 
hand te geven. Voordat dat gebeurde, stond hij op en zei: ‘Wanneer 
je me straks een hand geeft, kijk me dan aan, zodat je me nooit 
zult vergeten. Ik ben niet beter dan anderen, maar de Heer heeft 
me grote verantwoordelijkheid gegeven. Vanaf het moment waarop 
de Heer Zich aan mij bekendmaakte, op zijn volmaakt wijze, heb 
ik ernaar gestreefd om alle taken uit te voeren die op mijn schou-
ders rustten. Ik wil dat je me niet vergeet vanwege de hoge positie 
die ik bekleed, vergeet nooit dat je de hand hebt geschud van de 
president van de Kerk van Jezus Christus. Ik hoop dat je niet zult 
vergeten om voor mij en voor mijn raadgevers, president Cannon 
en president Smith, en voor de apostelen te bidden.’ 73

Een van de zonen van president Snow, LeRoi, vertelde het vol-
gende verhaal over een ringconferentie in Richfield (Utah): ‘Pre-
sident Lorenzo Snow en Francis M. Lyman [van het Quorum der 
Twaalf ] waren aanwezig op een ringconferentie in Richfield. Na het 
openingslied vroeg de ringpresident broeder Lyman wie hij moest 
vragen voor het openingsgebed. Broeder Lyman zei: ‘Vraag president 
Snow’, waarmee hij bedoelde dat hij president Snow moest vragen 
wie het gebed mocht uitspreken. De ringpresident vroeg echter of 
president Snow het gebed wilde uitspreken. President Snow stemde 
daar beleefd mee in en uitte voordat hij het gebed uitsprak zijn 
genoegen dat hij sinds lange tijd weer eens gevraagd werd om dat 
te doen. Naar verluidt sprak hij een prachtig openingsgebed uit.’ 74
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omgang met andersgelovenden

De invloed van president Snow strekte zich tot buiten de kring 
van heiligen der laatste dagen uit. Wanneer mensen met een andere 
geloofsovertuiging hem ontmoetten, won hij hun respect voor zich-
zelf en de kerk die hij vertegenwoordigde. Dominee W. D. Cornell, 
een geestelijke in een andere kerk, bracht eens een bezoek aan Salt 
Lake City en verkeerde bij die gelegenheid ook in het gezelschap 
van president Snow. Hij schreef:

‘Ik werd door zijn beleefde en ervaren secretaris in zijn indruk-
wekkende tegenwoordigheid gebracht, en bleek de hand te schud-
den van een van de vriendelijkste en liefdevolste mannen die ik 
ooit heb ontmoet — een man met de bijzondere gave om iemand 
in zijn aanwezigheid direct op zijn gemak te stellen — een meester 
in de kunst van het converseren, met een zeldzaam vermogen om 
je welkom en op je gemak te laten voelen in zijn gezelschap.

‘President Snow is een verfijnde man, in verstand, ziel en lichaam. 
Zijn taalgebruik is beschaafd, diplomatiek, vriendelijk, verstandig. 
Zijn manieren verraden de begenadigde geleerdheid van scholen. 
Zijn geest is als met de vriendelijkheid van een kind gestemd. Als 
je hem ontmoet, raak je van hem gecharmeerd. Als je met hem 
spreekt, vind je hem sympathiek. Als je langer met hem omgaat, 
krijg je hem lief.’ Dominee Cornell richtte zich tot zijn lezers, die er 
kennelijk vooroordelen op nahielden wat de kerk betreft, en merkte 
op: ‘En toch is hij een “mormoon!” Nou, als het “mormonisme” er 
ooit in wil slagen om van president Snow een lompe, brute man 
te maken, dan is er nog veel werk aan de winkel. Als het “mormo-
nisme” de vormende kracht is geweest waardoor de wereld een 
man kent met een kalme geest, met zoveel sereniteit en een bijzon-
dere intellectuele ontwikkeling, dan moet er toch wel degelijk iets 
goeds in het “mormonisme” schuilen.’ 75

Een andere geestelijke, ene dominee Prentis, schreef ook over 
een ontmoeting met president Snow: ‘Het gezicht waaruit een ziel 
spreekt waarin de Vredevorst heerst, is zijn beste getuige. Ik heb 
in mijn leven waarin ik mensen bestudeer slechts sporadisch een 
dergelijke getuige aangetroffen. Vandaag keek ik in zo’n gezicht. 
(…) Ik had verwacht intellectualiteit, welwillendheid, waardigheid, 
kalmte en kracht te bespeuren in het gezicht van de president van 
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De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 
maar toen ik president Lorenzo Snow voor het eerst ontmoette, 
stond ik even perplex. (…) Zijn gezicht weerspiegelde de kracht 
van vrede, zijn aanwezigheid de zegen van vrede. Diep in de rust 
van zijn ogen lagen niet alleen stil gebed maar ook geestelijke 
kracht verscholen. Terwijl hij sprak over het “profetische woord, dat 
vast en zeker is” en de zekerheid van de hoop die hij bezat, en het 
bestendige geloof dat de beproevingen en moeilijkheden van een 
tragisch leven had overwonnen, observeerde ik gefascineerd hoe 
de subtiele schakeringen van zijn emoties tot uitdrukking kwamen, 
die zo duidelijk de roerselen van zijn ziel weergaven. Ik kreeg het 
vreemde gevoel over me dat ik me “op heilige grond” bevond: dat 
deze man niet handelde uit banale politieke drijfveren of eigen-
belang, maar “handelde vanuit veel hogere motieven”. (…) Als de 
mormoonse kerk dergelijke getuigen kan voortbrengen, zijn de pen 
van een vlotte schrijver of de welbespraaktheid van een groot rede-
naar welhaast overbodig.’ 76

openbaring over tiende

President Lorenzo Snow is wellicht het meest bekend om een 
openbaring die hij ontving over de wet van tiende. In mei 1899 
kreeg hij de ingeving om naar St. George (Utah) te reizen, samen 
met andere kerkleiders. Hoewel hij niet wist waarom ze moesten 
gaan, gaven hij en andere algemene autoriteiten terstond gehoor 
aan de ingeving en waren ze binnen een week of twee in St. 
George. Op 17 mei, nadat ze in St. George waren aangekomen, 
ontving president Snow een openbaring dat hij de wet van tiende 
moest prediken. De volgende dag verklaarde hij het volgende tot 
de heiligen: ‘Het woord van de Heer tot u is niet nieuw, maar luidt 
eenvoudigweg: DE TIJD IS NU AANGEBROKEN VOOR ALLE HEILIGEN DER 

LAATSTE DAGEN DIE ZICH OP DE TOEKOMST WILLEN VOORBEREIDEN EN OP 

EEN STEVIG FUNDAMENT WILLEN BOUWEN, OM DE WIL VAN DE HEER TE DOEN 

EN HUN VOLLEDIGE TIENDE TE BETALEN. Dat is het woord van de Heer 
tot u, en dat zal het woord van de Heer tot alle nederzettingen in 
het land Zion zijn.’ 77

Nadat hij deze boodschap in St. George had uitgedragen, brach-
ten president Snow en zijn metgezellen dezelfde boodschap over 
in plaatsen in het zuiden van Utah en in andere gemeenschappen 
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tussen St. George en Salt Lake City. Tegen de tijd dat ze op 27 
mei terugkeerden, hadden ze 24 bijeenkomsten gehouden waarin 
president Snow 26 keer had gesproken en 4417 kinderen de hand 
geschud. Ze hadden 676 kilometer met de trein en 494 kilometer 
met paard en wagen afgelegd.78 President Snow deed hernieuwde 
energie op door deze gebeurtenis en keek er naar uit om de wet 
van tiende in de hele kerk onder de aandacht te blijven brengen. 
‘Ik ben zo tevreden met het resultaat van dit bezoek,’ zei hij, ‘dat ik 
overweeg om in de nabije toekomst alle ringen in Zion in te trek-
ken.’ 79 Hij presideerde vele ringconferenties, waar hij de heiligen 
beloofde dat gehoorzaamheid aan deze wet kerkleden zou voor-
bereiden op stoffelijke en geestelijke zegeningen.80 Hij beloofde 
ook dat de kerk door gehoorzaamheid aan de wet van tiende uit 
de schulden zou komen.81

Leden in de hele kerk gaven met hernieuwde toewijding gehoor 
aan de raad van president Snow. In 1904 schreef geschiedschrijver 
Orson F. Whitney, die later lid van het Quorum der Twaalf Apos-
telen werd: ‘De uitwerking van de beweging was direct merkbaar. 
Tiende en giften stroomden binnen met een stiptheid en in een 
overvloed die in jaren niet waren voorgekomen. De toestand en 
vooruitzichten van de kerk zagen er rooskleuriger uit. President 
Snow was al deelgenoot van de liefde en het vertrouwen van zijn 
volk, en die goede gevoelens namen nu in intensiteit en omvang 
toe.’ 82 President Heber J. Grant, die lid van het Quorum der Twaalf 
was toen president Snow de openbaring over tiende ontving, ver-
klaarde later: ‘Lorenzo Snow werd op 85-jarige leeftijd president van 
de kerk. Maar wat hij in de drie jaar daarna tot stand heeft gebracht, 
is gewoon bijna niet te bevatten. (…) In drie korte jaren heeft deze 
man, die nooit bij financiële zaken betrokken was geweest, die zijn 
leven jarenlang aan tempelwerk had toegewijd, op een leeftijd die 
in de wereld veel te hoog is, de financiën van de kerk van Christus 
aangepakt. Onder leiding van de levende God heeft hij in drie jaar 
tijd alles financieel veranderd, van duisternis naar licht.’ 83

getuigenis afleggen in de laatste dagen van zijn bediening

Op 1 januari 1901 woonde president Snow een bijzondere bij-
eenkomst bij in de Tabernakel in Salt Lake City om de twintig-
ste eeuw te verwelkomen. Mensen van alle gezindten waren voor 
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de gelegenheid uitgenodigd. President Snow had een boodschap 
voor het evenement voorbereid, maar kon die niet zelf voorlezen 
omdat hij zwaar verkouden was. Na een openingslofzang, een ope-
ningsgebed en een lied door het Mormoons Tabernakelkoor stond 
President Snows zoon LeRoi op en las de boodschap met de titel 
‘Greeting to the World by President Lorenzo Snow’ [Groet aan de 
wereld door president Lorenzo Snow] voor.84 De slotwoorden van 
de boodschap gaven de gevoelens van president Snow over het 
werk van de Heer treffend weer:

‘In het 87ste jaar van mijn leven op aarde verlang ik volop naar 
het welzijn van het mensdom. (…) Ik hef mijn handen op en smeek 
de zegeningen des hemels over de aardbewoners af. Moge de zon-
neschijn van boven u toelachen. Mogen de kostbaarheden van de 
aardbodem en de vruchten van het veld volop voor uw welzijn wor-
den voortgebracht. Moge het licht der waarheid de duisternis uit uw 
ziel verdrijven. Mogen rechtschapenheid toenemen en ongerechtig-
heid afnemen. (…) Mogen gerechtigheid zegevieren en corruptie 
verdwijnen. En mogen deugd en kuisheid en eer standhouden, 
tot het kwaad is overwonnen en de aarde van goddeloosheid is 
gereinigd. Laat deze diep gekoesterde wensen, als de stem van de 
“mormonen” in de bergen van Utah, uitgaan over de hele wereld, 
en laat alle mensen weten dat wij de zegen en het heil van het hele 
mensdom voor ogen hebben. (…) Moge God verheerlijkt worden 
in de komende overwinning op zonde en verdriet, op ellende en 
dood. Vrede zij met u allen!’ 85

Op 6 oktober 1901 stond president Lorenzo Snow op om zijn 
medeheiligen in de slotbijeenkomst van de algemene conferentie 
toe te spreken. Hij was al enkele dagen behoorlijk ziek en zei toen 
hij het spreekgestoelte had bereikt: ‘Geliefde broeders en zusters, 
ik zie het als een wonder dat ik u vanmiddag kan toespreken.’ Hij 
vertelde kort iets over leiderschap in de kerk. Daarna sprak hij de 
laatste woorden uit die de gezamenlijke leden van de kerk van hem 
zouden horen: ‘God zegene u. Amen.’ 86

Vier dagen later stierf president Snow aan een longontsteking. 
Na een uitvaartdienst in de Tabernakel in Salt Lake City werd 
zijn lichaam te ruste gelegd op een begraafplaats in zijn geliefde 
 Brigham City.
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President lorenzo Snow heeft zijn hele leven kennis gezocht 
‘door studie en ook door geloof’ (lV 88:118).
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Leren door geloof

‘Laten wij voortgaan, broeders en zusters, met 
werken in de naam van de Heer onze God. 

Laten wij elke dag in wijsheid en intelligentie 
toenemen, opdat alle omstandigheden die zich 

voordoen ons tot heil zullen strekken.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Wanneer de jonge Lorenzo Snow niet bezig was op de gezins-
boerderij, was hij meestal aan het lezen — ‘verscholen met zijn 
boek’, zoals de andere gezinsleden zeiden. Volgens zijn zus Eliza 
was hij ‘altijd aan het leren, zowel thuis als op school’.1 Zijn leer-
gierigheid nam toe naarmate hij ouder werd. Zelf noemde hij leren 
‘het leidende beginsel’ in zijn jeugd.2 Nadat hij op openbare scholen 
had gezeten, ging hij in 1835 studeren aan Oberlin College, een 
particuliere school in de staat Ohio (VS). In 1836, voordat hij lid 
van de kerk was, ging hij op Eliza’s uitnodiging in om in Kirtland 
(Ohio) te komen wonen, waar hij Hebreeuws studeerde in een klas 
met de profeet Joseph Smith en diverse apostelen.

Nadat hij zich had laten dopen en bevestigen, ging zijn inte-
resse uiteindelijk meer uit naar ‘het onderricht van de Geest’ 3 dan 
naar ‘boekenwijsheid’.4 Hij is zijn leven lang leergierig gebleven. Zo 
sprak hij op tachtigjarige leeftijd als president van het Quorum der 
Twaalf Apostelen de heiligen in de algemene oktoberconferentie 
van 1894 toe. Hij memoreerde aan de toespraken die zijn minder 
ervaren broeders eerder die dag hadden gehouden, en zei: ‘Ik heb 
enkele denkbeelden gehoord waar ik nog nooit eerder over na heb 
gedacht, en ze waren uitermate nuttig.’ 5 Zes jaar later woonde hij als 
president van de kerk een conferentie van de zondagsschoolorgani-
satie bij. Nadat hij anderen had horen spreken, was hij uiteindelijk 
aan de beurt. Hij begon zijn toespraak als volgt: ‘Ik ben aangenaam 
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verrast door wat ik heb gezien en gehoord. (…) Ik kan zeggen dat 
ik het een en ander heb geleerd; en als ik, een man van 86 jaar, 
iets kan leren, zie ik geen enkele reden waarom uw bijeenkomsten 
volwassenen in het algemeen niet kunnen plezieren en tot nut en 
lering zijn.’ 6 [Zie suggestie 1 op p. 46.]

Leringen van Lorenzo Snow

Leren vereist geloof, inspanning en doorzettingsvermogen.

In deze grootse en heerlijke godsdienst die u en ik hebben ont-
vangen, valt elke dag wel iets nieuws en waardevols te leren. En 
het is niet alleen een voorrecht maar ook noodzakelijk dat we ons 
deze dingen eigen maken en nieuwe ideeën opdoen.7

Het mormonisme heeft alles te maken met vooruitgang — in 
verstandelijk, lichamelijk, moreel en geestelijk opzicht. Heiligen 
der laatste dagen nemen geen halfslachtige houding aan wat leren 
betreft.8

Een lang leven op aarde is nuttig om de nodige kennis en erva-
ring op te doen. De Heer heeft immers gezegd dat welk niveau van 
intelligentie wij in dit leven ook bereiken, het in de opstanding met 
ons zal verrijzen, en als iemand in dit leven meer kennis en intel-
ligentie verkrijgt, hij daar in die mate voordeel bij zal hebben in de 
toekomende wereld [zie LV 130:18–19].9

Sommigen leren niet en verbeteren zich niet zo snel als ze zou-
den kunnen, omdat hun blik en hun hart niet op God zijn gericht. 
Ze denken niet diep na en beschikken niet over de kennis die ze 
zouden kunnen hebben; ze lopen veel mis van wat ze hadden kun-
nen ontvangen. We moeten kennis verkrijgen voordat we blijvende 
vreugde verkrijgen; we moeten goed bij de les blijven wat de din-
gen van God betreft.

We kunnen onze tijd nu wel verbeuzelen, maar als we onze intel-
lectuele vermogens willen aanwakkeren, zullen we toch een keer 
aan de slag moeten. We hebben een bepaalde route af te leggen, 
en als we vandaag niet opschieten, moeten we morgen des te meer 
inhalen.10
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We moeten onze geest en ons verstand aan het werk zetten en 
de talenten die we van God hebben gekregen gebruiken en uitoe-
fenen. Dan staan we door het licht van de gave en macht van de 
Heilige Geest open voor de nodige ideeën, intelligentie en zege-
ningen die ons op de toekomst voorbereiden, op gebeurtenissen 
die komen gaan.

Hetzelfde beginsel is van toepassing op al onze handelingen 
wat de dingen van God betreft. We moeten ons ervoor inspannen. 
(…) Stilstaan zonder in actie te komen is nutteloos; als we niets 
doen, bereiken we ook niets. Elk beginsel dat uit de hemel wordt 
geopenbaard, is voor ons welzijn, voor ons leven, voor ons heil en 
voor ons geluk.11

We vinden het misschien niet nodig dat we actief zoeken naar 
wat God van ons verlangt; ofwel dat we de beginselen onderzoeken 
die God heeft geopenbaard waardoor we belangrijke zegeningen 
kunnen verwerven. Er zijn duidelijke beginselen geopenbaard, met 
de verhoging van de heiligen der laatste dagen als oogmerk en ter 
voorkoming van allerhande problemen en beproevingen. Toch laten 
we de zegeningen, door ons gebrek aan doorzettingsvermogen om 
ze te leren en ernaar te handelen, aan onze neus voorbijgaan.12

‘Het onderricht van de geest’ verdient onze ‘volle aandacht’.
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Laten wij voortgaan, broeders en zusters, om te werken in de 
naam van de Heer onze God. Laten wij elke dag in wijsheid en 
intelligentie toenemen, opdat alle omstandigheden die zich voor-
doen ons tot heil zullen strekken en ons in geloof en intelligentie 
doen toenemen.13 [Zie suggestie 2 op p. 46.]

Het onderricht van de Geest verdient onze volle aandacht.

Er is een vorm van onderricht die onze volle aandacht verdient 
en die we allemaal zouden moeten nastreven — het onderricht van 
de Geest.14

Een beetje geestelijke kennis is veel meer waard dan louter menin-
gen, denkbeelden en ideeën, of zelfs de uitvoerigste argumenten. 
Een beetje geestelijke kennis is uitermate belangrijk en waardevol.15

We moeten onze geestelijke vooruitgang niet verwaarlozen ter-
wijl we naar aardse rijkdom zoeken. Het is onze plicht er alles aan 
te doen om ons in de beginselen van licht en kennis te bekwamen, 
en ons daarnaast van de stoffelijke zegeningen en gemakken van 
dit leven te verzekeren.16

Als we te eenzijdig en te veel aandacht schenken aan het ver-
werven van wereldse goederen, ten koste van geestelijke rijkdom, 
zijn we geen verstandige rentmeesters.17 [Zie suggestie 3 op p. 46.]

We moeten de evangeliebeginselen steeds opnieuw horen.

[Sommige beginselen] hebt u misschien al honderden keren 
gehoord, en toch moeten we deze dingen kennelijk keer op keer 
opnieuw horen. Het doet me denken aan wat ik steeds weer aan 
nieuwe ideeën opdoe als ik een openbaring in de Leer en Ver-
bonden voor de zoveelste keer lees. Ik neem aan dat het u ook zo 
vergaat, mij in elk geval wel.18

Het vergaat ons net zo als een kind dat het alfabet leert. De leer-
kracht zegt tegen het kind: ‘Dit is de letter a; ga je die goed onthou-
den?’ Het kind antwoordt: ‘Ja, die onthoud ik wel.’ De leerkracht gaat 
naar de volgende letter en zegt: ‘Dit is de letter b ; kijk er maar goed 
naar en probeer je hem dan te onthouden?’ ‘Ja hoor’, zegt het kind. 
Dan gaat de leerkracht terug naar de letter a. ‘Welke letter is dit?’ 
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Het kind weet het niet meer. De leerkracht legt het kind nogmaals 
uit dat dit a is en gaat naar de letter b. Die blijkt het kind ook te 
zijn vergeten, waarna de letter b nog een keer wordt uitgelegd. Dit 
gebeurt allemaal in de ochtend. In de middag roept de leerkracht het 
kind weer bij zich en merkt dat het kind de letters weer is vergeten 
en ze opnieuw moet leren. En zo moet de les keer op keer herhaald 
worden, zelfs zo vaak dat een onervaren leerkracht die daar geen 
rekening mee had gehouden vast en zeker ontmoedigd zou raken. 
Bij de heiligen der laatste dagen gaat dat net zo. We mogen er dan 
wel eens moe van worden steeds hetzelfde te horen, maar dat is de 
enige manier om het te laten beklijven. We moeten het ons eigen 
maken. Ik weet dat de heiligen der laatste dagen uiteindelijk alle 
wetten en geboden van God zullen kennen en ze strikt in acht zul-
len nemen. Maar zo ver zijn we nog niet.19 [Zie suggestie 4 op p. 46.]

Wanneer we bijeenkomen om het evangelie 
te leren, hebben leerkracht én leerling 

de leiding van de Geest nodig.

Wanneer [een leerkracht] voor de mensen staat, dient hij te besef-
fen dat hij daar staat om kennis over te brengen, opdat zij waarheid 
in hun ziel mogen ontvangen en in rechtschapenheid opgebouwd 
worden door meer licht te ontvangen, en om vooruitgang te maken 
in de beginselen van heiligheid.

Dat kan alleen door de nodige inspanning van onze geest, door 
een energiek geloof en door met geheel ons hart de Geest van de 
Heer onze God te zoeken. Dat geldt evenzeer voor de hoorders: 
tenzij men aandachtig let op wat de spreker of leerkracht die voor 
hen staat van tijd tot tijd van hen vraagt, en tenzij zij zich met geheel 
hun verstand en kracht inspannen en de Heer aanroepen, doen ze 
er niet hun voordeel mee en is het hun niet tot het beoogde nut.20

Ik verlang van de heiligen der laatste dagen dat ze tijdens deze 
conferentie bij de toespraken van de ouderlingen hun geloof en 
gebeden zullen oefenen voor ieder die spreekt, dat hij die dingen 
mag zeggen en wij de Geest mogen hebben om die dingen te ont-
vangen die nuttig voor ons zijn. Dat is ons voorrecht en onze plicht. 
We zijn hier niet zomaar beland; we zijn naar deze conferentie 
gekomen met de verwachting dat we er iets van zouden opsteken.21
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U moet de Heer vragen [de sprekers] iets te laten zeggen wat u 
graag wilt weten, dat ze iets naar voren mogen brengen waar u iets 
aan hebt. Als u erop gebrand bent bepaalde zaken te weten die u 
niet begrijpt, bid dan dat [ze] iets zullen zeggen wat uw verstand 
verlicht en uw onrust over die kwestie wegneemt. Dan maken we 
een geweldige en formidabele conferentie mee, die beter is dan 
ooit. Het lijkt misschien vreemd, maar onze laatste conferentie lijkt 
altijd de beste te zijn, en moge dat ook zo zijn. En u, broeders en 
zusters, richt uw hart op de Heer en oefen uw geloof terwijl onze 
kerkleiders u toespreken. We worden dan niet teleurgesteld en u 
keert niet van deze conferentie naar huis terug zonder het gevoel 
dat u enorm en overvloedig gezegend bent.22

Ik neem aan dat vele aanwezigen hier van ver gekomen zijn naar 
deze algemene conferentie en dat we ons allemaal door zuivere 
motieven laten leiden om bijeen te komen — met het verlangen om 
onszelf te verbeteren en te vervolmaken wat onze geschiktheid voor 
het koninkrijk van God betreft. Willen we hierin niet teleurgesteld 
worden, dan moeten we ons hart voorbereiden om het gesprokene 
tijdens deze conferentie, wat de Geest van de Heer kan influiste-
ren, te ontvangen en er iets nuttigs mee te doen. Ik ben altijd van 

we moeten ‘ons hart voorbereiden’ om de boodschappen 
tijdens de algemene conferentie en andere bijeenkomsten 

‘te ontvangen en er iets nuttigs mee te doen’.
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mening geweest dat wij het vooral zelf zijn — en niet de sprekers 
— die bepalen in hoeverre we opgebouwd worden.23

Wanneer we samenkomen (…), is het ons voorrecht om te leren 
van degenen die ons toespreken. Is dat niet het geval, dan ligt dat 
over het algemeen aan onszelf.24

Ik zie bij mensen wel eens een bepaalde zwakheid. Sommigen 
komen veeleer naar een bijeenkomst om te genieten van de voor-
dracht van hun favoriete spreker en om zijn stijl van spreken te 
bewonderen, of ze komen eerder om de spreker te zien of zijn 
karakter te analyseren (…), dan om iets nuttigs en goeds te leren 
waardoor ze in rechtschapenheid kunnen toenemen. (…)

(…) Als we de vermogens die we hebben meegekregen niet 
gebruiken en de Geest van de Heer niet verkrijgen, steken we maar 
weinig van de sprekers op, ook al zijn de besproken denkbeelden 
van grote waarde. Ook al worden ideeën soms in een gebrekkige 
stijl overgebracht, als de toehoorders zich ervoor willen inspan-
nen, (…) merken ze al snel dat ze elke bijeenkomst wel iets van de 
sprekers hebben geleerd.25

Het zijn niet altijd de lange uiteenzettingen waar de heiligen der 
laatste dagen het meest van kunnen opsteken, maar de verschil-
lende toespraken hebben allemaal wel iets wat ons op een idee kan 
brengen of meer inzicht kan geven in een beginsel, wat ons later 
goed van pas blijkt te komen.26

We zijn hier bijeen om God te aanbidden en zaken af te hande-
len die nodig zijn om het waarheidswerk op aarde voort te stuwen. 
Wat u leert hangt grotendeels af van wat u bezighoudt. We moeten 
dan ook onze wereldse zaken achter ons laten en onze aandacht 
op het doel van deze conferentie richten.27

Voor onze informatie en geestelijke kennis zijn we volkomen 
afhankelijk — voelen we ons zo afhankelijk — van de Heer. En 
naarmate we ons geloof oefenen ontvangen we meer informa-
tie, die tot ons komt via de dienstknechten van de Heer. (…) Hij 
spreekt tot ons, door middel van zijn dienstknechten, die ons toe-
spreken bij gelegenheden als deze wanneer we samenkomen om 
onze God te aanbidden.28 [Zie suggestie 5 op p. 46.]
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Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Neem pp. 39–40 door, waarin president Snows levenslange 
leergierigheid ter sprake komt. Hoe kan iemand zijn of haar 
hele leven blijven leren? Denk eens na hoe u tegen leren aan-
kijkt en hoe u uw hele leven door kunt blijven leren.

 2. Bestudeer de raad van president Snow aangaande inspanning en 
doorzettingsvermogen wat evangeliestudie betreft (pp. 40–41). 
In welke opzichten verandert uw manier van leren wanneer u 
er zich daadwerkelijk voor inspant? Hoe kunnen we kinderen 
en jongeren helpen om actief te leren?

 3. President Snow spoorde de heiligen aan om ‘het onderricht 
van de Geest’ na te streven (p. 42). Wat betekent dat voor u? 
Wat kan het gevolg zijn wanneer ons onderricht te veel op 
wereldse rijkdom is gericht?

 4. Wat heeft het voorbeeld van een kind dat het alfabet moet 
leren (pp. 42–43) te maken met onze inspanningen om het 
evangelie te leren? Welke beginselen hebt u bij uw studie van 
de woorden van vroegere en hedendaagse profeten herhaald 
zien worden?

 5. Hoe kunnen we ons hart voorbereiden om tijdens de bijeen-
komsten en lessen in de kerk meer te leren? Hoe kunnen we 
actief leren, ook wanneer we gewoon naar een toespraak in 
de avondmaalsdienst of een conferentie zitten te luisteren? (Zie 
voor enkele voorbeelden pp. 43–45.)

Relevante teksten: 2 Nephi 9:28–29; 28:30; Mosiah 2:9; LV 50:13–22; 
88:118, 122; 136:32–33

Onderwijstip: ‘De kerk heeft lesboeken en ander materiaal gepu-
bliceerd om ons behulpzaam te zijn bij het onderwijzen uit de 
Schriften en de woorden van de hedendaagse profeten. Verklarende 
verhandelingen of andere naslagwerken zijn nagenoeg overbodig.’ 
(Zie Onderwijzen — geen grote roeping: handleiding voor evange
lieonderwijs [1999], p. 52.)
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Jezus christus gaf ons het goede voorbeeld toen  
Hij zich door onderdompeling liet dopen.
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De doop en de gave van 
de Heilige Geest

‘Dit (…) was de orde van het evangelie in de tijd van 
de apostelen: geloof in Jezus Christus, bekering, doop 
door onderdompeling tot vergeving van zonden, en 
handoplegging voor de gave van de Heilige Geest. 
Wanneer men deze orde begreep en naar behoren 

toepaste, sproten daar onmiddellijk machten, gaven, 
zegeningen en heerlijke voorrechten uit voort.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Zelfs nadat Lorenzo Snow een getuigenis had ontvangen dat 
Joseph Smith een profeet was, worstelde hij met het besluit om 
zich bij De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen aan te sluiten. Hij wist dat hij als lid van de kerk enkele 
wereldse ambities moest laten varen. Maar na wat hij zijn ‘hevigste 
strijd in hart en ziel’ noemde, was hij bereid zich te laten dopen. 
Hij vertelde later: ‘Met de hulp van de Heer — want ik weet zeker 
dat Hij me heeft geholpen — legde ik mijn hoogmoedige, wereldse 
ambities op het altaar, en betrad, nederig als een kind, de wateren 
van de doop en ontving de verordeningen van het evangelie. (…) 
Ik ontving de doop en de verordening van de handoplegging door 
iemand die beweerde goddelijk gezag te bezitten.’ 1

Nadat hij deze zegen zelf had ontvangen, wilde hij er graag met 
anderen over praten. In een brief die hij als zendeling in Italië 
schreef, zei hij: ‘In de meeste landen ging het ontsluiten van de deur 
naar het koninkrijk van God met grote onrust en moeilijkheden 
gepaard. Daar kunnen wij hier van meepraten. Het was me dan ook 
een groot genoegen om in het water af te dalen met de eerste kan-
didaat voor het eeuwige leven. De Italiaanse taal heeft ons nooit zo 
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lieflijk in de oren geklonken als op dat belangwekkende moment, 
toen ik deze heilige verordening voltrok en een deur opende die 
geen mens kan sluiten.’ 2 [Zie suggestie 1 op p. 59.]

Leringen van Lorenzo Snow

We ontvangen zegeningen van God wanneer we 
de beginselen volgen die Hij heeft gevestigd.

God heeft bepaalde beginselen gevestigd, die de mens geestelijke 
kennis, gaven en zegeningen opleveren als hij er bewust naar leeft. 
Heel vroeger en ook in de dagen van de apostelen ontvingen men-
sen geestelijke kracht en diverse voorrechten door hun begrip en 
stipte naleving van bepaalde regels die de Heer had opgesteld. Zo 
ging Abel, een van de zoons van Adam, op basis van de informatie 
dat het offeren van offerandes volgens de orde van God was en men 
daardoor zegeningen kon verkrijgen, aan de slag. Hij voldeed aan 
die orde en bracht de offerande waardoor hij heerlijke manifestaties 
van de Allerhoogste ontving [zie Genesis 4:4; Hebreeën 11:4].

Toen de mensen vóór de zondvloed goddeloos waren gewor-
den en de tijd voor hun ondergang rijp was, maakte de Heer een 
weg bekend waardoor de rechtvaardigen konden ontsnappen. Wie 
deze weg begrepen en bewandelden, waren zeker van de beloofde 
zegeningen [zie Genesis 6–8].

Jozua moest bepaalde stappen van God in acht nemen voordat 
hij Jericho in bezit kon nemen. Nadat hij de opgedragen stappen 
ten volle had uitgevoerd, kreeg hij de beoogde beloning direct in 
handen. [Zie Jozua 6.]

Nog een voorbeeld: het voorval met Naäman, overste van het Assy-
rische leger — hij was door melaatsheid getroffen, had gehoord van 
Elisa, de profeet, en vroeg of hij hem van zijn aandoening kon gene-
zen. De profeet was vervuld van de Heilige Geest, die de voornemens 
van God [bekendmaakt], en vertelde hem dat hij zich zevenmaal in de 
Jordaan moest baden om te worden genezen. Naäman vond dit eerst 
veel te eenvoudig en was er niet blij mee. Hij wilde de raad in de wind 
slaan — iets zo eenvoudigs naast zich neer leggen. Maar na ampele 
overweging voldeed hij nederig aan de regels, waarna de zegeningen 
zich direct deden gelden! [Zie 2 Koningen 5:1–14.] (…)
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Toen de evangeliebedeling werd ingeluid, verkreeg men de 
gaven en zegeningen op basis van soortgelijke beginselen: dat wil 
zeggen op basis van gehoorzaamheid aan bepaalde vastgestelde 
regels. De Heer schreef nog steeds bepaalde handelingen voor, met 
de belofte van bepaalde bijzondere voorrechten voor wie er gehoor 
aan gaven. En op die daden — nauwgezet verricht — volgden dan 
onherroepelijk de beloofde zegeningen.3

De uiterlijke verordeningen van de doop en 
bevestiging zijn onlosmakelijk verbonden met de 

innerlijke werken van geloof en bekering.

Sommigen koesteren de misvatting dat onder de evangeliebede-
ling gaven en zegeningen niet door externe gehoorzaamheid — of 
externe werken — werden verkregen, maar louter door geloof en 
bekering, door mentale inspanning, los van het fysieke. Maar wij 
schuiven de overleveringen, het bijgeloof en de geloofsbelijdenis-
sen terzijde en richten ons op het woord van God. Daaruit blijkt 
dat externe werken, of uiterlijke verordeningen, onder de evange-
liebedeling onlosmakelijk met de innerlijke werken van geloof en 
bekering waren verbonden. Als bewijs daarvan haal ik de volgende 
uitspraken aan:

De Heiland zei: ‘Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat 
Ik zeg?’ [Lucas 6:46.] Hij zei ook: ‘Een ieder nu, die deze mijn woor-
den hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn 
huis bouwde op de rots.’ [Matteüs 7:24.] En: ‘Wie gelooft en zich 
laat dopen, zal behouden worden.’ [Marcus 16:16.] Bovendien zei 
Hij: ‘Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk Gods niet binnengaan.’ [ Johannes 3:5.] Deze woorden 
van onze Heiland geven aan dat uiterlijke werken noodzakelijk zijn 
om het heil te verkrijgen.

Op de eerste pinksterdag zei Petrus tegen de menigte om hem 
heen: ‘Bekeert u en laat u dopen tot vergeving van uw zonden, en 
gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.’ [Zie Handelin-
gen 2:38.] Deze profetische uitspraak leert ons dat de mensen een 
uiterlijke handeling moesten verrichten, de doop in water, opdat 
zij vergeving van hun zonden en daarna de gave van de Heilige 
Geest konden ontvangen. Maar aan de uiterlijke handeling gaat het 
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innerlijke werk vooraf — geloof en bekering. Geloof en bekering 
komen vóór de doop; en de doop komt vóór de vergeving van 
zonden en de gave van de Heilige Geest. (…)

Sommigen achten het verkeerd om de doop onder de nood-
zakelijke beginselen te scharen die God heeft verordonneerd om 
vergeving van zonden te verkrijgen. Daar brengen wij tegenin dat 
de Heiland en de apostelen dat wel deden; wij voelen ons dan ook 
verplicht om hun voorbeeld te volgen. (…) De doop (…) reinigt 
onze ziel van onze zonden en bezoedelde staat, door geloof in de 
grote verzoening. (…)

Het is duidelijk dat uiterlijke werken, naast geloof en bekering, 
nodig zijn om de vruchten van het evangelie te plukken.4 [Zie sug-
gestie 2 op p. 59.]

De doop wordt door onderdompeling verricht en de gave 
van de Heilige Geest wordt door handoplegging verleend.

De doop in water vormt een onderdeel van het evangelie van 
Christus. We zien dan ook dat de dienstknechten van God vroeger 
nauwgezet op de bediening ervan toezagen. (…)

op de eerste pinksterdag lieten ongeveer drieduizend mensen zich dopen.
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Laten we eens nader bekijken op welke wijze de doop werd 
verricht. Het spreekt voor zich dat deze verordening maar op één 
manier of wijze verricht moest worden. De apostelen kregen deze 
wijze uitgelegd en hielden daar strikt aan vast. We krijgen meer 
inzicht in dit onderwerp als we de omstandigheden in ogenschouw 
nemen waaronder de doop werd bediend.

Er staat geschreven dat Johannes [de Doper] te Enon mensen 
doopte omdat daar veel water was [zie Johannes 3:23]. Als sprenke-
len de wijze van dopen was, was er voor hem niet echt een reden 
om naar Enon te gaan vanwege het vele water, terwijl hij met een 
beetje water iedereen in Judea wel had kunnen besprenkelen zon-
der helemaal naar Enon te reizen. Er staat ook dat hij mensen in 
de Jordaan doopte. Nadat de verordening aan onze Heiland was 
bediend, steeg Hij op uit het water, wat uitdrukkelijk wil zeggen 
dat Hij erin was afgedaald, opdat de verordening op de juiste wijze 
mocht worden verricht [zie Matteüs 3:16]. Er is ook sprake van een 
zekere kamerling die met Filippus in het water afdaalde en later 
weer uit het water kwam [zie Handelingen 8:26–38]. Welnu, ieder-
een die beweert enig gezond verstand en logica te bezitten, moet 
toegeven dat als een weinig water op het voorhoofd sprenkelen had 
volstaan, deze twee personen nooit het water zouden zijn ingegaan 
om de verordening te ontvangen. Paulus geeft in zijn brief aan de 
heiligen een zonneklaar getuigenis wat onderdompeling betreft. 
(…) Die apostel verklaarde dat de heiligen door de doop met Chris-
tus begraven waren [zie Romeinen 6:4; Kolossenzen 2:12].

Het is overduidelijk dat ze niet door de doop begraven konden 
worden zonder helemaal onder water te verdwijnen. Een voorwerp 
is niet echt begraven wanneer een deel ervan nog boven de grond 
uitsteekt. Zo wordt iemand ook niet in het water begraven tenzij de 
hele persoon onder water is gelegd. Deze toelichting van de apostel 
over de wijze van dopen komt prachtig overeen met de woorden 
van onze Heiland ‘tenzij iemand geboren wordt uit water’ enz. Uit 
iets geboren worden kan alleen als we erin zijn geplaatst en eruit 
tevoorschijn komen. Uit water geboren worden kan ook alleen als 
we in het water worden opgenomen en er weer uit tevoorschijn 
komen.
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Ik denk dat ik nu wel genoeg heb gezegd aangaande dit punt 
om ieder weldenkend en onbevooroordeeld mens te overtuigen dat 
de verordening van de doop in de begindagen van het christen-
dom door onderdompeling werd verricht, in de tijd dat het zuivere 
evangelie in zijn volheid werd gepredikt.

In Hebreeën [hoofdstuk] 6 lezen we dat handoplegging tot een 
van de beginselen van het evangelie werd gerekend. Iedereen weet 
dat de tegenwoordige christelijke kerken grotendeels voorbijgaan 
aan deze verordening, net als aan de doop door onderdompeling 
tot vergeving van zonden. Ik hoop dan ook dat enkele opmerkin-
gen over dit onderwerp nuttig zullen blijken. Christus legde bij ver-
schillende gelegenheden de zieken de handen op en genas hen. In 
zijn opdracht aan de apostelen, in het laatste hoofdstuk van Marcus, 
zegt Hij: ‘Deze tekenen zullen hen die geloven, volgen; zij zullen 
de zieken de handen opleggen en zij zullen genezen’ enz. Ananias 
legde Saulus de handen op, die onmiddellijk weer kon zien nadat 
deze verordening was verricht [zie Handelingen 9:17–18]. Toen 
Paulus als schipbreukeling op het eiland Malta was beland, legde 
hij de vader van Publius, de bestuurder van het eiland, de handen 
op en genas hem van zijn koorts [zie Handelingen 28:8]. Uit deze 
paar opmerkingen blijkt duidelijk dat de oplegging van handen 
door God is ingesteld als [middel] waardoor hemelse zegeningen 
verkregen kunnen worden.

Hoewel genezing van de zieken met de bediening van deze 
verordening te maken had, blijkt bij nadere beschouwing van 
dit onderwerp dat een nog grotere zegen met deze verordening 
verband hield. We kunnen lezen dat mannen en vrouwen in de 
stad Samaria zich door Filippus hadden laten dopen en daar grote 
vreugde aan beleefden. Ze waren kennelijk zo blij omdat hun zon-
den waren vergeven door hun geloof, bekering en de doop, en 
omdat ze in zekere mate de Heilige Geest van God hadden ont-
vangen, die er vanzelfsprekend op volgt, nadat ze een rein gewe-
ten hadden verkregen door de vergeving van hun zonden. Door 
dit sprankje van de Heilige Geest dat ze nu bezaten, begonnen ze 
het koninkrijk van God te zien. U weet nog wel dat onze Heiland 
heeft verklaard dat niemand het Koninkrijk Gods kan zien, tenzij 
hij wederom geboren wordt. In [het] daaropvolgende vers zegt Hij 
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dat hij het niet kan binnengaan, tenzij hij twee keer geboren wordt, 
eerst uit water en daarna uit de Geest [zie Johannes 3:3–5].

Nu waren deze mensen uit Samaria uit water geboren — zij 
hadden de eerste geboorte ondergaan, daarom konden ze het 
Koninkrijk Gods zien en de verschillende zegeningen, voorrechten 
en heerlijkheden ervan met het oog van geloof aanschouwen. Maar 
omdat ze de tweede geboorte, namelijk uit de Geest, niet hadden 
ondergaan, waren ze het Koninkrijk Gods niet binnengegaan — ze 
konden nog geen aanspraak maken op de volledige voorrechten 
van het evangelie. Toen de apostelen in Jeruzalem het succes van 
Filippus ter ore kwam, stuurden zij Petrus en Johannes naar Samaria 
om de verordening van de handoplegging te bedienen. Zo gezegd, 
zo gedaan: in Samaria aangekomen, legden ze de nieuwe dope-
lingen de handen op, waarna ze de Heilige Geest ontvingen. [Zie 
Handelingen 8:5–8, 12, 14–17.] 5 [Zie suggestie 3 op p. 59.]

wij ontvangen de gave van de Heilige geest door handoplegging.
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De zegeningen van de doop en de bevestiging 
volgen alleen wanneer die verordeningen 

met het juiste gezag zijn verricht.

De beloofde zegeningen volgen alleen als [de verordeningen] wor-
den bediend door iemand die daadwerkelijk door God is gemachtigd. 
De apostelen en zeventigers werden door Jezus Christus geordend om 
de verordeningen van het evangelie te bedienen, waardoor de gaven 
en zegeningen van de eeuwigheid beschikbaar kwamen. Vandaar dat 
Christus tot zijn apostelen zegt: ‘Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die 
zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend’ 
[ Johannes 20:23]. Dat wil zeggen: wie zich nederig toont, zich oprecht 
van zijn zonden bekeert en de doop van de apostelen ontvangt, ont-
vangt vergeving van zijn zonden door het zoenbloed van Jezus Chris-
tus en ontvangt door handoplegging de Heilige Geest. Maar aan wie 
deze dingen van de apostelen niet willen ontvangen, blijven hun zon-
den kleven. (…) Deze macht en het gezag om het evangelie te bedie-
nen verleenden de apostelen ook aan anderen, zodat de apostelen 
die verantwoordelijkheid en bevoegdheid niet alleen droegen. (…) 
Welnu, tenzij er iemand met een dergelijke bevoegdheid te vinden is, 
iemand met het gezag om te dopen en de handen op te leggen, hoeft 
niemand die verordeningen te ontvangen of enige zegeningen ervan 
te verwachten, tenzij ze op geldige wijze zijn bediend.

(…) Het gezag om de verordeningen van het evangelie te bedie-
nen [was] eeuwenlang verloren. (…) De kerk die de apostelen had-
den gevestigd, viel geleidelijk aan uiteen, raakte verloren in de 
wildernis en verloor het gezag en het priesterschap. Ze week af 
van de orde van God; ook de genadegaven gingen verloren en men 
overtrad de wetten en veranderde de verordeningen van het evan-
gelie: onderdompeling veranderde in besprenkeling en de opleg-
ging van handen werd aan de kant geschoven. Profetie en tekenen 
hadden afgedaan. (…)

Johannes, die zag en in het boek Openbaring schreef dat de kerk 
in duisternis zou afdwalen, (…) spreekt, in [hoofdstuk 14, vers 6], 
over de herstelling van het evangelie. ‘En ik zag een andere engel 
vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, 
om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn.’ Het is 
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dus duidelijk dat die profetie ergens vóór de wederkomst van onze 
Heiland vervuld moest worden.

(…) Ik getuig nu, met de grootste zekerheid door openbaring 
van God, dat deze profetie reeds is vervuld, dat een engel van God 
de mens in deze laatste dagen heeft bezocht en datgene heeft her-
steld wat lang verloren is geweest, namelijk het priesterschap, de 
sleutels van het koninkrijk, de volheid van het eeuwig evangelie.6 
[Zie suggestie 4 op p. 59.]

De beloofde zegeningen zullen zeker volgen 
wanneer we onze doopverbonden eren en de 

leiding van de Heilige Geest zoeken.

Dit nu was de orde van het evangelie in de tijd van de aposte-
len: geloof in Jezus Christus, bekering, doop door onderdompe-
ling tot vergeving van zonden, en handoplegging voor de gave 
van de Heilige Geest. Wanneer men deze orde begreep en naar 
behoren toepaste, sproten daar onmiddellijk machten, gaven, zege-
ningen en heerlijke voorrechten uit voort. En in elk tijdperk geldt 
dat nauwkeurige inachtneming van deze stappen volgens de juiste 
orde onherroepelijk dezelfde zegeningen tot gevolg heeft; maar bij 
veronachtzaming ervan, geheel of gedeeltelijk, zijn die zegeningen 
ver te zoeken of in het geheel niet weggelegd.

Christus spreekt in zijn opdracht aan de apostelen van enkele 
bovennatuurlijke gaven voor wie aan deze gang van zaken gehoor 
geven [zie Marcus 16:15–18]. Paulus (…) geeft een uitgebreider 
overzicht van de uiteenlopende gaven die bij de volheid van het 
evangelie horen. Hij noemt er negen en vertelt erbij dat ze de gevol-
gen of vruchten van de Heilige Geest zijn [zie 1 Korintiërs 12:8–10]. 
Nu werd de Heilige Geest aan allen beloofd, ja, aan zovelen als 
de Heer ertoe roepen zou [zie Handelingen 2:37–39]. Deze gave is 
onveranderlijk wat de aard en werking ervan betreft, en is onlosma-
kelijk met een belofte verbonden aan deze hele orde of gang van 
zaken. Het is dan ook redelijk, logisch en Schriftuurlijk om dezelfde 
gaven en zegeningen te verwachten. Als Noach na het bouwen 
van de ark aanspraak kon maken op zijn beloofde redding hier op 
aarde [zie Mozes 7:42–43]; of als Jozua, na het genoemde aantal 
keren om Jericho te zijn getrokken, de ingestorte muren ervan kon 
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beklimmen en de inwoners ervan kon overmeesteren [zie Jozua 
6:12–20]; of als de Israëlieten, na het brengen van de opgedragen 
offeranden, naar de gegeven belofte vergeving van hun zonden 
konden ontvangen [zie Leviticus 4:22–35]; of als Naäman, na de 
uitvoering van Elisa’s opdracht om zich zevenmaal in het water van 
de Jordaan onder te dompelen, zijn beloofde genezing verkreeg 
[zie 2 Koningen 5:1–14]; of als de blinde man, tot slot, nadat hij zich 
in het badwater Siloam had gewassen, de beloofde zegening kon 
verwezenlijken [zie Johannes 9:1–7], dan zeg ik u, met alle recht en 
logica, dat een mens die zijn vooroordelen, sektarische denkbeel-
den en valse overleveringen terzijde wil leggen en wil voldoen aan 
de gehele orde van het evangelie van Jezus Christus, niets onder 
de hemel hem zijn aanspraak op de gave van de Heilige Geest en 
alle bijbehorende zegeningen van het evangelie in het apostolische 
tijdperk kan ontnemen.

Als we een godsdienst willen die ons in de tegenwoordigheid 
van God kan verlossen, moeten we de Heilige Geest ontvangen. En 
om de Heilige Geest te ontvangen moeten we geloven in de Here 
Jezus, ons van onze zonden bekeren, ofwel ze verzaken, ons in 
water laten onderdompelen tot vergeving van zonden en vervolgens 
de handen opgelegd krijgen.7

Met onze aanvaarding van dit evangelie hebben we een verbond 
gesloten dat we ons zouden laten leiden en sturen door de Heilige 
Geest, dat we zijn aanwijzingen zouden volgen en de aanwijzingen 
van het heilbrengende beginsel dat ons kennis geeft en inzicht in 
de dingen Gods, en dat de wil van God overbrengt; en dat we zou-
den werken om de doeleinden van God te verwezenlijken wat het 
heil van het mensdom betreft, met als levensmotto: ‘Het koninkrijk 
van God of niets.’ In hoeverre we deze verbonden zijn nagekomen 
(…) en gehoor hebben gegeven aan de aansporingen van de Hei-
lige Geest, moeten we zelf beoordelen. Voor zover we dat hebben 
gedaan, zijn de zegeningen van de Almachtige over ons uitgestort, 
is ons verstand verlicht, ons begrip verruimd en zijn we op het pad 
van heiligheid, op het pad van volmaaktheid gevorderd. (…) In 
de mate waarin onze getrouwheid tekort is geschoten, (…) in die 
mate zijn we in ons streven naar het eeuwige leven de benodigde 
kennis en wijsheid en goddelijke intelligentie misgelopen die ons 
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bescherming bieden tegen de kwade invloeden en verleidingen 
om ons heen. En in de mate waarin we de aanwijzingen van deze 
goddelijke Geest hebben opgevolgd, hebben we vrede en vreugde 
gekend in onze ziel, de vijand verzwakt, schatten verzameld die 
mot noch roest kunnen aantasten, in die mate zijn we op het pad 
naar het celestiale koninkrijk gevorderd.8 [Zie suggestie 5 hierna.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Lees de verhalen op pp. 49–50 en denk na over uw eigen 
doop en bevestiging of een gelegenheid waarbij u iemand 
anders deze verordeningen zag ontvangen. Welke verbonden 
hebt u gesloten toen u deze verordeningen onderging? Welke 
invloed hebben deze verbonden op uw leven gehad?

 2. Waarom volstaan alleen geloof en bekering zonder de verorde-
ningen niet? Waarom volstaan alleen de verordeningen zonder 
geloof en bekering niet? Lees bij uw overdenkingen president 
Snows leringen nog eens over innerlijke werken en uiterlijke 
verordeningen (pp. 51–52).

 3. Bestudeer de leringen van president Snow op pp. 52–55 en let 
op de Schriftteksten waarnaar hij verwijst. In welke opzichten 
kunt u door deze teksten de noodzaak van onderdompeling 
beter begrijpen? Waarom denkt u dat de oplegging van handen 
voor de gave van de Heilige Geest een ‘grotere zegen’ is dan 
de oplegging van handen om zieken te genezen?

 4. Neem de paragraaf door die op p. 56 begint. Welke ‘genade-
gaven’ hebt u door de herstelling van het priesterschap 
ontvangen?

 5. Bestudeer de laatste twee alinea’s van dit hoofdstuk. Wat bete-
kent het voor u om u te laten leiden en sturen door de Heilige 
Geest en zijn aanwijzingen te volgen?

 6. In welke opzichten staat Leer en Verbonden 68:25–28 in ver-
band met de leringen in dit hoofdstuk? Hoe kunnen ouders 
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hun kinderen geloof, bekering, de doop en de gave van de 
Heilige Geest leren begrijpen?

Relevante teksten: 2 Nephi 31:12, 17–20; Mosiah 18:8–10; Alma 5:14; 
LV 20:37; 36:2; 39:6; 130:20–21

Onderwijstip: ‘[Weersta] de verleiding om te veel stof te willen 
behandelen. (…) [Bedenk] dat we mensen onderwijzen en niet 
zozeer een onderwerp behandelen; en (…) dat elk lesschema dat ik 
tot dusver onder ogen heb gekregen veel meer stof aandraagt dan 
we ooit in de les kunnen behandelen.’ ( Jeffrey R. Holland, ‘Onder-
wijzen en leren in de kerk’, Liahona, juni 2007, p. 59.)

Noten
 1. ‘How He Became a “Mormon”’, Juve

nile Instructor, 15 januari 1887, p. 22.
 2. ‘Organization of the Church in Italy’, Mil

lennial Star, 15 december 1850, p. 373.
 3. The Only Way to Be Saved (brochure, 

1841), pp. 2–3. Lorenzo Snow schreef 
deze brochure acht jaar voordat hij als 
apostel werd geroepen. Deze publi-
catie werd later in andere talen ver-
taald, waaronder het Italiaans, Frans, 
Nederlands, Deens, Duits, Zweeds, 
Bengali, Turks Armeens en Turks 

Grieks. Van tijd tot tijd is er in de rest 
van de negentiende eeuw, tijdens zijn 
bediening als apostel, een herdruk van 
verschenen.

 4. The Only Way to Be Saved, pp. 3–4, 6.
 5. The Only Way to Be Saved, pp. 6–9.
 6. The Only Way to Be Saved, pp. 10–12.
 7. The Only Way to Be Saved, pp. 9–10.
 8. Conference Report, april 1880,  

pp. 79–80.
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Voortdurende bekering: 
blijven groeien in de 

beginselen van de waarheid

‘Onze godsdienst moet een deel van onszelf worden, 
een deel van ons wezen dat we niet kunnen afleggen.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Lorenzo Snow liet zich in juni 1836 dopen en bevestigen. Later 
vertelde hij over zijn ontluikende getuigenis: ‘Ik geloofde dat zij [de 
heiligen der laatste dagen] de ware godsdienst hadden en ik sloot 
me bij de kerk aan. Tot zover was mijn bekering puur verstande-
lijk.’ 1 Hij zei later: ‘Ik wist zeker dat ik er onder die omstandigheden 
goed aan had gedaan.’ 2 Hoewel hij een tijdje vrede had met zijn 
beslissing, verlangde hij al snel naar een bijzondere manifestatie 
van de Heilige Geest. Hij zei: ‘Ik had geen manifestatie gehad, maar 
verwachtte er wel een.’ 3

‘Ik kreeg die manifestatie niet meteen na mijn doop, zoals ik 
verwacht had’, zei hij later. ‘Maar hoewel het enige tijd duurde, was 
het besef toen ik die eenmaal ontving, veel volmaakter, tastbaarder 
en wonderbaarlijker dan ik had gehoopt en verwacht. Zo’n twee of 
drie weken na mijn doop, toen ik op een dag zat te studeren, begon 
ik na te denken over het feit dat ik nog geen kennis van de waar-
heid van het werk had ontvangen — dat ik nog niet de vervulling 
had ontvangen van de belofte “indien iemand diens wil doen wil, 
zal hij van deze leer weten” [zie Johannes 7:17], en ik begon me erg 
onrustig te voelen.

‘Ik legde mijn boeken weg, ging het huis uit, en liep door de vel-
den onder de benauwende invloed van een zwaarmoedige, wanho-
pige geest, terwijl ik door een onbeschrijfelijke wolk van duisternis 
omgeven leek te worden. Ik was eraan gewend om aan het eind 
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‘we dienen ons grondig in de dingen van god te verdiepen, ons 
fundament op de rots te bouwen, tot we dat water bereiken dat in 

ons een eeuwigdurende bron van eeuwig leven zal vormen.’
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van de dag in een bos bij mijn huis in gebed te gaan, maar nu had 
ik er geen behoefte aan.

‘De geest van het gebed had me verlaten en het leek wel of de 
hemelen boven me van koper waren. Toen ik uiteindelijk besefte 
dat het tijd voor mijn persoonlijke gebed was, besloot ik die routine 
niet te doorbreken. Als een formaliteit knielde ik gewoontegetrouw 
op de gebruikelijke plaats neer, maar zonder de gevoelens die ik 
normaal gesproken had.

‘Ik had mijn lippen nauwelijks geopend om te bidden of ik 
hoorde boven mijn hoofd een ritselend geluid als van zijden gewa-
den. Onmiddellijk daalde de Geest van God op mij neer, en mijn 
hele wezen werd er volledig door omhuld en vervuld, van top tot 
teen. Wat voelde ik me blij en gelukkig! Geen taal kan de ogenblik-
kelijke overgang beschrijven van een dichte mist van mentale en 
geestelijke duisternis, naar een schittering van licht en kennis, die 
mij op dat moment werd verleend. Toen ontving ik de volmaakte 
kennis dat God leeft, dat Jezus Christus de Zoon van God is, en 
dat het heilig priesterschap en de volheid van het evangelie zijn 
hersteld.

‘Het was een volledige doop — een tastbare onderdompeling 
in dat hemelse element en beginsel, namelijk de Heilige Geest, 
die zelfs wezenlijker en tastbaarder op ieder onderdeel van mijn 
gestel inwerkte dan de onderdompeling in water. Voor zover mijn 
gezond verstand en geheugen intact blijven, is in mij voor eeuwig 
iedere vorm van twijfel verdwenen over het historische feit dat het 
“Kindeke van Betlehem” waarlijk de Zoon van God is, en dat Hij 
zich nu aan de mensen openbaart en kennis verschaft, op dezelfde 
wijze als in de tijd van de apostelen. Ik was volkomen gerustgesteld, 
want aan mijn verwachtingen was meer dan voldaan; ik mag wel 
zeggen: in eeuwige mate voldaan.

‘Ik weet niet meer hoe lang ik in die staat van hemelse vreugde 
en goddelijke verlichting verkeerde, maar het duurde verschei-
dene minuten voordat het celestiale element dat me vervulde en 
omgaf geleidelijk aan begon te verdwijnen. Toen ik opstond en 
mijn hart vervuld was met dankbaarheid jegens God, meer dan ik 
onder woorden kon brengen, voelde ik — ja, wist ik dat Hij mij 
had verleend wat alleen een Almachtig Wezen kan verlenen — iets 
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wat waardevoller is dan alle rijkdom en eer die de wereld kan 
schenken.’ 4

Lorenzo Snow is het getuigenis dat hij die dag ontving trouw 
gebleven en is ijverig aan de slag gegaan om zijn geestelijke ken-
nis te vergroten en anderen daarbij te helpen. Hij zei: ‘Vanaf dat 
moment heb ik geprobeerd om zo te leven dat ik zijn Heilige Geest 
niet kwijt zou raken, maar voortdurend leiding van Hem zou ont-
vangen, mijn zelfzucht en verkeerde ambities opzij zou proberen 
te zetten en me voor het werk van de Heer in zou zetten.’ 5 Hij 
verklaarde: ‘Voor zover mijn geheugen intact blijft en mijn gezond 
verstand zich laat gelden, kan ik het krachtige getuigenis en de 
kennis die ik heb ontvangen niet voor me houden.’ 6 [Zie suggestie 
1 op p. 70.]

Spoedig na zijn doop en bevestiging ontving lorenzo Snow een kalme 
manifestatie van de Heilige geest die zijn leven veranderde.
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Leringen van Lorenzo Snow

Een getuigenis verkrijgen is een goed beginpunt 
voor heiligen der laatste dagen.

Ons geloof rust op een groots en heerlijk fundament. Ik weet dat 
persoonlijk. Ik was nog maar kort lid van deze kerk toen ik een vol-
maakte kennis ontving dat er een God is, dat er een Zoon, Jezus Chris-
tus, is en dat Joseph Smith door God als zijn profeet werd erkend. Die 
kennis kon een mens niet overbrengen. Zij werd door de Almachtige 
aan mij geopenbaard. Dat is een uitstekend beginpunt voor een hei-
lige der laatste dagen en iets wat ieder mens die op dit pad voort 
wil gaan op een zeker moment nodig heeft. Ieder individu krijgt te 
maken met omstandigheden waarin hij kracht nodig heeft, en die 
kracht spruit voort uit de wetenschap dat het pad dat hij volgt hem 
de vervulling van zijn grootste en hoogste verlangens zal schenken.7

Broeders en zusters, er zijn enkele zaken waar u en ik bij stil 
moeten staan. De tijd is gekomen dat iedere man en iedere vrouw 
zelf dienen te weten op welk fundament ze bouwen. We moeten 
allemaal proberen om dichter bij de Heer te komen. We moeten 
een stapje voorwaarts gaan en een zekere kennis verkrijgen van de 
dingen die we beter dienen te begrijpen. Dat is het voorrecht van 
iedere heilige der laatste dagen.8 [Zie suggestie 2 op p. 70.]

We kunnen in geloof en geestelijke kennis toenemen.

Mannen en vrouwen kunnen in geestelijke kennis toenemen. Zij 
kunnen zich met de jaren ontwikkelen.9

Ik merk dat de heiligen der laatste dagen vooruitgang maken, 
dat ze beter opgeleid zijn. Onze ontwikkeling gaat steeds verder. 
We klimmen op naar een hogere sfeer en naar een hoger niveau. 
We zijn zodanig opgeleid, dat de wijsheid van de wereld met al 
haar voortbrengselen en valse leringen en beginselen geen vat zal 
hebben op de heiligen der laatste dagen. Zij stijgen boven de the-
orieën en bedenksels van menselijke makelij uit en vergasten zich 
aan hogere waarheden die het verstand verheffen en het begrip 
verruimen. Zij vereenzelvigen zich daardoor meer en meer met 
de ware beginselen van het leven en de heerlijkheid. Ons hart is 
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vervuld van deze waarheden, en hoewel we niet in staat zijn de 
precieze dag of het moment aan te duiden waarop ons geloof is 
toegenomen, merken we wel, terugblikkend op de voorbije weken, 
maanden en jaren, dat we in geloof en kennis en vertrouwen in de 
macht van God zijn toegenomen. We weten dat we dichter tot onze 
God zijn genaderd en beseffen dat we een band hebben met God 
onze Vader.10 [Zie suggestie 3 op p. 71.]

Als we in geloof en geestelijke kennis willen 
toenemen, moeten we ons daarvoor inzetten.

Ieder mens moet leren om zelf kennis te verkrijgen, hij kan niet 
op een ander blijven leunen. Ieder mens moet onafhankelijk zijn 
en zich geheel en al op God verlaten. Het is aan hem zelf om de 
moeilijkheden die als een vloedgolf op hem afkomen te stuiten of 
niet, en of hij de belemmeringen op zijn levenspad zijn vooruitgang 
laat remmen of niet. Een mens kan informatie verkrijgen door de 

‘Mannen en vrouwen kunnen in geestelijke kennis toenemen. 
zij kunnen zich met de jaren ontwikkelen.’
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werkingen van de Heilige Geest, en hij komt nader tot God en 
neemt toe in geloof naarmate hij ijverig is.11

Het is onmogelijk om in de waarheidsbeginselen te groeien, om 
in hemelse kennis toe te nemen, [tenzij] we onze verstandelijke ver-
mogens uitoefenen en ons er op gepaste wijze voor inzetten. In de 
Leer en Verbonden staat iets over een misvatting van Oliver Cowdery 
opgetekend waaruit dit beginsel spreekt. De Heer beloofde hem de 
gave om oude kronieken te vertalen. Hij hield er, net als velen van 
ons nu, misvattingen op na wat het gebruik van die gave betreft. Hij 
dacht dat hij alleen maar hoefde af te wachten, zonder iets te doen, 
tot de gave, die hem immers door God was beloofd, spontaan zou 
gaan werken. Toen hij de kronieken echter onder ogen kreeg, was er 
geen overdracht van kennis. Ze bleven als het ware verzegeld, want 
de macht om te vertalen kwam niet spontaan over hem.

Hoewel hem de gave om te vertalen was verleend, kon hij het 
werk niet ten uitvoer brengen omdat hij zich voor Gods aangezicht 
niet inspande om de gave in hem te ontwikkelen. Hij raakte hevig 
teleurgesteld en de Heer wees hem als volgt op milde en barmhar-
tige wijze op zijn misvatting:

‘Zie, u hebt het niet begrepen; u hebt verondersteld dat Ik het 
u zou geven, terwijl u niet verder dacht dan alleen Mij te vragen. 
Maar zie, Ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen; daarna 
moet u Mij vragen of het juist is, en indien het juist is, zal Ik uw 
boezem in u doen branden; bijgevolg zult u voelen dat het juist is’ 
enz. [Zie LV 9.]

Zo is het ook met ons wat de dingen betreft die we willen berei-
ken. Als we willen uitblinken in het werk dat zich nu aandient en 
uiteindelijk de gaven en heerlijkheden willen verkrijgen, tot aan 
de verhoging waarnaar we uitkijken toe, dan moeten we er alles 
binnen ons vermogen aan doen om na te denken en de nodige 
inspanningen te leveren.12

We dienen (…) zelf de Geest te verkrijgen en geen genoegen te 
nemen om in de schaduw van het licht van anderen te wandelen; 
we dienen onze geest er zelf mee te vullen. (…)

Iemand die fluit wil leren spelen, heeft eerst moeite om de noten 
te produceren. En een wijsje foutloos spelen vergt veel oefening en 
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geduld. Hij moet ermee doorgaan, stoppen, teruggaan en opnieuw 
beginnen. Maar na verloop van tijd heeft hij door alle getoonde 
inzet de melodie in de vingers. Daarna hoeft hij niet meer na te 
denken over de vingerzetting, maar speelt hij het wijsje desgevraagd 
op natuurlijke wijze. Het is hem niet aan komen waaien. Er kwamen 
veel geduld en inzet bij kijken voordat hij het hele wijsje soepel 
kon spelen.

Dat geldt ook voor de dingen van God. We moeten ons inspan-
nen en van genade tot genade voortgaan, totdat we ons de wet om 
te handelen zo eigen maken dat we op natuurlijke wijze kunnen 
doen wat er van ons gevraagd wordt.13 [Zie suggestie 4 op p. 71.]

Als we ons grondig in de dingen van God 
verdiepen en trouw blijven, wordt onze 

godsdienst een deel van ons wezen.

Er bestaat een gevaar dat we ons tevredenstellen met een vooruit-
gang die aan de oppervlakte blijft. We spreken over wandelen in het 
licht van de Geest en dat we Hem bij ons voelen, maar doen we die 
dingen ook? We dienen ons grondig in de dingen van God te verdie-
pen, ons fundament op de rots te bouwen, tot we dat water bereiken 
dat in ons een eeuwigdurende bron van eeuwig leven zal vormen.14

Er bevinden zich mannen onder ons op wie de Geest van de 
Almachtige eens in grote mate is uitgestort, wier intenties zo goed 
en zuiver als aan de engelen gelijk waren, en die verbonden hebben 
gesloten met God dat ze Hem onder alle omstandigheden zouden 
dienen en zijn geboden gehoorzamen. (…) Maar hoe gaat het nu met 
sommigen van die ouderlingen? Ze koesteren nu andere gevoelens. 
Hun hart gaat zozeer uit naar de dingen van deze wereld die ze door 
de genade van de Heer hebben verworven, dat ze wachten tot ze 
worden geroepen, en in veel gevallen bij een dergelijke roeping meer 
gehoorzamen uit het verlangen om hun aanzien en positie te behou-
den dan uit oprechte liefde voor het werk waartoe ze geroepen zijn.

Zo vergaat het allen die, hoe standvastig ze de goede weg ook 
zijn ingeslagen, hun gedachten en hun hart naar de wereld en de 
wegen van de wereld laten uitgaan. Het vormt ook een onmisken-
baar en onbetwistbaar bewijs dat de mensen in dat geval de wereld 



H o o F d S t U K  3

69

meer liefhebben dan de Heer en zijn werk op aarde. Nu we het licht 
van het eeuwig evangelie hebben ontvangen en de goede dingen 
van het koninkrijk genieten, dienen we als het nageslacht van Israël 
en erfgenamen van de grote en heerlijke beloften trouw en ijverig 
te arbeiden om Gods doeleinden door ons tot stand te brengen. We 
behoren sterke mannen en vrouwen vol geloof en goede werken te 
zijn. Wanneer we bij onszelf ook maar enige zweem van nalatigheid 
of onverschilligheid bespeuren, zou dat inzicht voldoende moeten 
zijn om ons op het pad van onze plicht te doen terugkeren.15

Niets is dwazer dan de gedachte dat iemand zijn godsdienst af 
kan leggen als een mantel of ander kledingstuk. Iemand die zijn 
godsdienst aflegt bestaat niet, tenzij hij zichzelf aflegt. Onze gods-
dienst moet een deel van onszelf worden, een deel van ons wezen 
dat we niet kunnen afleggen. Iemand die zijn godsdienst aflegt, 
begeeft zich op onbekend terrein. Hij legt zijn lot in de handen van 
de machten der duisternis. Hij is niet op zijn eigen terrein. Hij heeft 
daar niets te zoeken. Dat er ouderlingen in Israël zijn die vloeken, 
liegen en dronken zijn, is welhaast ondenkbaar en ver beneden hun 
peil. Daar dienen ze boven te staan. Laten we al het kwaad afleg-
gen en leven naar elk woord dat uit de mond van God uitgaat [zie 
LV 98:11]. Laten we vasthouden aan elke taak die op ons rust met 
ambitie en energie, opdat we de Geest van onze God, het licht der 
waarheid en de openbaringen van Jezus Christus voortdurend bij 
ons mogen hebben.16

Blijf aan boord van het schip Zion. Als er boten langszij komen 
met fraaie kleuren en prachtige beloften, stap dan niet overboord om 
op een andere boot naar de wal te varen maar blijf aan boord van 
het schip. Als anderen op het schip, die niet de juiste geest bezitten, 
u slecht behandelen, bedenk dan dat het schip zelf in orde is. Laten 
we niet verbitterd raken door iets wat de mensen op het schip ons 
kunnen aandoen. Het schip is in orde, de gezagvoerders zijn in orde, 
en met ons komt het in orde als we aan boord van het schip blijven. 
Ik verzeker u dat het land van heerlijkheid uw bestemming is.17

Ik [houd u een] vergelijking voor hoe deze geest in ons tot stand 
komt, zo diep in ons verankerd dat we in stormachtige tijden niet 
wegdrijven. Doe een kleine komkommer in een pot azijn en u ziet 
in het eerste uur en ook in de eerste twaalf uur niet veel resultaat. 
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Kijk maar eens goed: er is hooguit enig effect op de schil waar te 
nemen, want het kost meer tijd om er een augurk van te maken. 
Iemand die zich in deze kerk laat dopen, is daardoor weliswaar 
ten goede beïnvloed maar niet ogenblikkelijk behouden. De wet 
van het goede en van de plicht krijgt in hem de eerste 12 of 24 uur 
nog geen gestalte. Hij moet in de kerk blijven, zoals de komkom-
mer in de azijn, tot hij doordrongen is van de juiste geest, tot hij 
doordrenkt is in het ‘mormonisme’, in de wet van God. We moeten 
ons die dingen tot diep in onze ziel eigen maken.

(…) Broeders en zusters, ik (…) laat u dit onderwerp verder 
toepassen, overwegen en overdenken en bid dat de Here God van 
onze vaderen zijn Geest over zijn volk zal uitstorten. De Heer heeft 
u uitgekozen om Hem in zijn tegenwoordigheid te verheerlijken. 
Moge de Heer u zegenen en met zijn Geest vervullen, en mogen 
uw ogen de dingen die op uw heil betrekking hebben duidelijk 
kunnen onderscheiden. En mochten er mannen of vrouwen zijn 
die niet goed wakker zijn, mogen de Geest en de macht van de 
Heilige Geest dan spoedig over hen komen, opdat zij dingen uit het 
verleden, het heden en de toekomst zullen leren, en zich met de 
hulp van de Heer rechtschapenheid en het beginsel van waarheid 
eigen zullen maken en voorbereid zijn op de stormen die komen.18 
[Zie suggestie 5 op p. 71.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Lees Lorenzo Snows ervaringen door op pp. 61, 63–64. Hoe 
hebt u een echt getuigenis gekregen? Overweeg om een fami-
lielid of iemand uit uw vriendenkring over uw ervaring te 
vertellen, of bijvoorbeeld iemand die u als huisonderwijzer of 
huisbezoekster bezoekt.

 2. President Snow zei dat een getuigenis verkrijgen ‘een uitste-
kend beginpunt voor een heilige der laatste dagen’ is (p. 65). 
Waarom is een getuigenis slechts een beginpunt — en geen 
eindbestemming?
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 3. In de paragraaf die onderaan p. 65 begint, zet president Snow 
de kennis van de wereld af tegen de ‘hogere’ kennis die de 
Heer ons biedt. Hoe kunnen we deze ‘hogere kennis’ verwer-
ven? Welke zegeningen zijn u daardoor ten deel gevallen?

 4. Neem de paragraaf door die op p. 66 begint. Wanneer moest 
u ‘zelf kennis (…) verkrijgen’? Wat kunnen ouders en leer-
krachten doen om kinderen en jongeren zelf kennis te laten 
verkrijgen?

 5. Neem de raad van president Snow in de laatste paragraaf van 
het hoofdstuk door (pp. 68–70). Wat denkt u dat het betekent 
om ons ‘grondig in de dingen van God te verdiepen’? Wat 
betekent het dat onze godsdienst ‘een deel van onszelf’ is 
geworden?

Relevante teksten: 2 Nephi 31:20; Mosiah 5:1–4, 15; Alma 12:9–10; 
3 Nephi 9:20; Moroni 10:5; LV 50:24

Onderwijstip: ‘Vrij veel onderwijs in de kerk gebeurt zo star als 
in een preek. Maar in klasverband reageren we niet al te goed 
op preken. In de avondmaalsdienst en bij conferenties wél; maar 
onderwijs is tweerichtingsverkeer, zodat je vragen kunt stellen. En 
dat kun je in een les makkelijk aanmoedigen.’ (Boyd K. Packer, 
‘Beginselen van onderwijzen en leren’, Liahona, juni 2007, p. 55.)

Noten
 1. In: Frank G. Carpenter, ‘A Chat with 

President Snow’. Geciteerd in: Deseret 
SemiWeekly News, 5 januari 1900, p. 12.

 2. ‘The Grand Destiny of Man’, Deseret 
Evening News, 20 juli 1901, p. 22.

 3. In: ‘A Chat with President Snow’, p. 12.
 4. Juvenile Instructor, 15 januari 1887, 

pp. 22–23.
 5. ‘The Object of This Probation’, Deseret 

SemiWeekly News, 4 mei 1894, p. 7.
 6. Millennial Star, 18 april 1887, p. 242.
 7. ‘Glory Awaiting the Saints’, Deseret Semi

Weekly News, 30 oktober 1894, p. 1.
 8. Millennial Star, 18 april 1887, p. 244.
 9. Deseret News: SemiWeekly, 31 maart 

1868, p. 2.

 10. Salt Lake Daily Herald, 11 oktober 1887, 
p. 2.

 11. Deseret News, 11 april 1888, p. 200; 
naar een gedetailleerd verslag van een 
toespraak van Lorenzo Snow op de 
algemene aprilconferentie van 1888.

 12. Deseret News, 13 juni 1877, p. 290.
 13. Deseret News, 28 januari 1857, p. 371.
 14. Deseret News, 28 januari 1857, p. 371.
 15. Deseret News: SemiWeekly, 15 augustus 

1882, p. 1.
 16. Deseret News: SemiWeekly, 31 maart 

1868, p. 2.
 17. Deseret SemiWeekly News, 30 maart 

1897, p. 1.
 18. Deseret News, 28 januari 1857, p. 371.
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zendingswerk in de begindagen van de kerk in Hawaï
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Gesterkt door de macht 
van de Heilige Geest

‘Neem u voor om nederig en zodanig door 
het leven te gaan dat u de Geest van de 

Heer altijd als vriend bij u hebt.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

In zijn eerste conferentietoespraak als president van de kerk hield 
Lorenzo Snow de aanwezigen voor: ‘Wij zijn afhankelijk van de 
Geest van de Heer voor hulp en inzicht in datgene wat wij ondanks 
de moeilijke omstandigheden om ons heen moeten doen.’ 1 Presi-
dent Snow had die uitspraak wellicht nooit in levenden lijve kunnen 
doen als twee van zijn vrienden zich in een moeilijke situatie 34 jaar 
eerder niet op de Geest van de Heer verlaten hadden.

In 1864 gingen de ouderlingen Lorenzo Snow en Ezra T. Benson 
van het Quorum der Twaalf Apostelen op zending naar Hawaï. 
Ze werden door nog drie zendelingen vergezeld: de ouderlingen 
Joseph F. Smith, William Cluff en Alma L. Smith. Toen hun schip 
buiten de kust van het eiland Maui voor anker lag, stapte iedereen 
behalve Joseph F. Smith over op een kleinere boot om aan wal te 
gaan. Toen ze het eiland naderden, sloegen hoge golven tegen de 
boot, waardoor de stuurman de controle over de boot verloor. De 
boot sloeg om en alle opvarenden kwamen in het water terecht. 
Iedereen dook al snel weer op, behalve ouderling Snow. Diverse 
eilandbewoners schoten te hulp en namen William Cluff en Alma L. 
Smith in een reddingsboot mee op zoek naar hun vriend. Ouderling 
Cluff vertelde later:

‘Het eerste wat ik van broeder Snow zag, was zijn haar dat op het 
water dreef bij het uiteinde van de omgeslagen boot. Zodra we hem 
aan boord hadden gehesen, droegen we de mannen in de boot op 
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om zo snel mogelijk naar de kust te varen. Zijn lichaam was stijf en 
kennelijk levenloos.

‘Broeder A. L. Smith en ik zaten naast elkaar. We legden broeder 
Snow op onze schoot en gaven hem onderweg naar de kust rustig 
een zegen. We vroegen de Heer of Hij zijn leven wilde sparen zodat 
hij naar zijn gezin kon terugkeren.

‘Toen we de kust bereikten, droegen we hem iets verderop naar 
enkele lege vaten die op het strand lagen. We legden hem op zijn 
buik op een van de vaten, en rolden hem heen en weer tot we het 
water dat hij had ingeslikt uit zijn lijf hadden gekregen. (…)

toen ouderling lorenzo Snow op zending was in Hawaï, werd zijn 
leven gered door de geïnspireerde bediening van zijn collega’s.
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‘Nadat we enige tijd met hem bezig waren geweest, zonder enig 
teken van leven te zien, zeiden de omstanders dat we niets meer 
voor hem konden doen. Maar we gaven de moed niet op en bleven 
al biddend met hem in de weer, in de overtuiging dat de Heer onze 
gebeden zou verhoren.

‘Uiteindelijk kregen we de ingeving om onze mond over de zijne 
te plaatsen en afwisselend lucht in zijn longen te blazen en eruit te 
zuigen, om zoveel mogelijk het natuurlijke ademhalingsproces na 
te bootsen. Dat bleven we doen totdat zijn longen voldoende lucht 
hadden. Na enige tijd bespeurden we een zwak teken van leven. 
Een kleine beweging van zijn oog, dat tot op dat moment open had 
gestaan alsof hij dood was, en een zacht gerochel in zijn keel waren 
de eerste levenstekenen. Die werden steeds duidelijker totdat hij 
weer volledig bij bewustzijn kwam.’

Terugkijkend op deze belevenis wist ouderling William Cluff 
waarom hij en ouderling Alma L. Smith in staat waren om het leven 
van ouderling Snow te redden. ‘We deden niet alleen wat in der-
gelijke gevallen gebruikelijk is,’ zei hij, ‘maar ook wat de Geest ons 
leek in te fluisteren.’ 2 [Zie suggestie 1 op p. 82.]

Leringen van Lorenzo Snow

De gave van de Heilige Geest leidt ons naar 
alle waarheid en sterkt ons in ons geloof.

Er [is] een bepaalde zegening die alleen gekoppeld is aan 
gehoorzaamheid aan het evangelie, namelijk de gave van de Hei-
lige Geest. (…) De Heiland kende de aard en het karakter van deze 
gave ongetwijfeld het beste. Hij zei dat die de ontvangers ervan tot 
alle waarheid zou voeren en toekomstige dingen zou tonen [zie 
Johannes 16:13]. Die gave is meer dan de geest die van God uitgaat 
en de uitgestrektheid der ruimte vervult en ieder mens verlicht die 
in de wereld komt [zie LV 84:46]. De gave van de Heilige Geest 
voert tot alle waarheid en toont hen toekomstige dingen.

De apostel [Paulus] schreef verder over de werkingen van deze 
gave: ‘Aan een ieder wordt de (…) Geest gegeven tot welzijn van 
allen. Aan de een geloof.’ [zie 1 Korintiërs 12:7, 9.] Geen alledaags, 
gewoon geloof, dat sommige mensen tegenwoordig beweren te 
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hebben, maar een geloof dat de bezitter ervan in staat stelde door-
midden te worden gezaagd, in een leeuwenkuil en brandende 
vuuroven te worden geworpen, en martelingen van allerlei aard 
te ondergaan. Dit was het soort geloof dat de Heilige Geest op de 
betrokkene uitstortte, waardoor hij in moeilijkheden van allerlei 
aard pal kon blijven staan, iedere tegenstand trotseren en indien 
nodig zijn leven geven voor de zaak die hij aanhing. Van zijn geloof 
ging een machtige inspirerende kracht uit, afkomstig van de Heer 
door de Heilige Geest, die door geen ander beginsel kon worden 
overgebracht. Aan de een wordt geloof gegeven, aan de ander ken-
nis [zie 1 Korintiërs 12:8]. Niet zozeer kennis door boeken te lezen, 
maar kennis van de Almachtige. Een inspirerend beginsel was de 
bijna tastbare drijfveer waardoor ze kennis verkregen van de zaak 
die ze aanhingen. Ze wisten door openbaring van God dat de zaak 
die ze gehoorzaamd hadden, waar was. Die openbaring kwam tot 
hen persoonlijk en op onweerlegbare wijze. Ze waren aldus geves-
tigd (…) op de rots van openbaring.3

Petrus predikte tot het volk en zei: ‘Bekeert u en een ieder van u 
late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van 
uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die 
verre zijn zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’ [Han-
delingen 2:38–39.] Deze gave van de Heilige Geest verschilt als 
beginsel van alles wat we in de sektarische wereld zien. Het is een 
beginsel van intelligentie en van openbaring. Het is een beginsel 
dat dingen uit het verleden, het heden en de toekomst openbaart. 
Deze gaven van de Heilige Geest zijn door gehoorzaamheid aan 
de vereisten van het evangelie te verwerven, zoals die destijds ver-
kondigd zijn, en heden ten dage door de ouderlingen van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verkondigd 
worden. Op die rots moest hun geloof gegrond zijn; vanuit die bron 
moesten zij hun kennis putten van de leer die ze aanhingen. De 
Heiland zei zelfs dat de poorten der hel hen niet zouden overwel-
digen. [Zie 3 Nephi 11:39.] (…)

(…) De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen is gebouwd op de rots van openbaring — de rots waarvan 
Jezus zei dat Hij zijn kerk daarop zou bouwen en dat de poorten 
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van de hel haar niet zouden overweldigen [zie Matteüs 16:17–18]. 
We hebben deze kennis niet door vlees en bloed verkregen, we 
hebben dit getuigenis niet van een mens ontvangen, we hebben het 
niet verkregen door de Bijbel te lezen (…) of het Boek van Mor-
mon. We hebben het verkregen door de werkingen van de Heilige 
Geest, die ons de dingen van God leert, dingen uit het verleden, het 
heden en de toekomst, en die dingen die van God komen duidelijk 
voor ons ontvouwt. Deze kennis valt ons niet te ontnemen door 
opsluiting of welke vervolging dan ook. We blijven er pal voor staan 
tot in de dood.4 [Zie suggestie 2 op p. 82.]

‘we kunnen elke dag van ons leven aanspraak 
maken op de manifestaties van de geest.’
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Iedere heilige der laatste dagen kan de Heilige 
Geest als vriend en raadgever hebben.

Er is een manier waarop men het geweten rein voor God en de 
mensen kan houden, namelijk door de Geest van God bij zich te 
houden, die de geest van openbaring is voor alle mannen en vrou-
wen. Die Geest fluistert hen door openbaring zelfs de eenvoudigste 
dingen in die ze moeten doen. We moeten de aard van deze Geest 
leren doorgronden zodat we zijn aanwijzingen begrijpen, waarna 
we altijd het goede kunnen doen. Dat is het grote voorrecht van 
iedere heilige der laatste dagen. We weten dat we elke dag van ons 
leven aanspraak op de manifestaties van de Geest kunnen maken.

Er komen wel eens mensen naar me toe om raad inzake de een 
of andere kwestie. Ze hoeven niet altijd naar mij te komen (in som-
mige situaties kan dat uiteraard wel heel gepast zijn), want zij heb-
ben zelf de Geest ontvangen om goed te doen en de doeleinden 
van God te verwezenlijken. (…) Ze hoeven niet altijd de president 
van de kerk, een van de twaalf apostelen of de ouderlingen van 
Israël op te zoeken en om raad te vragen. Zij hebben een innerlijke 
raadgever, een vriend die precies weet wat ze moeten horen. Vanaf 
het moment dat we het evangelie aannemen, in de wateren van 
de doop afdalen en de handen opgelegd krijgen voor de gave van 
de Heilige Geest, hebben we een vriend, zolang we die maar niet 
door verkeerde dingen wegjagen. Die vriend is de Heilige Geest, 
die ons dingen toont die van God komen. Dit is het heerlijke middel 
waarvan de Heer ons voorziet, zodat we het licht mogen kennen en 
niet voortdurend in het duister tasten.5 [Zie suggestie 5 op p. 82.]

De Heilige Geest kan ons vreugde 
en gemoedsrust schenken.

De Heer heeft ons als mens, ieder mens, bepaalde aangebo-
ren verlangens en gevoelens meegegeven. Hij heeft in ons wezen 
zekere verlangens geplant en ons vermogens meegegeven om 
vreugde te beleven, verlangens naar dingen die bestemd zijn om 
ons geluk en welzijn te bevorderen, die voldoening en vreugde 
schenken. Hoe we die verlangens en vermogens in ons voordeel 
kunnen aanwenden, weet of beseft de wereld niet. Maar de Heer 
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heeft het goed geacht ons begrip van die dingen bij te brengen 
als we getrouw zijn, in het licht van de Heilige Geest wandelen en 
waarheid willen ontvangen.6

De heiligen der laatste dagen genieten het voorrecht om zodanig 
het evangelie na te leven dat ze de goedkeuring van God onder-
vinden. Uiteraard doen we wel eens iets waarvoor we ons achteraf 
schamen, maar daar bekeren we ons van in ons hart en we nemen 
ons voor dat niet meer te doen. Meer vraagt de Heer niet van ons, 
en mannen en vrouwen die zo leven, leven zonder veroordeling. 
Zij vinden rechtschapenheid en vreugde door de Heilige Geest.7

Als we het licht van de Geest bij ons houden, kunnen we zodanig 
in het evangelie wandelen dat we volop gemoedsrust en vreugde in 
deze wereld genieten. Onderweg naar onze bestemming, in ons stre-
ven naar vrede en geluk dat in de verte op ons pad in het verschiet 
ligt, ondervinden we de gemoedsrust die alleen is weggelegd voor 
wie met de Heilige Geest vervuld zijn.8 [Zie suggestie 3 op p. 82.]

We hebben de hulp van de Heilige Geest nodig om onze 
beproevingen te doorstaan, onze plichten na te komen 
en ons op de celestiale heerlijkheid voor te bereiden.

Er worden veel belangrijke dingen van ons verwacht en we kun-
nen veel dingen doen wanneer de Geest van de Heer ons bijstaat, 
dingen die soms onoverkomelijk of niet te verwezenlijken lijken.9

Ik wil mijn broeders en zusters er nogmaals op wijzen (…) dat we 
voor onze informatie en kennis afhankelijk zijn van de Geest van God, 
die in ons bij voldoende aandacht een geest van inspiratie en van 
openbaring kan zijn, en die ons duidelijk de zin en de wil van God 
bekendmaakt, ons in onze taken en plichten instrueert, en verheldert 
wat er van ons verwacht wordt. (…) We hebben hulp nodig. We zijn 
geneigd om ons in moeilijkheden en duisternis te begeven, en din-
gen te doen die ons niet ten goede komen. Maar met de hulp van de 
Trooster die de Heer aan zijn heiligen heeft beloofd, kunnen we veel 
moeilijkheden en ernstige problemen vermijden als we nauwkeurig 
acht slaan op zijn influisteringen en zijn taal leren verstaan.10

We zijn volkomen afhankelijk van de geest van inspiratie, en in 
mijn beleving is er nooit een tijd geweest, sinds Adam de hof van 
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Eden bewoonde, dat de Geest van God dringender nodig was dan 
nu. De tekenen des tijds en de taferelen die met rasse schreden op 
ons afkomen en het hart van de heiligen der laatste dagen zullen 
beproeven, zetten ons ertoe de Geest van God en goddelijke hulp 
nu in alle ernst te zoeken, want die zullen we in de zeer nabije 
toekomst keihard nodig hebben. We weten dat we die in het verle-
den nodig hadden. We zien zonder meer in dat we ons zonder de 
Geest van God die ons al door vele moeilijkheden heeft geloodst, 
op dit moment niet zouden kunnen verheugen in het vooruitzicht 
van verhoging en heerlijkheid, en dat onze omstandigheden er veel 
minder gunstig hadden uitgezien. En als we de Heilige Geest in het 
verleden nodig hadden, beseffen we des te meer dat we Hem in de 
toekomst nodig zullen hebben.11

We dienen te begrijpen — en ik neem aan dat we dat in algemene 
zin ook wel doen — dat we het werk waarvoor we op aarde zijn niet 
met onze natuurlijke intelligentie alleen ter ere van God of tot onze 
eigen tevredenheid kunnen volbrengen. Wij zijn afhankelijk van de 
Geest van de Heer voor hulp en inzicht in datgene wat wij ondanks 
de moeilijke omstandigheden om ons heen moeten doen.12

Zou het niet dwaas zijn om van de heiligen der laatste dagen te 
verwachten dat ze aan de celestiale wet voldoen, aan de wet die 
van God uitgaat, en aan zijn doeleinden om het mensdom in zijn 
verheven tegenwoordigheid op te nemen, zonder de schragende 
bijstand van een bovennatuurlijke [hemelse] macht? Het evangelie 
doet die belofte. Het belooft ons de gave van de Heilige Geest, die 
goddelijk van aard is en alleen aan zijn heiligen wordt geschonken, 
die ons volgens de Heiland tot alle waarheid leidt en de bezitters 
ervan inspireert en kennis geeft aangaande Jezus, kennis aangaande 
de Vader en kennis aangaande de celestiale wereld. Die de bezitters 
ervan inspireert met kennis van dingen in de toekomst en dingen 
uit het verleden, en die hen zodanig inspireert dat ze bovennatuur-
lijke gaven genieten — de gaven van talen en profetie, en om de 
zieken de handen op te leggen waardoor ze genezing ontvangen.

Wie dit evangelie wilden aannemen, kregen de belofte van 
bovennatuurlijke macht[en] en gaven, en een zekere kennis, zodat 
ze niet op een of meer medemensen hoefden te leunen wat de 
waarheid betreft van de godsdienst die ze hadden aangenomen; 
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maar dat ze kennis van de Vader zouden ontvangen dat de gods-
dienst van Hem kwam, dat het evangelie van Hem kwam, en dat 
zijn dienstknecht het recht en de bevoegdheid had om die verorde-
ningen te bedienen, zodat geen wind van leer ze heen en weer kon 
slingeren of van het pad verdrijven waarop ze wandelden; zodat zij 
voorbereid waren op de heerlijkheid die geopenbaard zou worden 
en daaraan zouden deelnemen; zodat ze iedere beproeving en alle 
ellende volgens de wil van God konden verdragen, om ze des te 
beter op de celestiale heerlijkheid voor te bereiden; zodat ze niet 
in duisternis zouden wandelen, maar in het licht en de kracht van 
God, en boven de dingen van de wereld om hen heen uit zouden 
stijgen, zodat ze onafhankelijk onder de celestiale wereld, en voor 
het aangezicht van God en de hemel, als vrij mens zouden wan-
delen op het pad dat de Heilige Geest voor hen uit zou stippelen, 
dat pad waardoor ze verheven kennis en macht konden verwerven 
en waardoor ze zich voorbereidden om de heerlijkheid van God te 
ontvangen die hen was beloofd, en de verheven positie in te nemen 
waartoe God hen wilde verhogen.13

We dienen zo te leven dat we weten dat onze levenskoers Gods 
goedkeuring heeft. We dienen de stem en de influisteringen van de 
Heilige Geest te begrijpen. Op een onbewolkte dag ontwaren we 
wat er eigenlijk aan moois in de lucht te zien is en begrijpen we 
het doel ervan beter. Zo zijn we ook afhankelijk van de Geest van 
God om licht te werpen op de beginselen van waarheid en heil. 
Geen heilige der laatste dagen die die naam waardig is, kan echt 
gelukkig zijn tenzij hij hiernaar leeft en goddelijke leiding zoekt.14 
[Zie suggestie 4 op p. 82.]

Wanneer we ootmoedig leven, helpt de 
Heilige Geest ons op ons pad vooruit.

Neem u voor om nederig en zodanig door het leven te gaan dat 
u de Geest van de Heer altijd als vriend bij u hebt, die u van tijd 
tot tijd op het juiste moment aanwijzingen zal geven in de situaties 
waarin u zich bevindt. (…)

(…) Ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb, maar dat maakt 
ook niet uit. Mijn verlangen, en als het goed is ook het uwe, is die 
nederigheid, die zachtmoedigheid en die eenvoud te bezitten om 
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de geest van openbaring te hebben. Ieder van u heeft het voorrecht 
om de geest van openbaring in die mate te genieten dat u precies 
weet wat u het beste kunt doen. Dat voorrecht is u vergund net 
zoals het mij is vergund om te weten wat er morgen, wanneer het 
morgen is, nodig is ten bate van de kerk in het algemeen.15

We moeten zo veel mogelijk proberen alle wereldse zaken die 
ons kwellen en ergeren te vergeten en ons op de Heer richten. Dan 
kan zijn Heilige Geest ons de nodige kennis en aanwijzingen geven 
die ons op ons pad vooruit helpen.16 [Zie suggestie 5 hierna.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Lees het verhaal op pp. 73–75 en denk aan de keren dat u 
gezegend bent omdat iemand anders gehoor gaf aan een inge-
ving van de Heilige Geest. Denk ook aan momenten dat u 
naar een ingeving handelde om iemand anders te helpen.

 2. Neem het gedeelte door dat op p. 75 begint. Wat denkt u dat het 
betekent om ‘op de rots van openbaring’ te bouwen? (Zie voor 
enkele voorbeelden pp. 75–77.) Hoe kan persoonlijke openba-
ring ons de kracht geven om ‘in moeilijkheden van allerlei aard 
pal [te] blijven staan’ en ‘iedere tegenstand [te] trotseren’?

 3. President Snow zei dat de Heilige Geest ons kan helpen om 
‘gemoedsrust en vreugde in deze wereld [te] genieten’ (p. 79). 
Wanneer heeft de Heilige Geest u geholpen om gemoedsrust en 
vreugde te genieten? Op welke manieren kan de Heilige Geest 
ons nog meer helpen? (Zie pp. 79–82 voor enkele voorbeelden.)

 4. Bestudeer de paragraaf die op p. 79 begint en overdenk hoe 
u hebt geleerd om de ingevingen van de Heilige Geest te 
herkennen. Hoe kunt u een familielid of iemand uit uw vrien-
denkring helpen de ingevingen van de Geest te herkennen?

 5. Dit hoofdstuk verwijst twee keer naar de Heilige Geest als 
een vriend (pp. 78 en 81). Waarom denkt u dat nederigheid 
en eenvoud onontbeerlijk zijn om de Heilige Geest als onze 
vriend te hebben?
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Relevante teksten: Lucas 12:12; Johannes 14:26–27; Romeinen 14:17; 
1 Korintiërs 12:4–11; Galaten 5:22–25; 1 Nephi 10:17–19; 2 Nephi 32:5

Onderwijstip: ‘Ter bevordering van de discussie kunt u de vragen in 
elk hoofdstuk gebruiken. (…) U kunt ook uw eigen vragen beden-
ken, gericht op de mensen die u lesgeeft’ (p. VI van dit boek).

Noten
 1. Conference Report, oktober 1898, p. 2.
 2. Zie Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
pp. 276–279.

 3. Deseret News, 24 januari 1872, p. 597.
 4. Deseret News: SemiWeekly, 2 december 

1879, p. 1.
 5. Conference Report, april 1899, p. 52.
 6. Deseret News, 21 oktober 1857, p. 259.
 7. Deseret Weekly, 4 november 1893, p. 609.
 8. Deseret News, 21 oktober 1857, p. 259.
 9. Conference Report, april 1898, p. 12.
 10. Deseret News: SemiWeekly, 16 juli 1878, 

p. 1.
 11. Deseret SemiWeekly News, 4 juni 1889, 

p. 4.

 12. Conference Report, oktober 1898, p. 2.
 13. Deseret News, 14 januari 1880, p. 786.
 14. Millennial Star, 31 oktober 1895,  

pp. 690–691; naar een gedetailleerd 
verslag van een toespraak van Lorenzo 
Snow op de algemene oktoberconfe-
rentie van 1895.

 15. In: ‘Anniversary Exercises’, Deseret Eve
ning News, 7 april 1899, p. 9.

 16. Millennial Star, 25 november 1889, 
p. 737; naar een gedetailleerd verslag 
van een toespraak van Lorenzo Snow 
op de algemene oktoberconferentie 
van 1889.
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‘Het is een heerlijk genoegen om over de grote dingen te 
spreken die god zijn zoons en dochters wil schenken.’
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De grootse bestemming 
van de getrouwen

‘Het is een heerlijk genoegen om over de grote dingen te 
spreken die God zijn zoons en dochters wil schenken, 
en die we bij getrouwheid deelachtig zullen worden.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

In het voorjaar van 1840 was Lorenzo Snow zich in Nauvoo (Illi-
nois, VS) op een zending naar Engeland aan het voorbereiden. 
Vóór zijn vertrek ging hij bij zijn vriend Henry G. Sherwood langs, 
die hij vroeg of hij een Schrifttekst wilde uitleggen. ‘Terwijl ik aan-
dachtig naar zijn uitleg zat te luisteren,’ vertelde president Snow 
later, ‘kwam de Geest van de Heer over mij — de ogen van mijn 
begrip werden geopend. Verwonderd en verbaasd zag ik, zo dui-
delijk als de zon op klaarlichte dag, de weg van God en de mens. 
Ik formuleerde het volgende vers, waaruit de openbaring blijkt die 
ik te zien kreeg. (…)

‘Zoals de mens nu is, is God eens geweest.
‘Zoals God nu is, kan de mens eens worden.’ 1

Lorenzo Snow beschouwde dit inzicht als ‘een heilige boodschap’ 
waar hij aanvankelijk niet mee te koop liep, en die hij pas openlijk 
verkondigde nadat hij wist dat de profeet Joseph Smith over die 
leer had gesproken.2 Toen hij eenmaal wist dat de leer algemeen 
bekend was, getuigde hij er vaak van.

Hij bracht deze waarheid niet alleen in vele van zijn toespraken 
naar voren, maar verweefde die ook met zijn leven. Zijn zoon LeRoi 
zei: ‘Deze geopenbaarde waarheid maakte kennelijk meer indruk 
op Lorenzo Snow dan wat dan ook. Hij was er zo van doordrongen 
dat hij er de inspiratie voor zijn leven, de weidse blik op zijn eigen 
grootse toekomst en de machtige zending en het werk van de kerk 
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uit putte.’ 3 Hij putte er ‘bestendig licht en blijvende leiding’ uit. Zij 
was als ‘een heldere, lichtgevende ster voor hem — in zijn hart, in 
zijn ziel en in zijn hele wezen’.4

In dit hoofdstuk zet president Snow de leer uiteen dat we zoals 
onze hemelse Vader kunnen worden. In hoofdstuk 6 geeft hij prak-
tische raad over de toepassing van deze leer in ons leven.

Leringen van Lorenzo Snow

We kunnen vanwege het goddelijke in ons 
zoals onze hemelse Vader worden.

Wij zijn geboren en geschapen naar het beeld van God onze 
Vader. Onze geest heeft een goddelijke natuur. Bij onze geestelijke 
geboorte heeft onze Vader ons de capaciteiten, eigenschappen en 
mogelijkheden meegegeven die Hij zelf bezit, net zoals het kind aan 
de boezem van zijn moeder de, zij het nog onontwikkelde, eigen-
schappen, capaciteiten en mogelijkheden van zijn ouders bezit.5

Ik geloof dat wij zoons en dochters van God zijn en dat Hij ons 
in staat stelt om oneindige wijsheid en kennis te vergaren, omdat 
Hij ons een deel van Zichzelf heeft meegegeven. We leren dat we 
naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen en dat in ieder mens 
een onsterfelijke ziel schuilgaat. In deze tabernakel [het stoffelijk 
lichaam] huist een levende geest met goddelijke capaciteiten, die 
bezig is met zijn ontwikkeling en vooruitgang zoals een kind door 
toedoen van zijn moeder groeit. Het kind is nog tamelijk onwetend, 
maar de beproevingen die tot de ontwikkeling van kind tot volwas-
sene bijdragen, geven het de mogelijkheid om, vergeleken met zijn 
kinderlijke onwetendheid, tot sublieme hoogten te stijgen.6

We hebben een goddelijke, onsterfelijke natuur. Ons geestelijk 
wezen is onsterfelijk, onverwoestbaar en onvergankelijk. We zullen 
in alle eeuwigheid niet ophouden te bestaan.7

Het is een heerlijk genoegen om over de grote dingen te spre-
ken die God zijn zoons en dochters wil schenken, en die we bij 
getrouwheid deelachtig zullen worden. (…) Onze reis op dit pad 
van verhoging voert ons naar de volheid van onze Heer Jezus Chris-
tus en uiteindelijk naar de tegenwoordigheid van onze Vader, om 
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van zijn volheid te ontvangen, om vreugde in eeuwig nakomeling-
schap te vinden en in de fijne omgang die we in dit leven met 
elkaar hadden, om met onze zoons en dochters, onze echtgenoot 
of echtgenote te genieten van al het hemelse ons heen, met een 
verheerlijkt lichaam als dat van de Heiland, zonder enige ziekte of 
gebrek, verlost van de teleurstellingen en moeilijkheden en zware 
offers die hier aan de orde zijn.8

Onze hemelse Vader heeft zijn verhoging en heerlijkheid na een 
ononderbroken ontwikkeling en vooruitgang verkregen, en stelt 
voor ons hetzelfde pad open. Hij is bekleed met macht, gezag en 
heerlijkheid, en zegt tot ons: bewandel het pad en verkrijg dezelfde 
heerlijkheid en vreugde die Ik bezit.9

God heeft zijn volk lief. Zijn liefde voor hen is oneindig, en 
door zijn macht, kracht en liefde zullen zij zegevieren en meer dan 
overwinnaars zijn. Zij zijn zijn kinderen, naar zijn beeld geschapen 
en bestemd om door hun gehoorzaamheid aan zijn wet te worden 
zoals Hij is. (…)

In de Schriften lezen we over onze goddelijke natuur.
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(…) Dit is de verheven bestemming van de zoons van God, voor 
wie volharden, wie zijn geboden gehoorzamen, wie zich reinigen 
zoals Hij rein is. Zij zullen worden zoals Hij is; zij zullen Hem zien 
zoals Hij is; zij zullen zijn aangezicht aanschouwen en met Hem in 
heerlijkheid regeren en in elk opzicht aan Hem gelijk worden.10 [Zie 
suggestie 1 op p. 92.]

In de Schriften lezen we over ons goddelijk potentieel.

De Heer houdt ons ongelooflijk grote beloften voor. In de open-
baringen die God heeft gegeven, ontdekken we wat iemand te 
wachten staat die dit pad van kennis, geleid door de Geest van 
God, wil afleggen. Ik was nog niet [lang] lid van deze kerk toen ik 
duidelijk mocht zien wat een mens kan bereiken door blijvende 
gehoorzaamheid aan het evangelie van de Zoon van God. Die ken-
nis heeft mij altijd als een ster voor ogen gestaan om nauwgezet 
naar de wil van God te zoeken en te handelen. (…) Sommige hei-
ligen der laatste dagen lijken zich, ondanks alle kennis die we over 
de celestiale werelden tot onze beschikking hebben, tevreden te 
stellen met de simpele wetenschap dat het werk waar is. Wanneer je 
met ze over onze heerlijke toekomst spreekt, reageren ze verbaasd 
en geven ze te kennen dat die toekomst vast niet voor hen is weg-
gelegd. Johannes de Openbaarder schrijft in het derde hoofdstuk 
van zijn eerste brief:

‘Nu zijn wij kinderen Gods.’ [1 Johannes 3:2.]

(…) En hij gaat verder:

‘En het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij 
weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen 
wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

‘En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk 
Hij rein is.’ [Zie 1 Johannes 3:2–3.]

(…) Door de Geest van God weten we dat er eeuwige en heilige 
waarheden schuilen in dergelijke bewoordingen. Paulus spoorde 
de Filippenzen aan om iets na te streven wat veel mensen in deze 
tijd nogal vreemd voorkomt maar de heiligen der laatste dagen 
allerminst, in het bijzonder wie meer dan zuigelingen in de dingen 
Gods willen zijn. Hij zegt:
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‘Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,

die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een 
roof heeft geacht.’ [Filippenzen 2:5–6.]

(…) Paulus sneed dat onderwerp aan en begreep waar hij het 
over had. Hij werd weggevoerd tot in de derde hemel en zegt dat 
hij dingen hoorde die het een mens niet geoorloofd is uit te spre-
ken [zie 2 Korintiërs 12:1–7]. (…) Is het verkeerd om mensen aan 
te sporen naar iets dergelijks te streven? De Bijbel bevat diverse 
passages, met name in het Nieuwe Testament, die mensen zonder 
de Geest van de Heer vreemd voorkomen.

‘Wie overwint, zal [alle] dingen beërven.’ [Openbaring 21:7.]

Wat staat daar eigenlijk? Wie gelooft dat? Als een vader tegen 
zijn zoon zou zeggen: ‘Zoon, wees trouw en volg mijn raadgevin-
gen op, dan zul je later alles erven wat ik bezit’, dan wil dat wat 
zeggen, of niet? Als de vader de waarheid spreekt, zou die zoon 
gemotiveerd zijn om trouw te blijven. Wilde Jezus ons misleiden 
met zijn uitspraak? Ik kan u verzekeren dat er geen bedrog schuilt 
in zijn woorden. Hij meende precies wat Hij zei. Jezus zei namelijk:

‘Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, 
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op 
zijn troon.’ [Openbaring 3:21.]

Dat is een prachtige uitspraak. Steekt er enige waarheid in? Er 
steekt alle waarheid in. De almachtige Heer deed die uitspraak 
immers. De apostel Paulus houdt ons in de Schriften voor:

‘Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, 
wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de heme-
len, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.’ [2 Korintiërs 5:1.]

Ik geloof dat. En wanneer hij zegt dat Jezus ‘ons vernederd 
lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam 
gelijkvormig wordt’ [Filippenzen 3:21], geloof ik dat ook. Geloven 
de heiligen der laatste dagen deze dingen waar ik het over heb? U 
moet ze uiteraard wel geloven. Hij zei ook:

‘Want wie mijn dienstknechten ontvangt, ontvangt Mij;

‘en wie Mij ontvangt, ontvangt mijn Vader;
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‘en wie mijn Vader ontvangt, ontvangt mijn Vaders koninkrijk; 
daarom zal alles wat mijn Vader heeft, hem gegeven worden.’ [LV 
84:36–38.]

Wat kan er nog meer dan dat gegeven worden? (…) Paulus 
begreep deze dingen heel goed, want hij zei dat hij ‘naar het doel 
[jaagde], om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus 
Jezus’. [Zie Filippenzen 3:14.]

In mijn eerdere opmerkingen komt iets naar voren over de aard 
van deze roeping in Christus Jezus die van boven is. (…)

(…) Ik weet niet hoeveel van de aanwezigen hier een werkelijk 
besef van deze dingen in hun hart hebben. Wie dat wel hebben, 
zullen verlangen naar wat Johannes zei:

In zijn brieven getuigt de apostel Paulus van ons potentieel 
om als onze hemelse Vader en Jezus christus te worden.
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‘Een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij 
rein is.’ [1 Johannes 3:3.]

(…) God heeft uitgelegd wat het gevolg is van het bereizen van 
deze weg naar heerlijkheid en verhoging, en de beloften staan vast. 
De Heer wist precies wat Hij kon doen. Hij kende de materialen 
waarmee Hij moest werken en Hij wist precies wat Hij zei. Als wij 
het deel doen dat Hij van ons vraagt en onze tweede staat behou-
den, gaan deze beloften, die ons begrip onmetelijk ver te boven 
gaan, letterlijk in vervulling.11 [Zie suggestie 2 op p. 93.]

Als we de zegeningen indachtig zijn die de Heer 
voor ons in petto heeft, ondervinden we vreugde te 
midden van onze huidige zorgen en moeilijkheden.

Ik verzeker iedere heilige der laatste dagen die mij kan horen 
van dit zekere vooruitzicht om voort te komen in de morgen van de 
eerste opstanding, verheerlijkt en verhoogd in de tegenwoordigheid 
van God met het voorrecht om met onze Vader om te gaan zoals 
wij met onze aardse vader omgaan.12

De heerlijke vooruitzichten die de heiligen worden aangeboden, 
zijn met niets te vergelijken. Geen mens kan zich iets beters wensen of 
iets wat hem uiteindelijk gelukkiger maakt. Voor de heiligen der laat-
ste dagen liggen volmaakte vrede, vreugde, heerlijkheid en verhoging 
in het verschiet. We dienen die gedachten voortdurend op ons te laten 
inwerken. We moeten onze vooruitzichten geenszins laten verbleken 
door dingen te doen die voor de Heer niet aanvaardbaar zijn.13

Het toekomstige leven zie ik met grote en stralende hoop tegemoet. 
Ik probeer die vooruitzichten voortdurend voor ogen te houden, en 
dat is het voorrecht en de plicht van iedere heilige der laatste dagen.14

Niet ieder onder ons beseft volop welke zegeningen en voorrech-
ten ons dankzij het evangelie te wachten staan. We hebben geen vol-
ledig beeld en begrip van wat ons in de eeuwige wereld te wachten 
staat, en zelfs niet wat ons in dit leven toekomt, om ons vrede en 
geluk te brengen en de verlangens van ons hart te vervullen. (…)

Door alle zorgen om ons heen raken we het zicht op deze din-
gen vaak kwijt en begrijpen we niet dat het evangelie bedoeld is 
om ons heil, eer en verhoging te brengen, om ons geluk, vrede 
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en heerlijkheid te schenken. We zijn geneigd om die dingen door 
alle zorgen en moeilijkheden te vergeten. We zijn niet altijd door-
drongen van het feit dat de Heer ons het evangelie heeft gegeven 
waardoor we blijvende gemoedsrust kunnen genieten. (…)

Waarom zouden we treuren? Waarom zouden de heiligen een 
sombere blik hebben? Waarom zouden we ons ellendig voelen? Dat 
hoeft allemaal niet, maar we staan voor de keuze tussen leven en 
dood. Prinsdommen en machten wachten ons als we trouw blijven; 
verbanning en verdriet als we het evangelie verwerpen.

Wat kunnen we ons nog meer wensen dan in onze godsdienst is 
vervat? Als we standvastig op de rots bouwen en de Geest in onze 
boezem volgen, zullen we onze plichten goed vervullen, ons cor-
rect opstellen jegens onze leiders en juist handelen of we ons nu 
in het licht of in het donker bevinden.

Wie zou de vooruitzichten die het evangelie ons biedt willen 
vergooien en verliezen? Daarin vinden we voldoening, vreugde en 
standvastigheid, daarin vinden we een fundament om op te staan, 
een vaste grondslag om op te bouwen en ons te steunen bij onze 
plichten en taken.15

Laten we onze vooruitzichten dag en nacht onverzwakt en stra-
lend voor ogen houden. Ik verzeker u dat we dan iedere dag en 
ieder jaar onvoorstelbare vooruitgang zullen maken.16

We streven allemaal naar de celestiale heerlijkheid, waarvan we 
de prachtige beloften niet in woorden kunnen uitdrukken. Als u 
trouw blijft aan het werk waarbij u betrokken bent, is die heerlijk-
heid voor u weggelegd en vindt u eeuwige vreugde in de tegen-
woordigheid van God en het Lam. Dat streven is al onze moeiten 
en opofferingen waard. Gezegend is de getrouwe man of vrouw 
die deze staat bereikt.17 [Zie suggestie 3 op p. 93.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. President Lorenzo Snow beklemtoonde vaak dat we kinderen 
van God zijn (pp. 86–88). Hoe kan die waarheid onze kijk op 
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onszelf en op anderen beïnvloeden? Hoe kunnen we kinderen 
en jongeren helpen beseffen dat ze zoons en dochters van 
God zijn?

 2. Wat vindt u van de passages uit de Schriften die president Snow 
aanhaalde over ons goddelijk potentieel? (Zie pp. 88–91.)

 3. Neem de paragraaf door die op p. 91 begint. Hoe kunnen 
onze ‘zorgen en moeilijkheden’ ons de eeuwige zegeningen 
van het evangelie doen vergeten? Wat kunnen we doen om de 
gedachten aan ons potentieel ‘onverzwakt’ en ‘voortdurend op 
ons te laten inwerken’? In welke opzichten kan de gedachte 
aan onze bestemming onze levenswijze beïnvloeden?

 4. Wat bent u door uw studie van dit hoofdstuk over uw hemelse 
Vader te weten gekomen? Wat bent u over uw bestemming als 
dochter of zoon van God te weten gekomen?

Relevante teksten: Romeinen 8:16–17; 1 Korintiërs 2:9–10; Alma 
5:15–16; Moroni 7:48; LV 58:3–4; 78:17–22; 132:19–24

Onderwijstip: ‘Getuig iedere keer dat de Geest u daartoe aanspoort, 
niet alleen aan het eind van de les. Stel anderen in de gelegenheid om 
hun getuigenis te geven.’ (Onderwijzen — geen grotere roeping, p. 45.)

Noten
 1. In: Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
p. 46; zie ook ‘The Grand Destiny of 
Man’, Deseret Evening News, 20 juli 
1901, p. 22.

 2. Zie Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, pp. 46–47; ‘Glory Await-
ing the Saints’, Deseret SemiWeekly 
News, 30 oktober 1894, p. 1.

 3. LeRoi C. Snow, ‘Devotion to a Divine 
Inspiration’, Improvement Era, juni 
1919, p. 656.

 4. LeRoi C. Snow, ‘Devotion to a Divine 
Inspiration’, p. 661.

 5. Deseret News, 24 januari 1872, p. 597.
 6. Conference Report, april 1898, p. 63.

 7. In: ‘Anniversary Exercises’, Deseret 
Even ing News, 7 april 1899, p. 10.

 8. Millennial Star, 24 augustus 1899, p. 530.
 9. Deseret News, 21 oktober 1857, p. 259.
 10. Deseret SemiWeekly News, 4 oktober 

1898, p. 1.
 11. ‘Glory Awaiting the Saints’, p. 1.
 12. Conference Report, oktober 1900, p. 4.
 13. Conference Report, oktober 1898, p. 3.
 14. Conference Report, oktober 1900, p. 4.
 15. Deseret News, 21 oktober 1857, p. 259.
 16. Conference Report, april 1899, p. 2.
 17. In: ‘Prest. Snow to Relief Societies’, 

Deseret Evening News, 9 juli 1901, p. 1.
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de Heiland zei in de Bergrede: ‘gij dan zult volmaakt zijn, 
gelijk uw hemelse Vader volmaakt is’ (Matteüs 5:48).
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Volmaakt voor de Heer staan: 
‘elke dag een beetje beter’

‘Verwacht niet dat u in één keer volmaakt wordt. Als u 
dat wel doet, raakt u teleurgesteld. Zorg dat u vandaag 
beter bent dan gisteren en morgen beter dan vandaag.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

President Lorenzo Snow woonde eens een priesterschapsbijeen-
komst bij waarin een afgevaardigde van elk ouderlingenquorum 
opstond en verslag deed van het werk dat zijn quorum had gedaan. 
President Snow moest onder het luisteren naar deze jonge mannen 
terugdenken aan zijn eigen jonge jaren. Toen hij opstond om te 
spreken, zei hij:

‘Ik wil iets zeggen wat jullie hopelijk nooit zullen vergeten, en 
wat denk ik wel gepast is om hier te vertellen.

‘Ik merk, wat ik meestal merk wanneer jonge ouderlingen bij-
eenkomen, en trouwens ook wanneer ouderlingen van middelbare 
leeftijd bijeenkomen, een zekere schroom om een groep toe te 
spreken. Ik merk dat hier deze ochtend bij de jonge mannen die 
opstonden om de aanwezigen te informeren over het werk dat ze 
hebben verricht.

‘Ik denk dat ik er goed aan doe om jullie iets over mijn ervaring 
te vertellen toen ik in het openbaar begon te spreken, zelfs nog 
vóór ik ouderling was. Ik weet nog de eerste keer dat ik in het 
openbaar mijn getuigenis moest geven. (…) Ik zag er als een berg 
tegenop, terwijl ik het ook als mijn plicht beschouwde om op te 
staan, maar ik bleef almaar wachten. De een na de ander gaf zijn 
getuigenis, tot we bijna klaar waren. Maar ik durfde nog steeds niet. 
Ik had nog nooit een groep mensen toegesproken. (…) Ik besloot 
[uiteindelijk] dat het tijd werd om op te staan. Dat deed ik ook. 
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Nou, hoe lang denk je dat ik heb gesproken? Ik schat een halve 
minuut — in elk geval hooguit een minuut. Dat was mijn eerste 
poging, en de tweede keer ging ongeveer net zo geloof ik. Ik was 
verlegen, (…) maar nam me stellig voor dat ik altijd zou doen wat 
in dit opzicht, of in een ander opzicht, van me gevraagd werd, wat 
de gevolgen ook mochten zijn. Ik ben mede door dat fundament 
geslaagd in mijn taken als ouderling in Israël.’

President Snow vertelde de jonge mannen dat hij vrij snel na 
deze gebeurtenis zijn eerste bijeenkomst als voltijdzendeling hield. 
‘Ik had nog nooit eerder ergens zo tegen opgezien als die bijeen-
komst’, vertelde hij. ‘Ik bad de hele dag en riep de Heer op een stil 
plekje aan. Ik had nog nooit eerder [in het openbaar] gesproken, 
behalve in die getuigenisdiensten. Ik had het Spaans benauwd. Ik 
kan me niet voorstellen dat iemand meer in de rats zat dan ik op 
dat moment. De bijeenkomst ving aan en de zaal was nagenoeg 
vol. (…) Ik begon te spreken en heb denk ik wel zo’n drie kwartier 
doorgepraat.” 1 Bij een andere gelegenheid meldde hij over die-
zelfde bijeenkomst: ‘Toen ik voor die menigte stond, had ik geen 
idee wat ik zou zeggen. Maar zodra ik mijn mond opendeed, werd 
de Heilige Geest op mij uitgestort en werd mijn verstand met licht, 
ideeën en de juiste woorden vervuld. De mensen stonden versteld 
en verzochten om nog een bijeenkomst.’ 2

President Snow wilde de jonge mannen iets leren aan de hand 
van wat hij zelf had meegemaakt: ‘Mijn jonge vrienden, de kans is 
aan jullie om ver te komen — zo ver je maar wilt. In het begin van 
je leven heb je misschien een doel voor ogen dat erg moeilijk te 
bereiken valt, maar wel voor je is weggelegd. Je eerste pogingen 
om je doel te verwezenlijken mogen dan wel mislukken en ook 
je verdere inspanningen leveren misschien niet echt het gewenste 
resultaat op, toch zul je er baat bij hebben en ervaring opdoen 
als je oprecht je best hebt gedaan en je verlangens rechtschapen 
waren terwijl je je doel nastreefde en daarbij eventuele fouten hebt 
gemaakt.’ 3

Dit was een van de lievelingsthema’s van president Snow. Hij 
hield de heiligen vaak het gebod van de Heer voor om volmaakt 
te zijn en beklemtoonde dat ze dat gebod door hun eigen inzet 
en met de hulp van de Heer konden gehoorzamen. Hij predikte: 
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‘We dienen in ons hart te voelen dat God onze Vader is, en dat we 
met onze fouten en zwakheden toch zo volmaakt mogelijk kunnen 
leven en dat zo alles in orde met ons komt.’ 4

Leringen van Lorenzo Snow

Met ijver, geduld en goddelijke hulp kunnen we het 
gebod van de Heer gehoorzamen om volmaakt te zijn.

‘Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Here 
aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel 
voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk.’ [Genesis 17:1.]

In verband hiermee haal ik enkele woorden van de Heiland uit 
de bergrede aan, opgetekend in het laatste vers van Matteüs hoofd-
stuk 5:

‘Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.’ 
[Matteüs 5:48.] (…)

We lezen dat de Heer aan Abraham verscheen en hem grote 
beloften deed. Voordat die beloften in vervulling konden gaan, 
moest hij [Abraham] volgens de gestelde eis onberispelijk voor het 
aangezicht van de Heer worden. De Heiland stelde diezelfde eis 
aan zijn discipelen, dat zij volmaakt dienden te zijn, zoals Hij en zijn 
Vader in de hemel volmaakt zijn. In mijn beleving gaat dit onder-
werp de heiligen der laatste dagen aan en ik wil graag iets opperen 
ter overweging van de betrokkenen.

De Heer is van plan de heiligen der laatste dagen de hoogste 
zegeningen te schenken; we moeten ons er net als Abraham echter 
wel op voorbereiden. Daartoe heeft de Heer ons dezelfde wet als 
destijds aan hem gegeven om na te komen. We zullen volgens de 
gestelde eis ook een staat van volmaaktheid voor het aangezicht 
van de Heer moeten bereiken, en de Heer stelt nooit enige eis 
waaraan niet kan worden beantwoord. Hij verschaft de heiligen der 
laatste dagen juist de middelen waardoor ze aan zijn heilige orde 
kunnen voldoen. Toen de Heer deze eis aan Abraham stelde, voor-
zag Hij hem van de middelen waardoor hij zich kon kwalificeren en 
die wet kon gehoorzamen en zo volledig aan de eis kon voldoen. 
Hij genoot het voorrecht van de Heilige Geest, want het evangelie 
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was immers aan Abraham gepredikt. Door dat evangelie maakte hij 
aanspraak op die goddelijke hulp waardoor hij de dingen van God 
kon begrijpen, wat zonder die hulp voor geen mens mogelijk is; 
zonder die hulp kan geen mens een staat van volmaaktheid voor 
het aangezicht van de Heer bereiken.

Dat geldt ook voor de heiligen der laatste dagen; alleen met 
bovennatuurlijke [hemelse] hulp en bijstand kunnen ze de vereiste 
morele en geestelijke norm bereiken, anders niet. We verwachten 
ook niet dat de heiligen der laatste dagen ineens onder alle omstan-
digheden aan deze wet zullen of kunnen voldoen. Daar is tijd voor 
nodig; daar moeten we geduldig en gedisciplineerd met ons ver-
stand en hart aan werken om dit gebod te leren gehoorzamen. En 
hoewel onze pogingen aanvankelijk geen succes opleveren, moe-
ten de heiligen der laatste dagen er niet ontmoedigd door raken 
om met de nodige wilskracht aan de grote eis te leren voldoen. 
Abraham mag dan wel het geloof hebben gehad om volgens deze 
goddelijke wet voor het aangezicht van de Heer te wandelen, toch 

de Heer gebood Abraham: ‘wandel voor mijn aangezicht, 
en wees onberispelijk’ (genesis 17:1).
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werd zijn geloof bij tijd en wijle zwaar op de proef gesteld. Deson-
danks liet hij zich niet ontmoedigen, omdat hij vastbesloten was de 
wil van God te doen.

We denken misschien dat naleving van de volmaakte wet niet 
binnen ons bereik is, dat naar volmaaktheid streven gewoonweg te 
moeilijk is. Dat kan deels wel zo zijn, maar toch is het een gebod 
van de Almachtige waar we niet aan voorbij kunnen gaan. Op 
momenten van beproeving mogen we aanspraak maken op het bij-
zondere voorrecht om de Heer aan te roepen om kracht en inzicht, 
wijsheid en genade waardoor we in staat zijn de zwakheid van 
het vlees te overwinnen waartegen we voortdurend strijd moeten 
leveren.5 [Zie suggesties 1 en 2 op p. 106.]

Wanneer we aan een vereiste van de Heer voldoen,  
zijn we in dat opzicht volmaakt.

God riep Abraham op om zijn verwanten en vaderland te verla-
ten [zie Abraham 2:1–6]. Als hij niet aan die vereiste had voldaan, 
zou de Heer hem niet hebben aanvaard. Maar hij voldeed er wel 
aan en wandelde door zijn woonplaats te verlaten ongetwijfeld in 
gehoorzaamheid aan deze goddelijke wet van volmaking. Als hij 
hieraan niet had voldaan, had hij de vereisten van de Almachtige 
zeker niet gehoorzaamd. Zijn vertrek uit zijn vaders woonplaats en 
het ondergaan van zijn beproeving hielden in dat hij deed waarin 
zijn geweten en de Geest van God hem rechtvaardigden. Niemand 
had dat beter kunnen doen, voor zover hij niets verkeerds deed.

Toen de heiligen der laatste dagen het evangelie in verre landen 
ontvingen en de stem van de Almachtige hun gebood het land van 
hun vaderen te verlaten, hun verwanten te verlaten zoals Abraham 
dat deed, wandelden ze voor zover ze aan deze eis voldeden in 
gehoorzaamheid aan deze wet en waren ze in dat opzicht zo vol-
maakt als een mens maar kan zijn onder die omstandigheden. Niet 
dat ze volmaakt waren in kennis of macht enz., maar wel wat hun 
gevoelens, hun integriteit, hun motieven en vastberadenheid betrof. 
En terwijl ze de oceaan overstaken en voor zover ze niet morden 
of klaagden, maar gehoor gaven aan de raadgevingen die ze ont-
vingen en zich in ieder opzicht naar behoren gedroegen, waren ze 
zo volmaakt als God dat van hen verwachtte.
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De Heer is van plan om ons in het celestiale koninkrijk op te 
nemen. Hij heeft ons door rechtstreekse openbaring bekendge-
maakt dat wij zijn kinderen zijn, geboren in de eeuwige werelden, 
dat wij naar deze aarde zijn gekomen met het bijzondere doel om 
ons voor te bereiden om een volheid van onze Vaders heerlijkheid 
te ontvangen wanneer we in zijn tegenwoordigheid terugkeren. We 
moeten dan ook het vermogen ontwikkelen om ons aan deze wet 
te houden en onze motieven, verlangens, gevoelens en voorkeuren 
te heiligen zodat ze zuiver en heilig zijn. Ook moeten we leren onze 
wil in alles aan de wil van God te onderwerpen en de onze volko-
men met die van de Vader in overeenstemming te brengen. Iemand 
die dat doet, is in dat opzicht volmaakt en maakt in alles wat hij 
doet en overal waar hij gaat aanspraak op de zegen van God.

Maar we zijn vatbaar voor dwaasheden en voor de zwakheden 
van het vlees. We zijn min of meer onwetend en vervallen gemak-
kelijk tot fouten. Zeker, maar dat is geen reden ons verlangen om 
dit gebod van God te gehoorzamen te laten varen, vooral niet nu 
we weten dat hij ons de middelen aangereikt heeft om dit werk te 
volbrengen. Dat versta ik onder de woorden volmaakt en onberis-
pelijk zoals onze Heiland en Heer ze aan Abraham bezigde.

Iemand kan volmaakt zijn in sommige dingen en in andere din-
gen nog niet. Iemand die zich trouw aan het woord van wijsheid 
houdt, is wat die wet betreft volmaakt. Toen we ons van onze zon-
den bekeerden en tot vergeving ervan lieten dopen, waren we wat 
dat betreft volmaakt.6 [Zie suggestie 3 op p. 106.]

We hoeven niet ontmoedigd te raken wanneer we 
een fout begaan, maar we kunnen ons bekeren en 

God om kracht vragen om het beter te doen.

De apostel Joannes vertelt ons: ‘Nu zijn wij kinderen Gods en het 
is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, 
als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij 
zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem 
heeft, reinigt zich, gelijk Hij, Christus, rein is.’ [Zie 1 Johannes 3:2–3.] 
De heiligen der laatste dagen verwachten deze staat van volmaakt-
heid te bereiken; we verwachten als onze Vader en God te worden, 
als zijn kinderen die geschikt en waardig bevonden worden om bij 
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Hem te wonen. We verwachten dat we bij de verschijning van de 
Zoon van God een vernieuwd en verheerlijkt lichaam zullen krijgen 
en dat ‘ons vernederd lichaam veranderen zal en aan zijn verheer-
lijkt lichaam gelijkvormig wordt’. [Zie Filippenzen 3:21.]

Dat zijn onze verwachtingen. Stel uzelf nu deze vraag: Zijn onze 
verwachtingen wel gegrond? Met andere woorden, zijn we bezig 
onszelf te reinigen? Hoe kan een heilige der laatste dagen zichzelf 
rechtvaardigen tenzij hij zich wil reinigen zoals God rein is, ten-
zij hij zijn geweten iedere dag rein wil houden van overtredingen 
tegen God en zijn medemensen? Velen van ons wandelen ongetwij-
feld van dag tot dag, van week tot week en van maand tot maand 
voor het aangezicht van God zonder gevoelens van veroordeling. 
We gedragen ons naar behoren en zoeken in alle oprechtheid en 
nederigheid naar de Geest van God als leidraad in onze dagelijkse 
levenswandel. Toch komen we in de loop van ons leven wel eens 
voor grote beproevingen of verleidingen te staan en kunnen we 
soms geen weerstand bieden. Maar ook al is dat het geval, dan is 
er geen reden om het niet opnieuw te proberen, en wel met dub-
bele energie en vastberadenheid om ons doel te verwezenlijken.7

De Heer wil Zich graag soepel opstellen jegens zijn kinderen op 
aarde, maar verlangt van hen oprechte bekering wanneer ze over-
treden of hun plichten verzaken. Hij verwacht dat ze gehoorzaam-
heid tonen en zich van alle zonden proberen te ontdoen, zichzelf 
reinigen en werkelijk zijn volk, zijn heiligen worden, zodat zij voor-
bereid zijn om in zijn tegenwoordigheid te komen, aan Hem gelijk 
gemaakt te worden in alle dingen en met Hem in zijn heerlijkheid 
te regeren. Dat valt alleen te bereiken als zij het rechte smalle pad 
bewandelen, een beter mens worden en hun leven zinvoller maken, 
vol zijn van geloof en naastenliefde, ofwel de reine liefde van Chris-
tus, en trouw elke plicht in het evangelie nakomen.  8

Als wij meer over het leven van Abraham zouden weten, of over 
het leven van andere grote en heilige mannen, zouden we onge-
twijfeld merken dat hun streven naar rechtschapenheid niet altijd 
succes had. Daarom mogen we niet ontmoedigd raken als we in 
een zwak moment iets verkeerds doen. Dan moeten we ons juist 
bekeren van de fout of overtreding die we hebben begaan, de 
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schade zo mogelijk herstellen en God om hernieuwde kracht vra-
gen om door te gaan en beter ons best te doen.

Abraham was in staat dag na dag onberispelijk voor het aange-
zicht van God te wandelen nadat hij zijn vaders woonplaats had 
verlaten. Hij gaf ook blijk van een ontwikkelde en gedisciplineerde 
geest door de oplossing die hij voor het conflict tussen zijn herders 
en die van zijn neef Lot aandroeg [zie Genesis 13:1–9]. Abraham 
maakte echter een onvoorstelbaar moeilijk moment in zijn leven 
mee toen de Heer hem opdroeg om zijn geliefde en enige zoon te 
offeren, ja, de zoon door wie hij de grote belofte die de Heer aan 
hem had gedaan in vervulling dacht te zien gaan. Maar door de 
juiste gezindheid wist hij de beproeving te doorstaan en toonde 
hij God zijn geloof en integriteit [zie Genesis 22:1–14]. We kunnen 
gerust stellen dat Abraham die gezindheid niet van zijn afgodi-
sche ouders had meegekregen. Integendeel, hij heeft die met de 
zegen van God weten te verkrijgen nadat hij net zo’n strijd tegen 
het vlees had moeten leveren als wij dat moeten doen. Daarbij zal 
hij ongetwijfeld meer dan eens het onderspit hebben gedolven en 
toch weer hebben overwonnen tot hij een dergelijke zware proef 
kon doorstaan.

we dienen elke dag naar een hechtere gezinsband te streven.



H o o F d S t U K  6

103

‘Laat die gezindheid bij u zijn,’ zegt de apostel Paulus, ‘welke 
ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het 
Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht.’ [Filippenzen 2:5–
6.] Ieder mens met dit doel voor ogen zal zich reinigen zoals 
God rein is en onberispelijk voor zijn aangezicht proberen te 
wandelen. We hebben allemaal zo onze dwaasheden en zwak-
heden, die we zo gauw mogelijk moeten zien te overwinnen. 
Laten we dat gevoel ook in het hart van onze kinderen planten, 
opdat ze de vreze Gods van jongs af aan bij zich hebben en 
onder alle omstandigheden onberispelijk voor zijn aangezicht 
leren wandelen.

Als een man één dag zonder ruzie met zijn vrouw kan doorbren-
gen, of zonder iemand onvriendelijk te behandelen of zonder de 
Geest van God in welk opzicht dan ook te bedroeven, dan is dat 
goed, dan is hij in zoverre volmaakt. Laat hem proberen de vol-
gende dag weer zo te zijn. Maar stel dat het hem de volgende dag 
niet lukt, dan heeft hij nog steeds de kans om er de dag daarop wel 
weer in te slagen. (…)

De heiligen der laatste dagen moeten deze ambitie voortdurend 
ontwikkelen, zoals de apostelen vanouds zo duidelijk uiteen heb-
ben gezet. We moeten iedere dag proberen zo te leven dat ons 
geweten ten opzichte van andere mensen zuiver is. En God heeft 
ons in de kerk bepaalde hulpmiddelen gegeven, namelijk apos-
telen, profeten, evangelisten enz., ‘tot de volmaking der heiligen’ 
enz. [Zie Efeziërs 4:11–12, SV] Hij heeft ons eveneens zijn Heilige 
Geest verleend, die ons als onfeilbare gids en als een engel van 
God terzijde staat, ons vertelt wat we moeten doen en ons de 
kracht en hulp biedt wanneer we met moeilijkheden kampen. We 
moeten ons niet laten ontmoedigen wanneer onze zwakheid aan 
het licht komt. De hedendaagse profeten en die van weleer lieten 
zich ook niet of nauwelijks door de duivel ontmoedigen. Daarmee 
zijn ze een stralend voorbeeld voor ons, omdat ze voortdurend 
probeerden te overwinnen, om zo de prijs te behalen en zich 
op een volheid van heerlijkheid voor te bereiden.9 [Zie suggestie  
4 op p. 106.]
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Met goddelijke hulp kunnen we boven de dwaasheden 
en ijdelheden van de wereld uitstijgen.

Wanneer we ervan doordrongen raken dat we door het evangelie 
over de innerlijke kracht beschikken om onze hartstochten en onze 
begeerten te beteugelen en onze wil in alle dingen aan de wil van 
onze hemelse Vader onderwerpen, en wanneer we niet degenen 
zijn die ongenoegen zaaien in onze familiekring en bij anderen 
met wie we omgaan, maar juist bijdragen aan een stukje hemel op 
aarde, dan is de strijd al half gewonnen. We zijn maar al te vaak 
geneigd om het grote doel van het leven uit het oog te verliezen, 
de reden waarom onze hemelse Vader ons hier de sterfelijkheid 
laat ondergaan, alsook de heilige roeping waartoe we zijn geroe-
pen. Daardoor laten we ons te vaak meeslepen in onbeduidende 
zaken van voorbijgaande, tijdelijke aard zoals de wereld dat doet, 
zonder de goddelijke hulp in te roepen die God heeft ingesteld en 
waarmee we ze alleen dan kunnen overwinnen. We zijn geen haar 
beter dan de rest van de wereld als we niet blijven streven naar 
volmaaktheid, zoals onze Vader in de hemel volmaakt is.

Deze aansporing gaf de Heiland aan de heiligen vanouds, men-
sen met dezelfde hartstochten en vatbaar voor dezelfde verlei-
dingen als wij. Hij wist of de mensen er wel of niet aan konden 
voldoen: de Heer zal immers nooit iets van zijn kinderen vragen 
wat ze onmogelijk kunnen volbrengen. De ouderlingen van Israël 
die voornemens zijn de wereld in te trekken om het evangelie te 
prediken te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, onder 
verdorven en goddeloze mensen, dienen deze geest in het bijzon-
der te ontwikkelen. En niet alleen zij, maar iedereen, iedere jon-
geman en iedere jongevrouw die tot deze kerk behoort en met 
recht een heilige genoemd kan worden, dient dit verlangen aan te 
kweken om aan deze vereiste te voldoen, opdat hun geweten rein 
is voor het aangezicht van God. Het is prachtig als jong en oud dit 
voor ogen houden. Het is vooral heel fijn om te zien dat onze jonge 
mensen zo leven dat hun gelaat het licht en de intelligentie van God 
kan weerspiegelen, dat ze een juist begrip hebben van het leven en 
in staat zijn om boven de dwaasheden en ijdelheden van de wereld 
en de fouten en verdorvenheden van de mens uit te stijgen.10
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Heiligen der laatste dagen hoeven zich geen zorgen te maken 
over de dingen van deze wereld. Die zijn allemaal van voorbijgaande 
aard. Ons hart moet op de dingen van omhoog zijn gericht; om 
te streven naar die volmaaktheid die in Christus Jezus te vinden 
was, die in alle dingen volmaakt gehoorzaam was aan de Vader en 
aldus zijn heerlijke verhoging verkreeg en een voorbeeld voor zijn 
broeders werd. Waarom zouden we ons zorgen maken en inzitten 
over deze tijdelijke zaken terwijl onze bestemming zo grandioos en 
heerlijk is? Als we de Heer aankleven, zijn geboden naleven, zijn vol-
maaktheid nastreven en de eeuwige werkelijkheid van zijn hemelse 
koninkrijk voor ogen houden, komt het helemaal goed met ons en 
zullen we uiteindelijk zegevieren en de overwinning behalen.11

U moet zich in uw hele doen en laten altijd bewust zijn dat u een 
leven leidt dat in de eeuwigheid zal worden voortgezet. Volg geen 
beginselen die u niet in de hemel zou naleven. Gebruik voor een 
beoogd doel geen middelen die door een celestiaal verlicht gewe-
ten zouden worden afgekeurd. Hoewel gevoelens en hartstochten u 
tot handelen drijven, laten zuivere, eerzame, heilige en deugdzame 
beginselen bij u toch altijd de overhand hebben.12

We kunnen niet in één keer volmaakt worden, maar 
we kunnen wel elke dag een beetje beter worden.

Het kind groeit gestaag op tot jongeman, en van jongeman tot 
volwassen man, zonder dat hij precies kan vertellen hoe of wanneer 
de groei plaatsvindt. Hij heeft niet echt in de gaten dat hij groeit, 
maar als hij gezond en verstandig leeft, wordt hij uiteindelijk vol-
wassen. Bij ons als heiligen der laatste dagen gaat dat net zo. We 
groeien en maken vooruitgang. Dat gaat vrijwel ongemerkt, maar 
na een jaar of zo beseffen we dat we als het ware al een aardig 
eindje op weg zijn naar de top van de berg. We realiseren ons dat 
we geloof in de Heer hebben; dat zijn voorzienigheid altijd gunstig 
uitpakt; dat we ons verbonden met Hem voelen; dat Hij echt onze 
Vader is en dat Hij ons in dit leven voort leidt.13

Verwacht niet dat u in één keer volmaakt wordt. Als u dat wel 
doet, raakt u teleurgesteld. Zorg dat u vandaag beter bent dan gis-
teren en morgen beter dan vandaag. Laten we morgen minder vat-
baar zijn voor de verleidingen waaraan we vandaag wellicht deels 
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toegeven. Werk er zo aan om elke dag een beetje vooruitgang te 
maken en laat de kansen om goed te doen aan anderen en aan 
onszelf niet voorbijgaan.14

Elke afgelopen dag of elke afgelopen week behoort de beste te 
zijn die we ooit hebben meegemaakt. Dat wil zeggen: we dienen 
dagelijks enige vooruitgang te maken, in kennis en wijsheid, en 
in ons vermogen om iets goeds tot stand te brengen. Iedere dag 
worden we niet alleen een dagje ouder, maar streven we er ook 
naar om dichter bij de Heer te leven.15 [Zie suggestie 5 op p. 106.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. President Snow erkende dat het gebod om volmaakt te zijn 
sommige heiligen der laatste dagen zorgen baart (pp. 97–99). 
Let bij uw studie van dit hoofdstuk op raadgevingen die iemand 
gerust kunnen stellen die moeite lijkt te hebben met het gebod 
om volmaakt te zijn.

 2. In de paragraaf die op p. 97 begint, verwijst de uitdrukking 
‘goddelijke hulp’ naar hulp van de Heer. Op welke manieren 
helpt de Heer ons om volmaakt te worden?

 3. Bestudeer op p. 99 de opmerkingen van president Snow over 
Abraham en de eerste pioniers van de kerk. Wat denkt u dat 
het betekent om ‘in [een bepaald] opzicht’ volmaakt te zijn? 
Overweeg wat u kunt doen om volmaakter te worden wat 
uw ‘gevoelens, (…) integriteit, motieven en vastberadenheid’ 
betreft.

 4. President Snow zei: ‘We moeten ons niet laten ontmoedigen 
wanneer onze zwakheid aan het licht komt’ (p. 103). Hoe 
kunnen we boven gevoelens van ontmoediging uitstijgen? (Zie 
pp. 100–103 voor enkele voorbeelden.)

 5. Wat hebt u aan de kennis dat u niet moet verwachten ‘dat u in 
één keer volmaakt wordt’? (Zie p. 105.) Denk na hoe u de raad 
van president Snow om ‘elke dag een beetje beter’ te worden 
specifiek kunt opvolgen.
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 6. Zoek naar een of twee uitspraken in dit hoofdstuk die u in het 
bijzonder inspireren. Wat spreekt u in die uitspraken aan?

Relevante teksten: 1 Nephi 3:7; 3 Nephi 12:48; Ether 12:27; Moroni 
10:32–33; LV 64:32–34; 67:13; 76:69–70

Onderwijstip: ‘Mensen stellen het op prijs als hun bijdrage wordt 
erkend. U kunt ervoor zorgen dat u alle opmerkingen van de leer-
lingen erkent, en ze zo mogelijk in de les verwerkt.’ (Onderwijzen 
— geen grotere roeping, p. 35.)

Noten
 1. In: ‘Anniversary Exercises’, Deseret 

Even ing News, 7 april 1899, p. 9.
 2. In: Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
p. 16.

 3. In: ‘Anniversary Exercises’, p. 9.
 4. In: ‘Impressive Funeral Services’, 

Woman’s Exponent, oktober 1901, p. 36.
 5. Deseret News: SemiWeekly, 3 juni 1879, 

p. 1.
 6. Deseret News: SemiWeekly, 3 juni 1879, 

p. 1.
 7. Deseret News: SemiWeekly, 3 juni 1879, 

p. 1.

 8. Deseret SemiWeekly News, 4 oktober 
1898, p. 1.

 9. Deseret News: SemiWeekly, 3 juni 1879, 
p. 1.

 10. Deseret News: SemiWeekly, 3 juni 1879, 
p. 1.

 11. Deseret SemiWeekly News, 4 oktober 
1898, p. 1.

 12. Millennial Star, 1 december 1851, p. 363.
 13. Conference Report, april 1899, p. 2.
 14. Improvement Era, juli 1901, p. 714.
 15. Improvement Era, juli 1899, p. 709.



108

toen de heiligen der laatste dagen uit hun huizen in nauvoo (Illinois, VS)  
werden verdreven, vonden velen, ondanks hun ellende, toch geluk.
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Getrouwheid in tijden van 
beproeving: ‘vanuit de schaduw 

in het glorierijke zonlicht’

‘Iedere man of vrouw die de Heer dient, ongeacht 
hoe getrouw hij of zij is, heeft zijn of haar duistere 

momenten; maar als zij getrouw geleefd hebben, zal er 
licht over hen uitbreken en zal er verlichting komen.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

In februari 1846 werden de heiligen der laatste dagen uit hun hui-
zen in Nauvoo (Illinois, VS) verdreven. Bij hun voorbereidingen op 
de tocht westwaarts naar hun nieuwe beloofde land volgden ze de 
raad van president Brigham Young op om onderweg nederzettin-
gen te vestigen. Ze woonden in tijdelijke onderkomens en plantten 
gewassen voor de heiligen die na hen zouden komen. Na een korte 
periode in de nederzetting Garden Grove in de staat Iowa te heb-
ben doorgebracht, vertrokken Lorenzo Snow en zijn gezin naar een 
plaats in dezelfde staat die de heiligen Mount Pisgah noemden. Die 
nederzetting was vernoemd naar de berg waar de profeet Mozes 
over het beloofde land voor zijn volk had uitgekeken.

Enkele maanden na aankomst in Mount Pisgah werd Lorenzo 
geroepen om de nederzetting te presideren. ‘Op dat moment’, ver-
telde hij later, ‘bevonden de heiligen in Pisgah zich in erbarme-
lijke omstandigheden, niet alleen wat voedsel en kleding betrof, 
maar ook wat de trekdieren en wagens aanging om hun reis 
voort te zetten. Verscheidene gezinnen hadden helemaal geen 
levensmiddelen meer en waren afhankelijk van de vrijgevigheid 
van hun naasten, die in de meeste gevallen nauwelijks in staat 
waren om te helpen. Daarnaast woedde er een ernstige ziekte in 
de nederzetting. Er waren niet voldoende gezonde mensen om 
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voor de zieken te zorgen. En al snel vielen er doden. Vaders, moe-
ders, kinderen, broers, zussen en goede vrienden vielen ten prooi 
aan deze ziekte. Ze werden zonder veel formaliteiten begraven, en 
sommigen hadden geen gepaste kleding om in begraven te worden. 
Verdriet en rouw droegen aldus bij aan de ellende.’

Lorenzo maakte deze beproevingen ook zelf mee. Hij en zijn 
gezinsleden kregen ziekte, teleurstellingen en verdriet te verdu-
ren, waaronder de dood van zijn pasgeboren dochter Leonora. Hij 
schreef: ‘Kleine Leonora is ziek geworden en overleden. Met groot 
verdriet brachten we haar stoffelijk omhulsel naar haar stille rust-
plaats, om daar achter te blijven, ver van haar vader en moeder die 
haar het leven hebben geschonken.’

Onder die omstandigheden hielp Lorenzo de heiligen hun 
beproevingen met geloof tegemoet te treden. Zijn zus Eliza schreef: 
‘Met tomeloze energie,— een geest vol goede ideeën en een 
onwrikbare vastberadenheid die ontmoediging geen plaats boden, 
kon hij de noodsituatie aan die mannen met mindere kwaliteiten 
afgeschrikt zou hebben.’ Ze vertelde: ‘In de eerste plaats wist hij 
de energie van de mensen op te wekken en te bundelen.’ Hij orga-
niseerde de mannen in werkgroepen. Sommigen gingen in nabije 
dorpen geld verdienen voor proviand en kleding. Anderen bleven 
in het kamp, waar ze voor de gezinnen daar zorgden, gewassen 
plantten en spullen maakten en repareerden die in naburige neder-
zettingen gebruikt konden worden.

Lorenzo zette niet alleen de samenwerking tussen de heiligen 
op touw, maar stimuleerde hen ook om zich geestelijk te voeden 
en gezonde ontspanning te zoeken. Hij zei: ‘Tijdens de lange win-
termaanden probeerde ik de levenslust en de moed van de heili-
gen in Pisgah in stand te houden, niet alleen door in verschillende 
delen van de nederzetting kerkdiensten te organiseren, maar ook 
door verschillende soorten amusement te verschaffen en aan te 
moedigen. (…)

‘Ik zal er bij wijze van voorbeeld eentje proberen te schetsen. Ik 
probeerde voor die gelegenheid zo veel mogelijk mensen in ons 
eenvoudige gezinsonderkomen te ontvangen. We woonden in een 
blokhut zonder verdiepingen van circa vier en een halve meter bij 
negen meter, met een dak en vloer van aarde. Aan één kant hadden 
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we een bescheiden schoorsteen gemaakt van plaggen uit de boe-
zem van moeder Aarde. We hadden de vloer voor die gelegenheid 
met een dunne laag schoon stro bedekt en de muren met witte 
lakens van onze veerloze bedden behangen.

‘De verlichting van de hal voor het komende evenement kostte 
ons heel wat hoofdbrekens, waarbij onze vindingrijkheid flink op 

een van de heiligen der laatste dagen in de nederzetting 
Mount Pisgah maakte deze schets in een dagboek.
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de proef werd gesteld. Maar het is ons gelukt. We groeven de groot-
ste en mooiste ingekuilde rapen op — maakten ze hol van binnen 
en stopten er kaarsjes in. We plaatsten ze keurig rondom tegen de 
muur en hingen er een aantal aan het plafond, dat uit stokken, sten-
gels en aarde bestond. De lichtjes verspreidden een vredige, kalme 
(…) invloed en schenen heel mooi door de raapschillen heen.

‘Die avond namen we als gezin van diverse gasten welgemeende 
complimenten in ontvangst voor de bijzondere smaak en vinding-
rijkheid die uit die unieke en goedkope versieringen spraken.’

Lorenzo vertelde later dat ‘de uren geanimeerd en opgewekt 
verstreken’. Hij en zijn gasten onderhielden elkaar met toespraakjes, 
liedjes en voordrachten. Hij zei: ‘Aan het eind van de avond gingen 
allen uitermate blij en voldaan huns weegs, alsof ze niet van huis 
en haard verstoken waren.’ 1 [Zie suggestie 1 op p. 117.]

Leringen van Lorenzo Snow

Beproevingen en tegenspoed helpen ons geestelijk te 
groeien en voor te bereiden op de celestiale heerlijkheid.

We kunnen onze behoudenis niet bewerken en de doelein-
den van God niet verwezenlijken zonder beproevingen of zonder 
opofferingen.2

De heiligen der laatste dagen hebben veel beproevingen en 
tegenspoed moeten doorstaan. Dat heeft God zo bedoeld. Ik durf 
te beweren dat in de [voorsterfelijke] geestenwereld, toen ons het 
plan voor deze proeftijd, met alles wat we nu moeten doorstaan, 
werd voorgelegd, niet alles rozengeur en maneschijn beloofde. De 
vooruitzichten waren hier en daar anders dan we ons zouden wen-
sen. Toch begrepen we daar zonder twijfel dat we deze ervaring 
hier nodig hadden om onze verhoging en heerlijkheid te verwerven. 
Hoe onaangenaam het ons ook mocht toelijken, we waren gewillig 
om de wil van God te doen, en hier zijn we dan.3

De Heer heeft in zijn hart besloten dat Hij ons zal beproeven 
tot Hij weet wat Hij met ons kan doen. Hij heeft zijn Zoon Jezus 
beproefd. (…) Voordat Hij [de Heiland] op aarde kwam, had de 
Vader zijn wandel al geobserveerd en wist Hij dat Hij op Hem kon 



H o o F d S t U K  7

113

rekenen wat de verlossing van werelden betrof; en Hij werd niet 
teleurgesteld. Zo is het ook met ons. Hij zal ons blijven beproeven 
zodat Hij ons de hoogste posities in dit leven kan laten bekleden 
en ons de heiligste taken kan toevertrouwen.4

Als we de komende vuurproeven met onaangetaste getrouwheid 
en integriteit weten te doorstaan, mogen we na onze beproevin-
gen rekenen op een grote en machtige uitstorting van de Geest en 
macht van God — een grote begiftiging voor allen die hun verbon-
den trouw zijn gebleven. (…)

Sommige broeders vragen zich af of ze zich later waardig mogen 
achten om in het gezelschap van profeten en heiligen vanouds te 
verkeren, die beproevingen en vervolgingen hebben doorstaan; en 
van heiligen (…) die in Kirtland, in Missouri en in Illinois geleden 
hebben. De genoemde broeders geven te kennen dat ze die ellende 
wel hadden willen meemaken. Als iemand hier daar ook zo over 
denkt, kan ik hem als troost verzekeren dat er zich binnen de kort-
ste keren volop kansen zullen aandienen. U en ik kunnen alleen in 
de smeltkroes van ellende tot volmaking komen: dat gold ook voor 
Jezus [zie Hebreeën 2:10]. In zijn gebed en zielenstrijd in de hof van 
Getsemane voorafschaduwde Hij het vereiste louteringsproces van 
wie naar de heerlijkheid van het celestiale koninkrijk willen streven. 
Niemand kan er met halfslachtige pogingen aan ontkomen.5

Er is geen andere manier waarop de heiligen geestelijke vooruit-
gang kunnen maken en zich kwalificeren om het celestiale konink-
rijk te beërven dan door beproevingen te ondergaan. Daardoor 
doen we kennis op en zal er uiteindelijk overal vrede heersen. Er 
is wel gezegd dat we in een omgeving waar op dit moment alleen 
vrede en voorspoed heersen onverschillig zouden worden. Velen 
van ons zouden in die toestand zodanig in hun nopjes zijn dat ze 
hun hart niet meer op eeuwige zaken richten.6

Zowel individueel als collectief hebben wij leed verdragen en 
zullen wij steeds opnieuw leed te verdragen krijgen. Waarom? 
Omdat de Heer dat van ons verlangt met het oog op onze heili-
ging.7 [Zie suggestie 2 op p. 117.]
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Wanneer we onder beproevingen en 
verleidingen getrouw blijven, tonen we dat 

we God meer liefhebben dan de wereld.

Verleidingen maken deel uit van onze beproevingen en bieden 
ons de gelegenheid om te laten zien welke waarde onze godsdienst 
voor ons heeft. U weet wel wat Job in dat opzicht heeft meege-
maakt. Hij wist van de opstanding en van de Verlosser. Hij wist ook 
dat hij, al zou hij sterven, zijn Verlosser in de laatste dagen toch 
op aarde zou zien [zie Job 19:25–26]. De verleidingen waarmee hij 
werd geconfronteerd, gaven hem de kans om aan te tonen dat hij 
deze hemelse zaken boven al het andere stelde. (…)

(…) God is onze vriend. Daarom vrezen we niet. We moeten 
misschien nog vele onaangename omstandigheden doormaken. 
Daardoor kunnen we de engelen laten zien dat we de dingen van 
God meer liefhebben dan de dingen van de wereld.8 [Zie suggestie 
3 op p. 117.]

In tijden van beproeving kunnen we onze Vader 
in de hemel om troost en kracht vragen.
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Als we getrouw blijven, geeft de Heer ons kracht om 
verleidingen te weerstaan en beproevingen te doorstaan.

Velen van u ondergaan misschien zware beproevingen, opdat 
uw geloof volmaakter mag worden, uw vertrouwen mag groeien, 
uw kennis van de machten des hemels mag toenemen; en dit alles 
voordat uw verlossing aanbreekt. Als een donkere wolk de horizon 
bedekt (…) ; als de beker van bitter lijden voor u wordt gezet en 
u eruit drinken moet; als Satan op u wordt losgelaten met al zijn 
geslepenheid en machten om u te verleiden en te misleiden; als de 
sterke arm van vervolging zich in alle hevigheid tegen u keert — 
hef dan, op dat moment, uw hoofd op en verheug u dat u waardig 
bent bevonden om aldus te lijden met Jezus, de heiligen en de 
heilige profeten, en weet dan dat uw verlossing nabij is.

Broeders en zusters, ik wil u graag vanuit de grond van mijn hart 
aanmoedigen. Wees goedsmoeds — wees niet ontmoedigd; want 
de dag komt spoedig waarop uw tranen worden gewist, uw hart 
troost zal vinden en u de vruchten van uw arbeid zult genieten. (…)

Wees eerlijk, wees deugdzaam, wees eerzaam, wees zachtmoedig 
en nederig, wees sterk en moedig, laat eenvoud uw streven zijn, 
wees als de Heer. Houd echter vast aan de waarheid te midden van 
vuur of zwaard, lijden of dood.9

De Heer heeft ons sinds we het evangelie hebben ontvangen 
van tijd tot tijd beproevingen en ellende laten doorstaan, als ik die 
woorden mag gebruiken. En soms waren die beproevingen zodanig 
van aard dat we er maar moeilijk zonder morren en klagen mee om 
konden gaan. Toch heeft de Heer ons op die momenten gezegend 
en ons voldoende van zijn Geest gegeven om de verleidingen en 
beproevingen het hoofd te bieden.10

Iedere man of vrouw die de Heer dient, ongeacht hoe getrouw 
hij of zij is, heeft zijn of haar duistere momenten; maar als zij 
getrouw geleefd hebben, zal er licht over hen uitbreken en zal er 
verlichting komen.11

We zijn onder alle omstandigheden volkomen veilig in moeilijk-
heden of vervolging wanneer we de wil van God doen, eerlijk en 
trouw zijn en ons blijven houden aan de beginselen die we hebben 
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ontvangen; elkaar goed behandelen; niemands rechten met voeten 
treden en leven naar ieder woord dat uit de mond Gods uitgaat. 
Dan zal zijn Heilige Geest ons te allen tijde helpen en bijstaan, en 
komen wij er rijkelijk gezegend in onze huizen, in onze gezinnen, 
in onze kudden, in onze velden uit tevoorschijn — en in alle andere 
opzichten waarin God ons wil zegenen. Hij zal ons kennis op ken-
nis, intelligentie op intelligentie, wijsheid op wijsheid geven.

Moge God zijn zegen over dit volk uitgieten. Mogen we trouw 
zijn aan onszelf, trouw aan alle beginselen die we hebben ontvan-
gen en met geheel ons hart voor elkaars belangen opkomen. Dan 
zal God zijn Geest over ons uitstorten en behalen wij uiteindelijk 
de overwinning.12 [Zie suggestie 3 op p. 117.]

Als we op moeilijke tijden terugkijken, zien we dat onze 
beproevingen ons dichter tot God hebben gebracht.

Wanneer we stilstaan bij wat de Heer in het verleden voor ons 
heeft gedaan, bij onze huidige omstandigheden en bij onze vooruit-
zichten voor de toekomst, mogen we ons een gezegend volk voe-
len! Ik denk wel eens dat dankbaarheid jegens onze hemelse Vader 
voor zijn zegeningen en het pad waarover Hij ons heeft gevoerd, 
een van de grootste deugden is die de heiligen der laatste dagen 
kunnen bezitten. Dat pad is misschien niet altijd plezierig geweest, 
maar achteraf merken we dat de onplezierigste omstandigheden 
ons vaak de meeste vooruitgang hebben gebracht.13

Iedere beproeving die we doormaken brengt ons bij getrouwheid 
in die beproeving en eerbetoon aan God en onze godsdienst uitein-
delijk dichter tot God, dichter tot Hem in geloof, wijsheid, kennis en 
macht. Daardoor roepen we de Heer met meer vertrouwen aan wat 
onze verlangens betreft. Ik heb mensen gekend die terugdeinsden 
bij de gedachte aan bepaalde beproevingen en die na de verleiding 
te hebben doorstaan, zeiden dat ze de Heer met meer vertrouwen 
om de door hun verlangde zegeningen konden vragen. (…)

We hebben alle reden om ons te verheugen en voldoening te 
vinden in het leven, ondanks de moeilijkheden die ons omringen. 
Hoeveel vooruitgang hebben we gemaakt, hoeveel kennis heb-
ben we verkregen en hoeveel meer kunnen we nu verdragen ten 
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opzichte van één, twee of vijf jaar geleden en staan we sterker dan 
enkele jaren geleden? De Heer heeft ons kracht gegeven en onze 
groei bevorderd. Een kind dat opgroeit, beseft niet hoe het gestaag 
in kracht en lengte toeneemt. Dit jaar is er weer een stukje bij geko-
men. Zo is het ook met onze geestelijke groei. We zijn ten opzichte 
van vorig jaar in kracht toegenomen.14

De offers die u hebt gebracht, de moeilijkheden die u hebt door-
staan en de ontberingen die u hebt geleden (…) vallen uiteinde-
lijk in het niet, en u zult zich verblijden over de ondervinding die 
u erdoor hebt opgedaan. (…) Sommige dingen leren we alleen 
door het leed dat we ondervinden. De kennis die we aldus, hoewel 
op pijnlijke wijze, verkrijgen, zal in het komende leven van grote 
waarde voor ons blijken. (…)

Ik weet dat uw leven niet louter over rozen is gegaan. U hebt 
ongetwijfeld met vele beproevingen en ellende te maken gehad; 
maar als u getrouw blijft, zult u spoedig vanuit de schaduw in het 
glorierijke zonlicht van de celestiale wereld treden.15 [Zie suggestie 
4 op p. 118.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Neem het relaas op pp. 109–112 door. Hoe konden vele hei-
ligen ondanks hun ellende toch gelukkig zijn? Wat kunnen 
we doen om mensen aan te moedigen die beproevingen 
ondergaan?

 2. Bestudeer de leringen van president Snow over waarom we 
beproevingen moeten ondergaan (pp. 112–113). Wat betekent 
ons ‘hart (…) op eeuwige zaken richten’ volgens u? Waarom 
denkt u dat veel mensen ‘hun hart niet meer op eeuwige 
zaken [zouden] richten’ als er geen beproevingen waren?

 3. Hoe dienen we op beproevingen en verleidingen te reageren? 
(Zie pp. 114–116 voor enkele voorbeelden.) Hoe helpt de 
Heer ons in tijden van beproeving?
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 4. Lees de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. Wat hebben de 
moeilijkheden die u hebt ondervonden u opgeleverd?

 5. Zoek naar een of twee uitspraken in dit hoofdstuk die u hoop 
geven. Wat treft u in de uitspraken die u hebt gekozen? Denk 
na hoe u iemand uit uw familie of vriendenkring die het moei-
lijk heeft met deze waarheden kunt bemoedigen.

Relevante teksten: Deuteronomium 4:29–31; Psalmen 46:1; Johannes 
16:33; Romeinen 8:35–39; 2 Korintiërs 4:17–18; Mosiah 23:21–22; 
24:9–16; LV 58:2–4

Onderwijstip: U kunt overwegen enkele cursisten vooraf te vragen 
om te vertellen wat ze hebben meegemaakt dat verband houdt met 
het hoofdstuk. Voordat u dit hoofdstuk behandelt, kunt u bijvoor-
beeld enkele mensen vragen om iets te vertellen over wat ze door 
hun beproevingen hebben geleerd.

Noten
 1. Zie Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
pp. 89–93.

 2. Millennial Star, 18 april 1887, p. 245.
 3. Deseret Weekly, 4 november 1893, p. 609.
 4. Millennial Star, 24 augustus 1899, p. 532.
 5. Deseret News: SemiWeekly, 9 februari 

1886, p. 1.
 6. Deseret News, 11 april 1888, p. 200; 

naar een gedetailleerd verslag van een 
toespraak van Lorenzo Snow op de 
algemene aprilconferentie van 1888.

 7. Deseret News, 28 oktober 1857, p. 270.
 8. Deseret News, 11 april 1888, p. 200.

 9. ‘Address to the Saints in Great Britain’, 
Millennial Star, 1 december 1851, p. 364.

 10. Deseret Weekly, 4 november 1893, p. 609.
 11. Millennial Star, 24 augustus 1899, p. 531.
 12. Deseret News: SemiWeekly, 2 december 

1879, p. 1.
 13. Conference Report, april 1899, p. 2.
 14. Deseret News, 11 april 1888, p. 200.
 15. In: ‘Old Folks Are at Saltair Today’, 

Deseret Evening News, 2 juli 1901, p. 1; 
boodschap aan een groep oudere kerk-
leden; opgesteld door Lorenzo Snow 
op 88-jarige leeftijd en voorgelezen 
door zijn zoon LeRoi.
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‘Doorgrond mij, o God, 
en ken mijn hart’

Rechtschapen heiligen der laatste dagen streven ernaar 
om ‘voor het aangezicht van God een karakter te 

ontwikkelen dat in het uur van beproeving standhoudt’.

Uit het leven van Lorenzo Snow

Op 15 december 1899 sprak kerkpresident Lorenzo Snow tijdens 
de uitvaartdienst van president Franklin D. Richards, die president 
van het Quorum der Twaalf Apostelen was geweest. Bijna aan het 
einde van de toespraak zei president Snow: ‘Ik vraag de Heer van 
Israël de heiligen der laatste dagen te zegenen en dat we voorbereid 
mogen zijn op de gebeurtenissen in de nabije toekomst, met een 
zuiver hart voor de Heer.’

Ter illustratie van de noodzaak van ‘een zuiver hart voor de 
Heer’ vertelde president Snow over een voorval dat hij en presi-
dent Richards in de jaren 1850 als nieuwe apostelen hadden mee-
gemaakt. In die tijd spoorde president Brigham Young alle heiligen 
der laatste dagen aan om zich te bekeren en een hernieuwde toe-
wijding aan een rechtschapen levenswandel aan de dag te leggen.

‘Toen president Young opstond en de mensen opriep om zich 
te bekeren en te veranderen,’ vertelde president Snow, ‘sprak hij 
krasse taal wat er met sommige lieden moest gebeuren — dat hun 
het priesterschap ontnomen zou moeten worden omdat ze het niet 
grootmaakten zoals ze dat behoorden te doen. De broeders die die 
tijd hebben meegemaakt, weten nog wel hoe vurig hij in dat opzicht 
sprak. Nou, broeder Franklin werd erdoor in zijn hart geraakt, en 
dat gold voor mij eveneens. We bespraken de kwestie onder elkaar. 
We besloten naar president Young te stappen en hem ons priester-
schap aan te bieden. Als hij in de naam van de Heer van mening 
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was dat we ons priesterschap niet hadden grootgemaakt, zouden 
we het inleveren. We zochten hem op en legden hem dit onder vier 
ogen voor. Ik meen dat hij met tranen in zijn ogen zei: “Broeder 
Lorenzo, broeder Franklin, u hebt uw priesterschap naar tevreden-
heid van de Heer grootgemaakt. God zegene u.”’ 1

President Snow streefde zijn hele leven naar een zuiver hart voor 
de Heer en spoorde de heiligen aan hun eigen waardigheid onder de 
loep te nemen. Hij sprak met ‘het doel om ons in te prenten’ dat de 
ontwikkeling van ‘een zuiver karakter als heiligen der laatste dagen 
voor God de Vader’ noodzakelijk was.2 [Zie suggestie 1 op p. 127.]

Leringen van Lorenzo Snow

Als we een zuiver karakter hebben ontwikkeld, kunnen 
we God zonder vrees ons hart laten doorzoeken.

Ik ben er stellig van overtuigd dat de vorming van een zuiver en 
goed karakter als trouwe en standvastige heilige der laatste dagen in 
deze proeftijd de grootste waarde heeft en ons in de geestenwereld 
hierna de grootste dienst bewijst.

Wanneer een vreemdeling werk of een vertrouwensambt begeert, 
moet hij veelal papieren kunnen tonen waaruit zijn geschiktheid 
en betrouwbaarheid blijken, afkomstig van betrouwbare derden, 
aanbevelings- en introductiebrieven die uitermate nuttig zijn om 
in de gunst te komen en voorrechten te genieten die anders wel 
eens onbereikbaar konden blijven. Het is echter relatief eenvoudig 
om een zogeheten karakterverklaring te verkrijgen die men op zak 
kan dragen. Ik heb dan ook bemerkt dat menigeen een dergelijke 
karakterverklaring op zak heeft die niet geheel strookt met zijn 
werkelijke karakter.

Sommigen onder ons die als lid van de kerk bekendstaan, doen 
er alles aan om zich in een goed daglicht te presenteren voor de 
mensen om hen heen, maar verhullen of vermommen daarmee 
hun werkelijke, innerlijke karakter. (…) Nu is het gebed dat ik 
[aanhaal] — ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en 
ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij 
op de eeuwige weg’ [Psalmen 139:23–24] — veelbetekenend. Dit 
gebed kon David een groot deel van zijn leven welbewust en met 
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een zekere mate van vertrouwen tot de Heer opzenden. Maar er 
waren ook tijden dat hij zich maar al te goed bewust was van zijn 
zwakheden om een dergelijk gebed met overtuiging uit te spreken.

Ik veronderstel dat vele heiligen der laatste dagen zich een groot 
deel van hun leven in vertrouwen met hetzelfde gebed tot de Heer 
kunnen richten: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart (…); zie, 
of bij mij een heilloze weg is’. Maar als we, als volk, zodanig konden 
leven dat we ons te allen tijde voor de Heer kunnen buigen en een 
dergelijk gebed tot Hem opzenden, wat zou dat niet grandioos zijn. 
Wat zouden we dan niet aan rechtschapenheid en goede werken 
hebben bereikt! (…) Ik roep [een ieder] op om zich dit gebed van 
David eigen te maken en te zien hoezeer hij in staat is om te leven 
naar het licht dat hij heeft, zodat hij God in alle oprechtheid toe-
gewijd is. Velen voldoen niet aan deze hoge norm omdat ze in het 
verborgene dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen, 
waardoor ze van de Almachtige vervreemden en de Geest van God 
zich terugtrekt. Dergelijke personen kunnen dit gebed in hun bin-
nenkamer niet gebruiken. Dat zal niet gaan, tenzij ze zich van hun 
zonden bekeren en de schade herstellen die ze hebben aangericht. 
Ook moeten ze besluiten het in de toekomst beter te doen dan in 
het verleden, en voor het aangezicht van God een karakter ontwik-
kelen dat in het uur van beproeving standhoudt en hen toestaat om 
met heilige wezens en met de Vader zelf om te gaan wanneer ze de 
geestenwereld hebben betreden.

(…) We moeten oprechte mannen en vrouwen zijn. We moeten 
ons geloof in ruime mate hebben ontwikkeld en het gezelschap 
van de Heilige Geest waardig zijn, zodat die ons de hele dag door 
kan bijstaan in het werk der gerechtigheid, we onze eigen wil aan 
de wil van de Vader zullen onderwerpen, tegen onze gevallen 
natuur zullen strijden en het goede zullen doen omwille van het 
goede zelf, en daarbij ons oog uitsluitend op de eer en heerlijkheid 
van God gericht houden. Daartoe moeten we een innerlijk besef 
ontwikkelen van de verantwoordelijkheid die op ons rust, dat het 
oog van God op ons is gericht en dat we al onze daden en de 
achterliggende motieven moeten verantwoorden. En we moeten 
voortdurend in contact blijven met de Geest van de Heer.3 [Zie 
suggestie 2 op p. 127.]
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Door voorbeelden in de Schriften leren we 
hoe we ons karakter kunnen verbeteren.

Ik heb bewondering voor de karaktereigenschappen van de pro-
feten, in het bijzonder die van Mozes. Ik bewonder zijn vastbera-
denheid om het woord en de wil van God ten uitvoer te brengen 
met betrekking tot Israël, en zijn bereidheid om alles te doen wat hij 
menselijkerwijs kon doen, bijgestaan door de Almachtige. Bovenal 
bewonder ik zijn integriteit en trouw aan de Heer. (…)

God bewondert de mannen en vrouwen die tegenwoordig het 
rechte pad volgen en die, ondanks de machten van Satan die zich 
tegen hen keren, kunnen zeggen: ‘Ga weg, satan’ [zie Matteüs 4:10] 
en die een rechtschapen, godvrezend leven leiden. God laat zich 
door dergelijke mensen benaderen en hun gebeden vermogen veel 
[zie Jakobus 5:16]. Mozes had bijvoorbeeld zodanige invloed op 
de Almachtige dat God eens een bepaald voornemen liet varen. U 
weet vast nog wel dat de Heer toornig werd op de Israëlieten en 
Mozes liet weten dat Hij het volk zou vernietigen. Hij wilde Mozes 
tot een groot volk maken en hem en zijn nageslacht zegenen met 
de beloften die Hij aan Israël had gedaan. Maar deze grote leider 
en wetgever, trouw aan wat hem was toevertrouwd, pleitte ter wille 
van zijn volk met de Heer, daarbij de macht aanwendend waartoe 
hij gerechtigd was, en wist het volk aldus van een dreigende onder-
gang te redden. [Zie Exodus 32:9–11; Bijbelvertaling van Joseph 
Smith Exodus 32:12.] Hoe nobel en geweldig moet Mozes in de 
ogen van de Heer hebben geleken, en wat een geruststellende 
gedachte moet het voor Hem zijn geweest dat voor zijn uitverkoren 
volk, in hun halsstarrige en onwetende staat, een dergelijk man als 
hun leider optrad.

Ook Jona gaf blijk van een interessante karaktertrek. Toen de 
zeelieden dachten het schip met Jona aan boord op het onstui-
mige water niet meer te kunnen redden, trad Jona naar voren met 
een schuldig geweten vanwege zijn weigering om in opdracht 
van de Heer naar Nineve te gaan. Hij gaf toe dat de oorzaak van 
de naderende ramp bij hem lag en was bereid zich ten behoeve 
van de andere opvarenden op te offeren. [Zie Jona 1:4–12.] Ook 
andere profeten en mannen van God hebben blijk gegeven van 
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bijzondere en bewonderenswaardige karaktertrekken, hoewel ze, 
net als Jona, op bepaalde momenten zwakheden toonden.4 [Zie 
suggestie 3 op p. 127.]

Een rechtschapen karakter komt gestaag 
tot ontwikkeling als we geloof oefenen en 

ons van onze overtredingen bekeren.

De karaktertrekken die we zo bewonderen in de groten van 
weleer kwamen hen en komen ons niet per toeval aanwaaien en 
verkrijgen we ook niet in een dag, een week, een maand of een 
jaar. Die ontwikkelen we stapje voor stapje door onze voortdurende 
trouw aan God en aan waarheid, ongeacht de bijval of afkeuring 
van anderen.

(…) Als heiligen der laatste dagen dienen we te beseffen en te 
begrijpen dat het heil door de genade van God komt, en door de 
ontwikkeling in ons van de beginselen waarnaar de rechtschapenen 
vanouds probeerden te leven. Het gaat erom niet omwille van de 

Hoewel Jona ‘zwakheden toonde’, kunnen we een voorbeeld nemen 
aan zijn ‘bijzondere en bewonderenswaardige’ karaktertrekken.
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lof en eer van mensen goed te doen, maar om goed te doen omdat 
we daardoor goddelijke eigenschappen ontwikkelen en een deel 
van ons wezen maken. (…)

Hebben we soms geen spijt van iets wat we niet hadden moeten 
doen? Dat hoeft op zich geen probleem te zijn als we er maar niet 
mee doorgaan wanneer we inzien dat het verkeerd is en een andere 
koers inslaan. Meer kunnen we niet doen en meer kan ook niet 
worden gevraagd. Sommige mensen zitten echter meer in over wat 
andere mensen zullen zeggen wanneer hun overtreding algemeen 
bekend zou worden dan over de overtreding zelf. Aan de andere 
kant zijn sommigen geneigd om iets te doen om bij hun vrienden 
gezien te worden. Als ze vervolgens geen erkenning of bijval krij-
gen, is hun inzet in hun ogen verspilde moeite geweest en heeft 
het goede wat ze hebben gedaan geen zin gehad.

Als we werkelijk dichter tot God willen komen, als we ons met 
de goede geesten van de eeuwige werelden willen vereenzelvigen, 
als we het geloof willen ontwikkelen waarover we lezen en waar-
door heiligen van weleer zulke grote werken deden, moeten we 
gehoor geven aan de influisteringen van de Heilige Geest nadat we 
die ontvangen hebben en nooit iets doen om Hem te verdrijven. 
Zeker, wij zijn zwakke stervelingen die fouten maken en geneigd 
om de Geest van God te grieven. Maar laten we ons bekeren zodra 
we merken dat we de fout zijn ingegaan, en zo goed mogelijk pro-
beren de schade te herstellen als dat aan de orde is. Op deze wijze 
vormen we ons karakter, maken we vooruitgang en wapenen we 
ons tegen verleiding. Op den duur zullen we versteld staan van de 
zelfbeheersing die we hebben opgedaan en de vooruitgang die we 
gemaakt hebben.5 [Zie suggestie 4 op p. 127.]

Als we een rechtschapen karakter ontwikkelen, 
komen we dichter tot de Heer.

Het evangelie dat we hebben ontvangen is grandioos: door 
gehoorzaamheid aan de vereisten ervan maken wij aanspraak op 
de heerlijkste zegeningen die ooit aan het mensdom zijn beloofd 
of verleend. Maar net als een kind met een stuk speelgoed of ander 
speeltje stellen we ons vaak tevreden met de vergankelijke dingen 
van deze wereld. We grijpen de kansen niet aan om de grote en 
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eeuwige beginselen van leven en waarheid in onze ziel te ontwik-
kelen. De Heer verlangt naar een nauwere en intiemere band met 
ons. Hij wil ons graag verheffen in wezen en intelligentie, wat alleen 
mogelijk is door middel van het eeuwigdurend evangelie dat juist 
met dat doel is bereid. De apostel Johannes heeft gezegd: ‘Een 
ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij [Christus] 
rein is.’ [1 Johannes 3:3.] Passen de heiligen der laatste dagen de 
beginselen van het evangelie in hun leven toe en verwezenlijken 
ze zo het plan van God?

(…) Wat kunnen we in onze situatie doen om nog verder naar 
de gerechtigheid van onze God toe te groeien? Welke voordelen, 
zegeningen en voorrechten heeft dit heilssysteem dat we volgen 
te bieden, en hoe komen we daarvoor in aanmerking? Als er een 
offer is vereist, is het voor allen die zich in hun godsdienst willen 
verdiepen en zich in het dagelijks leven aan de voorschriften ervan 
proberen te houden, een goede zaak om hun bereidheid te tonen 
zich aan de wil van Jehova te onderwerpen en zijn hand te erken-
nen in zowel voor- als tegenspoed.

(…) We doen er goed aan onszelf onder de loep te nemen, om 
op een stille plek bij onszelf te rade te gaan hoe we er (…) ten 
opzichte van de Heer voor staan. Indien nodig kunnen wij her-
nieuwde ijver en trouw betrachten en in goede werken toenemen.

We maken als volk in het algemeen gesproken zeker veel voor-
uitgang voor het aangezicht van God. Maar toch weet ik zeker dat 
er ook mensen onder ons zijn die begiftigd zijn met geestelijke 
gaven die ze verder kunnen ontwikkelen en in veel grotere mate 
kunnen aanwenden als ze dat zouden willen. Zij zouden veel snel-
ler op het pad van heiligheid kunnen voortgaan en veel dichter 
tot de Heer komen. Maar de dingen van deze wereld trekken hen 
zozeer dat ze die geestelijke gaven en zegeningen niet ontwikke-
len. Ze ontwikkelen niet de nauwe band met de Heer waarop ze 
aanspraak mogen maken.6

We dienen ons karakter als heiligen der laatste dagen koste wat 
het kost zuiver te houden. Een karakter dat de goedkeuring van 
God kan wegdragen, is het waard om na te streven, ook al zou 
daar een levenslange zelfverloochening aan te pas moeten komen.
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Als we op die manier leven, mogen we vooruit blikken (…) , in 
de volle verzekering dat (…) we gekroond zullen worden met de 
zoons en dochters van God, en de rijkdom en heerlijkheid van het 
celestiale koninkrijk zullen bezitten.7 [Zie suggestie 5 hierna.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Neem het relaas op pp. 119 en 121 door. Wat kunt u leren 
van de houding van ouderling Lorenzo Snow en ouderling 
Franklin D. Richards? Hoe kunt u die beginselen onder de 
aandacht van familieleden of anderen brengen?

 2. President Snow zei: ‘We moeten oprechte mannen en vrouwen 
zijn’ (p. 122). Wat betekent het volgens u om een oprechte 
man of vrouw te zijn?

 3. Denk na over president Snows opmerkingen over de voor-
beelden van Mozes en Jona (pp. 123–124). Hoe kunnen we 
volgens u op basis van deze beide verhalen ons karakter 
verbeteren?

 4. Denk na over de tweede volledige alinea op p. 125. Waarom 
denkt u dat we onze fouten moeten inzien om ons karakter 
te vormen? Hoe kunnen we onze tekortkomingen erkennen 
zonder ontmoedigd te raken?

 5. Neem de raad van president Snow in de laatste paragraaf van 
het hoofdstuk door (pp. 125–127). Probeer de tijd te nemen 
om uzelf onder de loep te nemen en te bepalen hoe u er ten 
opzichte van de Heer voor staat.

Relevante teksten: Psalmen 24:3–5; 2 Petrus 1:2–11; Mosiah 3:19; 
Alma 48:11–13, 17; Ether 12:25–28; LV 11:12–14; 88:63–68

Onderwijstip: Laat de deelnemers een paragraaf in het hoofdstuk 
uitkiezen en die voor zichzelf lezen. Laat de mensen die dezelfde 
paragraaf hebben uitkozen in groepjes van twee of drie bij elkaar 
gaan zitten en bespreken wat ze ervan hebben geleerd.
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Noten
 1. Deseret SemiWeekly News, 19 december 

1899, p. 5.
 2. Deseret News: SemiWeekly, 15 augustus 

1882, p. 1.
 3. Deseret News: SemiWeekly, 15 augustus 

1882, p. 1.
 4. Deseret News: SemiWeekly, 15 augustus 

1882, p. 1.

 5. Deseret News: SemiWeekly, 15 augustus 
1882, p. 1.

 6. Deseret News: SemiWeekly, 15 augustus 
1882, p. 1.

 7. Deseret News: SemiWeekly, 9 februari 
1886, p. 1.
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Heilige familiebanden

‘Als we getrouw zijn, zullen we in een 
onsterfelijke en verheerlijkte staat met elkaar 
omgaan. (…) De hechte banden die we hier 
smeden, blijven in de eeuwigheid bestaan.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Met zijn zeventigste verjaardag in het vooruitzicht nodigde 
Lorenzo Snow al zijn kinderen met hun gezinnen uit voor ‘een 
grootse reünie en een groot verjaardagsfeest’ in Brigham City 
(Utah). Hij zou voor iedereen onderdak, eten en activiteiten regelen, 
waarvan alle aanwezigen, ook de jonge kinderen, zouden genieten. 
‘Hoe meer ik nadenk over dit onderwerp [van een familiereünie],’ 
schreef hij, ‘hoe groter mijn verlangen naar een familiebijeenkomst 
wordt, dat ik jullie allemaal tijdens mijn leven nog een keer samen 
mag zien en een vaderlijke zegen kan geven.’ Hij spoorde iedereen 
aan om te komen en alleen in het geval van ‘uitermate ernstige en 
onoverkomelijke obstakels’ verstek te laten gaan.1

De familie Snow kwam van 7 tot 9 mei 1884 bij elkaar en genoot 
van muziek, toneelstukjes, toespraken, gedichten, spelletjes, lekker 
eten en gezellige onderonsjes.2 Eliza, de zus van president Snow, 
vertelde dat hij gedurende de festiviteiten ‘diverse bijeenkomsten 
van de familie bijwoonde en in de hoedanigheid van patriarch (…) 
zegens gaf aan leden’ en ‘veel vaderlijke raad, aanwijzingen en 
aansporingen ten beste gaf’. Aan het einde van de reünie kwam de 
hele familie bijeen om hem te horen spreken. Volgens Eliza uitte hij 
‘zijn genoegen en dankbaarheid jegens God dat hij mocht genieten 
van de opgewekte en vrolijke gezichten van zijn grote familie en 
van het goede wat volgens hem uit deze reünie zou voortkomen’. 
President Snow verklaarde terwijl hij over zijn familie uitkeek: ‘Mijn 
hart loopt over van de warmste gevoelens van dankbaarheid jegens 
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Kinderen zijn ‘een kostbaar erfdeel des Heren’.
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mijn hemelse Vader. (…) Woorden schieten tekort om de diepste 
gevoelens van mijn hart uit te drukken voor deze heilige gelegen-
heid op deze viering van mijn zeventigste verjaardag, om hier te 
staan en getuige te zijn van dit heerlijke en hemelse inspirerende 
schouwspel.’

President Snow ging verder: ‘Dit is de laatste familiereünie die 
we aan deze zijde van de sluier mogen verwachten. Moge de God 
van onze vaderen ons helpen ons aan zijn wetten te houden, een 
eerbaar leven te leiden, onze deugden en integriteit ongeschonden 
te bewaren, te luisteren naar de influisteringen van de Heilige Geest 
en ijverig te streven om onszelf te louteren. Dat geen enkel lid van 
deze familie verloren mag gaan door af te dwalen van het smalle 
rechte pad, maar dat we ons allemaal waardig mogen tonen om 
voort te komen in de morgen van de eerste opstanding, gekroond 
met heerlijkheid, en de familieband in onze onsterfelijke staat 
mogen voortzetten en in de eindeloze eeuwigheid mogen blijven 
toenemen.’ 3 [Zie suggestie 1 op p. 137.]

Leringen van Lorenzo Snow

Familiebanden zijn heilig en kunnen in 
de eeuwigheid hechter worden.

Moedig het huwelijk aan (…) en prent [anderen] in dat die relatie 
heilig is, alsook de plicht om aan dat grote gebod te voldoen dat 
God aan onze eerste ouders gaf, namelijk om zich te vermenigvul-
digen en de aarde te vervullen [zie Genesis 1:28]. Dit is nu meer 
dan ooit nodig, aangezien de huidige tendens in de wereld een ver-
onachtzaming van die wet en het huwelijksverbond laat zien. Het 
aantal echtscheidingen in het land en de toenemende neiging om 
kinderen als een last in plaats van een kostbaar erfdeel des Heren 
te beschouwen, zijn bedroevend.4

[De Heer] heeft ons laten zien dat als we getrouw zijn, we in een 
onsterfelijke en verheerlijkte staat met elkaar zullen omgaan; dat 
de hechte banden die we hier smeden, in de eeuwigheid blijven 
bestaan.5

De band en de omgang die we hier met elkaar hebben, worden 
door [ons] in de eeuwige werelden voortgezet. Vaders, moeders, 
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zussen, broers — ja, moeders die hun dierbaren hier moeten mis-
sen, weten dat ze in de geestenwereld herenigd zullen worden en 
ze de hunne zijn zoals ze zijn heengegaan. De vrouw die haar man 
ziet sterven, zijn leven uit hem ziet wegtrekken, weet dat ze weer 
met hem herenigd zal worden en put daar troost, gemoedsrust en 
vreugde uit, op basis van de openbaringen van de Almachtige dat 
ze haar man in de eeuwige werelden weer zal toebehoren. De 
banden die we hier met elkaar hebben, bestaan aan de andere 
zijde van de sluier voort en worden hechter in het volgende leven 
dat ons te wachten staat. En de heiligen der laatste dagen hebben 
die zekerheid omdat God hun die gegeven heeft.6 [Zie suggestie 
2 op p. 137.]

Trouwe heiligen der laatste dagen die in dit 
leven geen huwelijk kunnen sluiten of kinderen 
grootbrengen, zullen in het komende leven alle 

zegeningen van de verhoging ontvangen.

Laatst kwam een vrouw me op kantoor opzoeken om iets per-
soonlijks te bespreken. Ze vertelde me dat ze zich ellendig voelde 
omdat haar kansen op een huwelijk niet rooskleurig waren. (…) 
Ze wilde weten hoe ze er in het hiernamaals voor zou staan als ze 
in dit leven geen man zou krijgen. Ik denk dat onze jonge mensen 
ook met die vraag rondlopen. (…) Ik wil graag enige uitleg geven 
om mensen in die situatie een hart onder de riem te steken. Geen 
enkele heilige der laatste dagen die een goed leven geleid heeft, 
zal na zijn of haar dood ook maar iets onthouden worden omdat hij 
of zij niet datgene heeft gerealiseerd waartoe hij of zij in dit leven 
geen gelegenheid heeft gehad. Met andere woorden, als een jonge 
man of jonge vrouw geen gelegenheid heeft gehad om te huwen, 
maar verder goed geleefd heeft, dan zal hij of zij dezelfde zegenin-
gen, verhoging en heerlijkheid ontvangen die elke man of vrouw 
ontvangt die wel in die gelegenheid was en die heeft grootgemaakt. 
Dat staat als een paal boven water. (…)

Mensen die in dit leven niet de kans hebben gekregen om te 
huwen en in de Heer zijn gestorven, krijgen hierna alsnog de 
mogelijkheid om alle zegeningen te verkrijgen die tot de huwe-
lijkse staat behoren. De Heer is barmhartig en liefdevol, Hij is niet 
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onrechtvaardig. Hij kent geen onrechtvaardigheid. Het zou dan ook 
verre van rechtvaardig zijn wanneer een vrouw of man sterft zonder 
de kans op een huwelijk te hebben gehad als daar in het hierna-
maals geen oplossing voor bestond. Dat komt ons onrechtvaardig 
voor, en we weten dat de Heer niet onrechtvaardig handelt. Mijn 
zus Eliza R. Snow was in mijn ogen een zeer goede vrouw en hei-
lige der laatste dagen en bleef ongehuwd tot ze geen eigen kinde-
ren meer kon grootbrengen. (…) Ik kan me niet voorstellen dat ze 
daardoor ook maar iets zal mislopen. In het leven hierna zal alles 
worden rechtgezet en zal ze een net zo heerlijk koninkrijk beërven 
als wanneer ze in dit leven de kans had gehad om een gezin groot 
te brengen.7

Wanneer een man en vrouw eensgezind zijn, 
stimuleren ze liefde en vriendelijkheid in het gezin.

Zorg dat de kleine, onbeduidende onenigheden thuis uw geluk 
niet verstoren.8

Vrouwen, wees uw man trouw. Ik weet dat u veel onplezierige 
zaken moet slikken en dat uw man dat in sommige opzichten ook 
moet doen. U wordt ongetwijfeld wel eens door uw man op de 
proef gesteld, wellicht door zijn onwetendheid of misschien soms 
wel door uw eigen onwetendheid. (…)

(…) Ik zeg niet dat uw man slecht is — hij is net zo slecht als 
u en misschien wel slechter; maar dat doet er niet toe: probeer de 
ongenoegens die nu en dan de kop opsteken te verdragen. Wan-
neer u elkaar dan in het hiernamaals weer ontmoet, bent u blij dat 
u ermee hebt leren omgaan.

Tot de mannen zeg ik: velen van u waarderen uw vrouw niet 
zoals u dat behoort te doen. (…) Wees aardig voor haar. Wanneer 
ze meegaat naar een bijeenkomst, draagt u de baby minstens de 
helft van de tijd. Wanneer het kind gewiegd moet worden en u 
hebt niet veel om handen, wieg het dan. Wees aardig wanneer u 
soms een klein offer moet brengen om dat te doen; blijf sowieso 
vriendelijk, welk offer u ook moet brengen.9

De mannen moeten zich thuis meer als een vader opstellen, met 
meer fijngevoeligheid jegens hun vrouw en kinderen, medemensen 
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en vrienden, met meer vriendelijkheid en goddelijke liefde. Wan-
neer ik een gezin bezoek, koester ik altijd bewondering voor het 
gezinshoofd dat als man van God zijn gezin bejegent, vriendelijk 
en liefdevol, vervuld van de Heilige Geest en met hemelse wijsheid 
en begrip.10

Als u eenheid in een gezin in Zion wilt bewerkstelligen, als u 
die hemelse verbondenheid wilt bereiken die nodig is om daar 
te leven, moet u dat gezin in eensgezindheid samensmeden. Het 
hoofd van dat gezin moet de Geest van de Heer en het licht en de 
intelligentie bezitten, waarmee hij door het dagelijks gebruik en 
toepassing ervan zijn gezin kan redden, want het heil van zijn gezin 
ligt in zijn handen.

Hij gaat naar zijn werk en hecht zijn gevoelens en liefde aan 
die van zijn gezinsleden zover dat in zijn vermogen ligt, en pro-
beert al het nodige te verwerven voor hun gerief en welzijn. Van 
hun kant moeten de gezinsleden van dezelfde gevoelens, vrien-
delijkheid en welwillendheid blijk geven, en zo goed als ze dat 
kunnen hun dankbaarheid laten merken voor de zegeningen die 
ze ontvangen.

Alleen op die manier kan er sprake zijn van gevoelens van saam-
horigheid, eensgezindheid en wederzijdse liefde, resulterend in een 
onderlinge verbondenheid.11

Wanneer [een man] in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen 
neerknielt, dient hij dusdanig door de gave en macht van de Hei-
lige Geest te worden geïnspireerd dat hij de echtgenoot kan zijn 
die een goede vrouw zal eren, waardoor de gave en macht van 
God blijvend op hen zal rusten. Ze dienen één te zijn in hun gezin, 
opdat de Heilige Geest bij hen mag verblijven. Ze dienen zo te 
leven dat de vrouw door gebed geheiligd kan worden, dat ze het 
belang inziet om zich in het bijzijn van haar man en kinderen te 
heiligen, dat ze samen één mogen zijn opdat de man en de vrouw 
gezuiverd zijn, geschikt om het koninkrijk van God te helpen ves-
tigen en opbouwen, dat zij een zuivere geest mogen uitstralen en 
hun kinderen en kleinkinderen zuiver onderricht voorhouden.12 [Zie 
suggestie 3 op p. 137.]
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Kinderen leren het evangelie het beste wanneer hun 
ouders inspiratie zoeken en een goed voorbeeld zijn.

Het werk dat wij doen is niet ons werk, maar het werk van God. 
Wij worden in alles door een superieure intelligentie geleid. (…) De 
toekomst van dit koninkrijk zal op de schouders van ons nageslacht 
rusten, en de kracht en uiteindelijke overwinning ervan hangt van 
hun opleiding en opvoeding af. Als we onze gezinsleden ten goede 
willen beïnvloeden, moeten we ze zowel een goed voorbeeld geven 
als goede beginselen bijbrengen. We moeten kunnen zeggen ‘doe 
wat ik doe’ en niet alleen ‘doe wat ik zeg’.13

Probeer uw kinderen zodanig te onderwijzen, door uw voor-
beeld en instructies, dat ze zonder aarzelen in uw voetsporen 
treden en net zo’n voorvechter van de waarheid worden als u 
dat bent.14

Mannen die hun status voor God in het heilig priesterschap 
willen behouden, moeten over de geest van profetie beschikken 

ouders moeten hun ‘gezin in eensgezindheid samensmeden’.



H o o F d S t U K  9

136

en in staat zijn om leven en heil om zich heen te verspreiden. 
Als dat in de wereld niet [mocht] lukken, dan moeten ze er in elk 
geval thuis, in hun gezin, op hun werk en op straat mee bezig zijn, 
opdat hun hart met woorden des levens bij de haard thuis vervuld 
mogen zijn, om het evangelie aan hun kinderen en medemensen 
te leren, net als wanneer zij vanaf dit podium tot hun broeders 
spreken. De Geest in bepaalde mate bij ons hebben wanneer we 
ons onder de mensen bevinden en die vervolgens terzijde leggen, 
zet geen zoden aan de dijk. Sommige mannen spreken de mensen 
toe en gaan daarna naar huis (…). Ze dragen de woorden des 
levens niet in zich, maar zijn volkomen dor en doods. Dat volstaat 
niet langer.

De vaders in Israël moeten tot het besef komen dat ze heilanden 
van mensen zijn, dat ze voor God mogen wandelen in de kracht 
van het geloof en met de vastberaden energie waardoor ze aan-
spraak maken op de inspiratie van de Almachtige om de woorden 
des levens aan hun gezin over te brengen. (…)

Daaruit zal een geest van vastberadenheid voortkomen die ons 
één maakt, opdat we mogen leren hoe we elkaar moeten liefheb-
ben. Ik bid de Heer dat Hij die liefde in ieders hart wil plaatsen die 
Hij in Jezus, zijn Zoon, heeft geplaatst, en dat Hij ons kennis van 
het goede wil blijven geven.15

De vader dient zich te bekwamen in het onderrichten van zijn 
kinderen en ze beginselen uiteen te zetten, zodat ze bij naleving 
ervan zo gelukkig kunnen zijn als in de kindertijd maar mogelijk 
is, en ze tegelijkertijd de beginselen leren waardoor ze het meeste 
geluk en succes kunnen genieten wanneer ze volwassen zijn.16

Als we de zuivere beginselen van leven en heil ijverig in ons 
eigen leven toepassen, zullen onze kinderen met een kennis van 
deze dingen opgroeien en nog beter dan wij in staat zijn om vol-
gens de hemelse orde te leven en vrede en geluk om zich heen te 
verspreiden.17 [Zie suggesties 4 en 5 op p. 137.]
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Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Lees over de gevoelens die president Snow had om zijn hele 
familie bijeen te brengen (pp. 129, 131). Welke goede gevol-
gen kunnen we verwachten wanneer we onze familie bijeen-
brengen? Wat kunnen wij doen om de saamhorigheid in ons 
gezin te bevorderen?

 2. In welke opzichten is de tweede hele alinea op p. 131 tegen-
woordig relevant? Hoe kunnen we de jongeren van de kerk 
de heiligheid van het huwelijksverbond duidelijk maken? Wat 
kunnen we doen om ze naar het huwelijk en het ouderschap 
te laten uitkijken?

 3. President Snow zei dat ‘kleine, onbeduidende onenigheden’ 
ons geluk thuis kunnen ‘verstoren’ (p. 133). Hoe kunnen we er 
concreet voor zorgen dat we ons geluk niet laten ‘verstoren’? 
(Zie voor enkele voorbeelden pp. 133–136.)

 4. Bestudeer de paragraaf die op p. 135 begint. Waarom denkt 
u dat ouders ‘doe wat ik doe’ en niet alleen ‘doe wat ik zeg’ 
moeten kunnen zeggen? Hoe kunnen ouders door hun voor-
beeld onderwijzen? Welke beginselen hebt u zoal door het 
goede voorbeeld van uw ouders geleerd?

 5. President Snow uitte zijn zorg over ouders die met overtuiging 
in de kerk het evangelie uitdragen maar dat thuis niet doen 
(pp. 135–136). Bedenk wat u kunt doen om ‘de woorden des 
levens’ in uw gezin te bespreken.

Relevante teksten: 1 Nephi 8:10–12; Helaman 5:12; LV 68:25–28; 
93:40–50; 132:19–20

Onderwijstip: ‘U moet oppassen dat u niet vaker dan nodig aan 
het woord bent of uw mening te vaak geeft. Daardoor kunnen de 
leerlingen hun interesse verliezen (…). Uw belangrijkste doel is dat 
anderen het evangelie leren kennen, niet dat u indrukwekkende 
presentaties geeft. Dat betekent dat u de leerlingen de kans geeft om 
elkaar te onderwijzen.’ (Onderwijzen — geen grotere roeping, p. 64.)
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Noten
 1. Zie Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
pp. 453–454.

 2. Zie Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, pp. 461–483.

 3. In: Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, pp. 484–486.

 4. In: ‘Prest. Snow to Relief Societies’, 
Deseret Evening News, 9 juli 1901, p. 1; 
deze toespraak werd rechtstreeks voor 
de vrouwen in de zustershulpvereni-
ging gehouden.

 5. Deseret News, 11 april 1888, p. 200; 
naar een gedetailleerd verslag van een 
toespraak van Lorenzo Snow op de 
algemene aprilconferentie van 1888.

 6. Salt Lake Daily Herald, 11 oktober 
1887, p. 2.

 7. Millennial Star, 31 augustus 1899, pp. 
547–548.

 8. Deseret News, 21 oktober 1857, p. 259.
 9. ‘The Grand Destiny of Man’, Deseret 

Evening News, 20 juli 1901, p. 22.
 10. Deseret News: SemiWeekly, 31 maart 

1868, p. 2.
 11. Deseret News, 11 maart 1857, p. 3; in de 

oorspronkelijke bron wordt p. 3 onjuist 
vermeld als p. 419.

 12. Deseret News, 14 januari 1857, p. 355.
 13. Deseret News, 26 juli 1865, p. 338.
 14. In: ‘Scandinavians at Saltair’, Deseret 

Evening News, 17 augustus 1901, p. 8.
 15. Deseret News, 14 januari 1857, p. 355.
 16. Deseret News, 28 januari 1857, p. 371.
 17. Deseret News, 21 oktober 1857, p. 259.
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‘Ga naar de tempel’

‘De vooruitzichten die God ons heeft ontvouwd, 
zijn onvoorstelbaar heerlijk en groots. ‘Ga 

naar de tempel, dan zult u ze zien.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Lorenzo Snow begon al snel na zijn doop en bevestiging bijeen-
komsten in de Kirtlandtempel bij te wonen. Daar ontving hij samen 
met de profeet Joseph Smith en andere kerkleiders grote geestelijke 
zegeningen. Hij schreef in zijn dagboek: ‘Daar hadden we de gave 
van profetie, de gave van talen, de uitlegging van talen. We zagen 
visioenen en wonderbaarlijke dromen. We hoorden hemelse koren 
en waren getuige van heerlijke manifestaties van de genezende 
kracht van het priesterschap die de ouderlingen uitoefenden. Vele 
zieken werden genezen, de doven konden weer horen, de blinden 
zien en de kreupelen lopen. De heilige en goddelijke invloed, de 
geestelijke sfeer die in dat heilige gebouw heerste, was duidelijk 
merkbaar.’ 1

Lorenzo Snow hield van de Kirtlandtempel in het besef dat ‘de 
glorierijke Zoon van God die plek met zijn koninklijke aanwezig-
heid geëerd had’. Hij was dan ook met ontzag vervuld toen hij daar 
voor het eerst op een spreekgestoelte stond om onderricht te geven. 
‘Mijn gevoelens zijn niet in woorden uit te drukken’, zei hij, ‘toen 
ik voor het eerst opstond en vanaf een van die spreekgestoeltes 
de aanwezigen mocht toespreken — een spreekgestoelte waar op 
de balustrade ervan slechts enige tijd daarvoor die heilige Persoon 
stond, zijn haar zo wit als zuivere sneeuw, zijn ogen als een vurige 
vlam, en waar ook Mozes, Elias en Elia verschenen en de sleutels 
van hun bedeling aan Joseph Smith overdroegen.’ [Zie LV 110.] 2

Vele jaren later, op 6 april 1892, stond president Lorenzo Snow 
voor een andere menigte, ditmaal voor de Salt Laketempel, die 
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duizenden mensen kwamen op 6 april 1892 bijeen om getuige te zijn van 
het plaatsen van de deksteen op de hoogste toren van de Salt laketempel.
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bijna gereed was. Circa veertigduizend heiligen der laatste dagen 
dromden bijeen op en rondom Temple Square, en nog eens tiendui-
zend heiligen ‘begaven zich op de daken van nabijgelegen huizen 
en plekken van waaruit ze voldoende zicht hadden’.3 De menigte 
was bijeengekomen voor een ceremonie waarbij de deksteen op 
de hoogste toren van de tempel werd geplaatst. Later die dag zou 
het beeld van de engel Moroni op de deksteen worden geplaatst. 
Op aanwijzing van het Eerste Presidium liet president Snow, die 
toen president van het Quorum der Twaalf Apostelen was, de hei-
ligen onder zijn leiding de hosannakreet aanheffen. Hij legde de 
hosanna kreet aan de aanwezigen uit en gaf daarbij uiting aan zijn 
liefde en enthousiasme voor tempelwerk.

Hij zei: ‘De woorden van de kreet Hosanna! die we vandaag 
bij of na het plaatsen van de deksteen zullen aanheffen, werden 
door president Joseph Smith in de Kirtlandtempel geïntroduceerd 
en daar gebruikt in een plechtige samenkomst waar de macht van 
God kenbaar gemaakt werd en het visioen van de Almachtige voor 
de leidende broeders werd geopend. Dit is geen alledaagse gang 
van zaken, maar het is — en we drukken dat iedereen op het hart 
— een heilige kreet, die alleen wordt geuit bij bijzondere gelegen-
heden zoals we die nu meemaken. We drukken alle broeders en 
zusters ook op het hart dat ze de woorden niet alleen uitspreken, 
maar dat hun hart vol dankbaarheid jegens de God des hemels zal 
zijn, die dit grote en uitzonderlijke werk door onze inspanningen tot 
stand heeft gebracht. Vandaag 39 jaar geleden werd de eerste steen 
— de hoeksteen — van deze tempel gelegd. Nu we stilstaan bij de 
geweldige zegeningen die God over ons, zijn volk, heeft uitgestort 
in al die jaren die sindsdien zijn verstreken, roepen we de heiligen 
op om deze kreet vanuit hun hart aan te heffen. Laat uw hart met 
dankbaarheid vervuld zijn.’ Hij deed de hosannakreet voor en zei: 
‘Nu we deze kreet voor de tempel gaan aanheffen, verzoeken wij 
alle mannen en vrouwen de woorden met hun luidste stem te laten 
weerklinken, zodat ieder huis in deze stad zal schudden, ieder mens 
in deze stad ze zal horen, en ze tot in de eeuwige werelden zullen 
doordringen.’ 4

Het volgende verslag van de deksteenceremonie illustreert de 
eerbied en opwinding onder de heiligen bij die gelegenheid:



H o o F d S t U K  1 0

142

‘President Wilford Woodruff stapte precies op het middaguur 
naar voren op het podium, goed zichtbaar voor de bijeengekomen 
menigte, waaronder een plechtige stilte heerste. Het hart van de 
aanwezigen sprong op toen hij begon te spreken:

‘“Let op, gij allen die van het huis Israëls zijt, en alle natiën der 
aarde! Wij plaatsen nu de deksteen op de tempel van onze God, 
waarvan het fundament werd gelegd en ingewijd door de profeet, 
ziener en openbaarder Brigham Young.”

‘Toen drukte president Woodruff op een knop, waarna de dek-
steen keurig op zijn plaats op de tempel werd gelegd. Wat er daarna 
gebeurde, is met geen pen te beschrijven. De achtenswaardige pre-
sident van de Twaalf, apostel Lorenzo Snow, trad naar voren en liet 
onder zijn leiding veertigduizend heiligen gelijktijdig aanheffen:

‘“Hosanna, hosanna, hosanna, God en het Lam! Amen, amen 
en amen!

‘“Hosanna, hosanna, hosanna, God en het Lam! Amen, amen 
en amen!

‘“Hosanna, hosanna, hosanna, God en het Lam! Amen, amen 
en amen!”

‘Iedere kreet ging vergezeld van het zwaaien met zakdoeken. 
(…) Tranen welden op in de ogen van duizenden omdat ze grote 
vreugde ervoeren. De grond leek te beven door het geluid van 
de klanken die zich als een echo in de omliggende heuvels ver-
spreidden. Er is geen grootser en indrukwekkender schouwspel dan 
deze deksteenceremonie voor de tempel in de geschiedenisboeken 
te vinden. De hosanna’s waren amper weggestorven of de voltal-
lige menigte zette de glorieuze, inspirerende lofzang “Gods Geest 
brandt in ’t harte” in.’ 5

President Woodruff wijdde de Salt Laketempel precies een jaar 
later in, op 6 april 1893, nadat de heiligen veertig jaar lang aan de 
voltooiing ervan hadden gewerkt. President Lorenzo Snow werd 
geroepen als eerste president van die tempel, en vervulde die roe-
ping tot hij in september 1898 president van de kerk werd. Tegen-
woordig hangt er nog een portret van president Snow in de Salt 
Laketempel, als aandenken aan zijn toewijding aan wat hij noemde 
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het ‘machtige werk dat we verrichten’ in het huis van de Heer.6 [Zie 
suggestie 1 op p. 148.]

Leringen van Lorenzo Snow

In tempels leren we omtrent de geweldige zegeningen 
die God voor de getrouwen heeft bereid.

De vooruitzichten die God ons heeft ontvouwd, zijn onvoorstel-
baar heerlijk en groots. Ga naar de tempel, dan zult u ze zien. Ik 
neem aan dat velen van u er zijn geweest en de geweldige zaken 
hebben gehoord die God heeft bereid voor wie Hem liefhebben en 
tot het einde toe getrouw blijven. (…)

(…) Hij heeft voor de heiligen der laatste dagen alles bereid wat 
ze zich maar kunnen wensen of voorstellen, met het oog op hun 
eeuwigdurende en volmaakte geluk.7 [Zie suggestie 2 op p. 148.]

Door tempelverordeningen vormen we 
heilige banden die familieleden voor tijd en 

eeuwigheid aan elkaar verzegelen.

Denk aan de beloften die u krijgt tijdens de prachtige ceremonie 
die gebruikt wordt om uw huwelijk in de tempel te verzegelen. Als 
het huwelijk van twee heiligen der laatste dagen verzegeld wordt, 
krijgen zij beloften over hun nakomelingen die van eeuwigheid tot 
eeuwigheid reiken.8

We hebben veel wijsheid en kennis ontvangen aangaande zaken 
die de wereld verbazen wanneer we erover spreken. We hebben 
geleerd dat we in tempels banden kunnen scheppen die bij de 
dood niet ophouden te bestaan, maar die tot in de eeuwigheid 
reiken — heilige banden die familieleden voor tijd en eeuwigheid 
aan elkaar verzegelen.9 [Zie suggestie 3 op p. 148.]

In tempels ontvangen we de verordeningen van de 
verhoging ten behoeve van onze overleden verwanten.

Iedere zoon en dochter van God krijgt de kans op verhoging 
en heerlijkheid aangeboden. (…) Er is maar één weg om verho-
ging en heerlijkheid te verwerven. We moeten ons laten dopen tot 
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vergeving van onze zonden en de handen opgelegd krijgen om de 
Heilige Geest te ontvangen. Deze en andere verordeningen zijn 
absoluut noodzakelijk voor onze verhoging en heerlijkheid; en voor 
mensen die hebben geleefd zonder van het evangelie te horen, kan 
het werk door vrienden worden gedaan. We zijn nu op de aarde om 
deze dingen te doen — dat is in elk geval een van de belangrijkste 
redenen waarom we hier zijn. We kunnen het belang van dit werk 
niet genoeg beklemtonen.10

We zijn niet bij toeval naar deze wereld gekomen. We zijn met 
een bijzonder doel gekomen, en het heeft ongetwijfeld met het 
leven hiervóór te maken dat we nu op aarde zijn. Welnu, in de tem-
pel volbrengen we een groot werk ten behoeve van onze overleden 
verwanten. Van tijd tot tijd laat God zijn goedkeuring op onmisken-
bare wijze blijken wat het werk betreft dat we in de tempel ver-
richten. Personen die voor hun voorouders werken, maken soms de 
meest uitzonderlijke manifestaties mee. Het is een machtig werk dat 
we doen. Duizenden mensen hebben zich al voor hun overleden 
familieleden in de tempel laten dopen. (…)

Nadat mensen hun geslachtslijn hebben getraceerd, hoe ver 
terug dan ook, laten we ze in de tempel toe om zich voor hun 
overleden vader, grootvader, overgrootvader enzovoort te laten 
dopen, zo ver terug als ze maar gegevens over hun voorouders 
kunnen traceren. Vervolgens kunnen ze de echtgenotes in hun 
geslachtslijn aan hun echtgenoten verzegelen, zo ver terug als ze 
maar kunnen traceren. Neem het geval van een deugdzame jonge 
man die leefde voordat het evangelie aan de mensenkinderen 
werd gebracht. (…) Hij trouwde en bracht samen met zijn vrouw 
kinderen groot, maar had nooit het voorrecht om het evangelie 
te ontvangen, zoals u en ik. Toch bracht hij zijn gezin morele 
beginselen bij en behandelde hij zijn vrouw en kinderen liefdevol 
en vriendelijk. Wat had hij nog meer kunnen doen? Hij verdient 
geen veroordeling omdat hij het evangelie niet had ontvangen; 
er was immers geen evangelie om te ontvangen. Hij verdient het 
niet om zijn vrouw te verliezen omdat hij haar bij hun huwelijk 
niet voor tijd en eeuwigheid in een tempel aan hem kon laten ver-
zegelen. Hij leefde naar beste weten, en zij was tot de dood met 
hem gehuwd, volgens de gebruiken van het land. We erkennen 
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ouders kunnen hun kinderen helpen ingaan op de 
uitnodiging om naar de tempel te gaan.
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dat huwelijk, voltrokken volgens de wetten van zijn land. (…) 
We verzegelen kinderen aan hun ouders en echtgenotes aan hun 
echtgenoten, allemaal volgens de geslachtslijn.11

De Heiland heeft ooit gezegd: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van 
God zullen horen’, waarna Hij de volgende opmerkelijke woorden 
sprak: ‘en die haar horen, zullen leven.’ [ Johannes 5:25.] Ik denk 
dat er maar weinigen zijn die de waarheid niet zullen ontvangen. 
Zij zullen de stem van de Zoon van God horen; zij zullen de stem 
van het priesterschap van de Zoon van God horen, en zij zullen 
de waarheid ontvangen en leven. Deze broeders en zusters die 
zo ijverig in de tempel werken, zullen het voorrecht smaken om, 
als het ware, heilanden te zijn voor hun overleden verwanten en 
vrienden voor wie ze deze verordeningen hebben verricht.12 [Zie 
suggestie 4 op p. 148.]

We behoren met tempelwerk en familiegeschiedenis 
bezig te zijn, ook al vergt dat offers van ons.

Welnu, iedere man en vrouw dient zich op de tempel te richten 
en dit werk te doen. Het is een groot en belangrijk werk. Wan-
neer we het hiernamaals betreden en onze overleden vrienden daar 
aantreffen zonder het noodzakelijke werk voor hun verhoging en 
heerlijkheid te hebben verricht, zullen we niet erg blij zijn en zal 
het weerzien niet zo plezierig zijn.

We moeten niet altijd wachten tot het ons goed uitkomt, maar 
we dienen zo te leven dat we dit werk kunnen verrichten, ook al 
vergt het enige offers van ons. (…) We zien graag dat onze broeders 
en zusters dit belangrijke werk niet veronachtzamen. Weet u wat 
het belangrijkste werk zal zijn in de duizend jaar van vrede en rust 
[het millennium]? Het werk waartoe we de heiligen der laatste nu 
aansporen om te verrichten. Het land zal bezaait zijn met tempels, 
waarin de broeders en zusters misschien wel dag en nacht zullen 
arbeiden om het werk te bespoedigen en al het nodige te volbren-
gen voordat de Zoon des Mensen zijn koninkrijk aan zijn Vader 
kan aanbieden. Dit werk moet volbracht zijn voordat de Zoon des 
Mensen kan komen en zijn koninkrijk kan ontvangen en het aan 
zijn Vader aanbieden.13 [Zie suggestie 5 op p. 148.]
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Wanneer we de tempel met een zuiver hart betreden, geeft 
de Heer ons zegeningen die Hij het beste voor ons acht.

We voelen en genieten de Geest van de Heer in deze tempels 
meer dan op welke andere plek dan ook. Het zijn gebouwen van 
de Heer, en zijn belangrijkste werk vindt binnen de muren ervan 
plaats. (…)

(…) Ik weet zeker dat mensen die de tempel betreden er niet 
[weggaan] zonder een beter gevoel en met een vaster voornemen 
om beter hun best te doen dan daarvoor. Dat gevoel willen we bij 
de heiligen opwekken. (…)

(…) Wees trouw, broeders en zusters, en zet door. Ga naar de 
tempel en ga daar aan het werk, dan zult u een fijne tijd beleven 
en beter bestand zijn tegen de vervelende dingen van de wereld.14

Wie [de] tempel betreden met een zuiver hart en een verslagen 
geest, gaan er niet vandaan zonder bepaalde zegeningen te ont-
vangen, ook al zijn die soms, of misschien wel vaak, anders dan 
sommigen verwachten. (…) Sommige heiligen kijken misschien uit 
naar de verschijning van dienende engelen (…) of verwachten het 
aangezicht van God te aanschouwen. Wellicht zou u geen baat 
hebben bij dergelijke manifestaties. De Heer weet wat voor ieder 
individu het beste is en stemt zijn gaven af op de ontvangers ervan 
om ze optimaal voor hen tot zegen te laten zijn. Iedere getrouwe 
heilige die dat huis binnengaat, mag rekenen op een zegen die de 
ontvanger ervan veel voldoening zal schenken. Voordat bezoekers 
de tempel weer [verlaten], [zal] er iets in hun hart en hun gedachten 
opkomen wat in hun verdere leven nuttig [zal] blijken. Daar mogen 
zij, als ware heiligen der laatste dagen, aanspraak op maken.15 [Zie 
suggestie 6 op p. 145.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Lees het relaas over de deksteenceremonie voor de Salt Lake-
tempel (pp. 139, 141–143). Als u wel eens een tempelinwijding 
hebt meegemaakt, denk dan terug aan de gevoelens die u toen 
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had. Wat geven we de Heer met het aanheffen van de hosan-
nakreet te kennen?

 2. Neem de uitnodiging van president Snow om ‘naar de tempel’ 
te gaan door (p. 143). Overweeg hoe u op deze uitnodiging 
kunt ingaan en de uitnodiging aan familieleden en vrienden 
kunt doorgeven.

 3. Denk bij uw studie van de tweede paragraaf op p. 143 aan 
de zegeningen die uit de tempelverordeningen en tempelver-
bonden kunnen voortvloeien. Hoe zijn die zegeningen op u 
en uw gezin van invloed?

 4. Lees de paragraaf die onderaan p. 143 begint. In welke opzich-
ten zijn we ‘heilanden (… ) voor [onze] overleden verwanten 
en vrienden’ wanneer we dit werk doen? Welke hulpmiddelen 
verschaft de kerk ons op dat gebied?

 5. Hoe kunnen we tempelwerk en familiegeschiedenis de beno-
digde tijd en aandacht geven? (Neem de paragraaf door die 
halverwege p. 146 begint.)

 6. Welke geestelijke zegeningen kunnen we zoal ontvangen wan-
neer we aan tempelwerk deelnemen? (Zie pp. 146–147 voor 
enkele voorbeelden.)

Relevante teksten: LV 97:15–17; 109:1–23; 128:15–18; 132:19; 
138:57–59

Onderwijstip: ‘U kunt ervoor zorgen dat de leerlingen meer zelf-
vertrouwen krijgen om aan de besprekingen deel te nemen door 
positief op hun oprechte bijdragen te reageren. U kunt bijvoorbeeld 
zeggen: “Bedankt voor je antwoord. Daar heb je goed over nage-
dacht.” (…) Of: “Dat is een goed voorbeeld.” Of: “Ik wil jullie graag 
bedanken voor jullie inbreng vandaag.”’ (Onderwijzen — geen gro
tere roeping, p. 64.)

Noten
 1. In: Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
p. 11.

 2. In: Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, pp. 11–12.

 3. Zie J. H. A., Millennial Star, 2 mei 
1892, p. 281.

 4. Millennial Star, 4 juli 1892, p. 418.
 5. Millennial Star, 2 mei 1892, pp. 281–282.
 6. Millennial Star, 27 juni 1895, p. 403.
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 7. Deseret SemiWeekly News, 30 maart 
1897, p. 1.

 8. Deseret SemiWeekly News, 30 maart 
1897, p. 1.

 9. In: ‘Funeral Services of Apostle Eras-
tus Snow’, Millennial Star, 2 juli 1888, 
p. 418.

 10. Millennial Star, 27 juni 1895, p. 405.
 11. Millennial Star, 27 juni 1895,  

pp. 403–404; zie ook Leringen van 
kerkpresidenten: Wilford Woodruff 
(2004), hoofdstuk 17.

 12. Deseret Weekly, 4 november 1893, p. 609.
 13. Millennial Star, 27 juni 1895,  

pp. 404–405.
 14. Deseret SemiWeekly News, 30 maart 

1897, p. 1.
 15. Naar een gedetailleerd verslag van 

een toespraak van president Snow in 
Deseret Weekly, 8 april 1893, p. 495.
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In de hof van getsemane zei de Heiland: ‘niet mijn 
wil, maar de uwe geschiede’ (lucas 22:42).
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‘Ik zoek niet mijn wil,  
maar de wil van de Vader’

‘We dienen onze wil aan de wil van de Vader te 
onderwerpen en ons af te vragen wat de wil van onze 

Vader is, die wij hier op aarde behoren te dienen. 
Dan zullen we slagen in alles wat we doen.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Op 31 maart 1899 reisde president Lorenzo Snow naar de Brig-
ham Young Academy (tegenwoordig de Brigham Young Univer-
sity), waar een grote groep heiligen der laatste dagen bijeen was 
gekomen om zijn 85ste verjaardag te vieren. In de ochtend richtte 
hij zich tijdens een devotional tot de mannen onder de aanwezi-
gen. Op hetzelfde moment hielden de vrouwen een soortgelijke 
bijeenkomst onder leiding van echtgenotes van leden van het Eer-
ste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen. In de middag 
kwamen allen bijeen.

Als onderdeel van de middagbijeenkomst kwamen 23 kinderen 
‘het podium op en zongen met het gezicht naar president Snow 
toe twee liedjes (…), waarna elk kind de president een boeket 
bloemen overhandigde’. President Snow uitte zijn dankbaarheid 
aan de kinderen en sprak een zegen over hen uit. Daarna kwa-
men acht studenten van de Brigham Young Academy één voor één 
het podium op. Iedere student vertegenwoordigde een organisatie 
binnen de school en bracht de profeet een met veel zorg bereide 
blijk van hulde. Als reactie op die woorden van genegenheid en 
bewondering zei President Snow:

‘Wel, broeders en zusters, ik weet even niet wat ik moet zeggen. 
Het liefst ga ik naar huis om alles eens goed te overdenken, maar u 
zult wel enkele woorden van mij willen horen. Ik weet alleen echt 
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niet wat ik moet zeggen. Toch is er wel iets. Ik besef heel goed dat 
dit eerbetoon mij niet te beurt valt als Lorenzo Snow, maar vanwege 
de zaak die ik samen met mijn broeders, mijn raadgevers en de 
leden van het Quorum der Twaalf, vertegenwoordig. (…) Ik voel 
dat wat ik heb mogen bereiken niet door Lorenzo Snow komt, en 
dat de gebeurtenissen die me tot deze positie als president van de 
kerk hebben gebracht, niet het werk van Lorenzo Snow, maar van 
de Heer is. Toen Jezus op aarde was, deed hij de volgende opmer-
kelijke uitspraak, die ik altijd bij alles wat ik doe voor ogen houd: 
“Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn 
oordeel is rechtvaardig.” Hoe komt het dat zijn oordeel rechtvaardig 
was? Hij zei: “Want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die 
Mij gezonden heeft.” [Zie Johannes 5:30.] Dat beginsel, broeders en 
zusters, heb ik getracht in praktijk te brengen vanaf het moment dat 
mij werd geopenbaard dat mijn Vader in de hemel, en uw Vader in 
de hemel, bestaat. Ik heb getracht zijn wil te doen. (…)

‘U eert de Heer wanneer u mij en mijn raadgevers en het Quorum 
der Twaalf eert. We zijn er al heel lang van doordrongen, ieder van 
ons, dat we van onszelf niets kunnen doen. Alleen voor zover wij dat 
beginsel naleven dat Jezus naleefde toen Hij op aarde was, hebben 
onze inspanningen vrucht gedragen; en dat zal u net zo vergaan.’ 1

Leringen van Lorenzo Snow

Wanneer we de wil van God zoeken, 
volgen we een onfeilbare koers.

Er is een onfeilbare koers die mannen en vrouwen kunnen vol-
gen. Welke teleurstellingen of schijnbare fiasco’s zich ook mogen 
voordoen, in werkelijkheid en in algemene zin is er geen sprake 
van een fiasco. (…) Er zijn tijden geweest dat we achteruit leken te 
gaan; tenminste, dat leek zo in de ogen van wie niet volledig met de 
zin en de wil van God bekend waren. De kerk heeft zeer vreemde 
dingen doorstaan en mensen hebben grote offers gebracht. (…) 
Maar we hebben door die offers heen stand weten te houden en 
als volk is er geen sprake van een fiasco. Waarom is er geen sprake 
van een fiasco? Omdat we als volk onze blik bleven richten op de 
ware beginselen van leven en we onze plichten zijn nagekomen. 



H o o F d S t U K  1 1

153

(…) Als volk hebben we in algemene zin de Geest van de Heer bij 
ons gehad en er gehoor aan gegeven. Daarom is er geen sprake 
van een fiasco. Dat kan ook voor ons persoonlijk gelden. Er is een 
onfeilbare koers die iedereen kan volgen. Die geldt voor zowel 
stoffelijke als geestelijke aangelegenheden. De Heer heeft ons het 
sleutelwoord gegeven in deze verzen in de Leer en Verbonden:

‘Indien uw oog alleen op mijn eer is gericht, zal uw gehele 
lichaam met licht vervuld zijn en zal er in u geen duisternis zijn; 
en het lichaam dat met licht is vervuld, doorgrondt alle dingen. 
Daarom, heiligt u, opdat uw gedachten zich alleen op God zullen 
richten.’ [LV 88:67–68.]

Dat is de sleutel tot iemands onfeilbare succes. Paulus heeft 
gezegd:

‘[Ik] jaag (…) naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die 
van boven is, in Christus Jezus.’ [Filippenzen 3:14.]

Dat grote doel dient iedere heilige der laatste dagen voortdurend 
voor ogen te houden. Wat is die prijs? (…) ‘Alles wat mijn Vader 
heeft, [zal] hem gegeven worden.’ [LV 84:38.]

De Heiland deed op een bepaald moment een uitzonderlijke 
uitspraak. Deze is als volgt opgetekend in hoofdstuk 5 van het 
boek Johannes:

‘Ik kan van Mijzelf niets doen.’ [ Johannes 5:30.]

Het is opmerkelijk dat de God die de werelden schiep, die op 
aarde kwam in het vlees, die grote wonderen verrichtte en die zijn 
leven opofferde op de heuvel Golgota voor de redding van het 
mensdom — dat Hij juist zei: ‘Ik kan van Mijzelf niets doen.’ En Hij 
zegt verder:

‘Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want 
Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden 
heeft.’ [ Johannes 5:30.]

Dat is een geweldige, veelzeggende uitspraak. Welnu, we moeten 
ernaar streven die geest bij alles wat we doen en ondernemen bij 
ons te hebben, of het nu stoffelijke of geestelijke zaken betreft, en 
niet aan onszelf denken. We moeten erachter zien te komen hoe 
we het geld en de informatie die we van God hebben gekregen 
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behoren aan te wenden. Het antwoord is eenvoudig — ter ere 
van God. Ons oog dient alleen op de eer van God te zijn gericht.’ 
Daarom hebben we onze eerste staat verlaten en zijn we op deze 
aarde [gekomen]. We dienen de zaak van de allerhoogste God voor 
ogen te houden en hetzelfde gevoel als Jezus te hebben: ‘Ik kan van 
Mijzelf niets doen.’ Voor zover we vandaag en morgen, deze week 
en volgende week de zaak Gods voor ogen houden en alleen op 
de eer van God zijn gericht, kan er geen sprake van een fiasco zijn.2 
[Zie suggestie 1 op p. 158.]

Als we de wil van God gehoorzamen, geeft 
Hij ons de kracht om zijn werk te doen.

Van onszelf kunnen we niets doen. Zoals Jezus heeft gezegd: 
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, 
of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet 
ook de Zoon evenzo.’ [ Johannes 5:19.] Hij is op aarde gekomen om 
de wil van zijn Vader te doen en niet zijn eigen wil. Ons verlangen 
en voornemen behoren ook zo te zijn. Wanneer we ons ergens voor 
moeten inspannen, dienen we onze wil aan de wil van de Vader te 
onderwerpen en ons af te vragen wat de wil van onze Vader is, die 
wij hier op aarde behoren te dienen. Dan zullen we slagen in alles 
wat we doen. We merken ons succes wellicht niet direct vandaag 
of morgen op, maar het uiteindelijke succes staat vast.3

‘Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou 
gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ [Zie Exodus 3:11.] (…)

‘Toen zeide Mozes tot de Here: Och Here, ik ben geen man van 
het woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds 
Gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en 
zwaar van tong.’ [Zie Exodus 4:10.] (…)

We zien in deze passages die ik heb gelezen dat God Mozes 
riep om een bepaald werk te verrichten; Mozes voelde zich onge-
schikt en onbekwaam om te doen wat er van hem werd gevraagd. 
Het werk was te groot. De aard ervan was te ingrijpend en Mozes 
voelde dat het hem aan de benodigde kracht en kundigheid ont-
brak. Hij voelde zijn zwakheid en vroeg God om naar een ander uit 
te kijken. (…) Hij sputterde tegen en sprak als volgt tegen de Heer: 
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Wie ben ik dat ik gezonden word om dit grote werk te volbrengen 
— iemand zo onkundig als ik kan zoiets immers onmogelijk tot 
stand brengen. (…)

Dergelijke gevoelens en gedachten hielden Mozes bezig en hij 
wilde God daar van doordringen. Zo is het altijd al geweest: wan-
neer de Heer mensen riep, voelden zij zich onbekwaam. Zo is het 
ook als ouderlingen worden geroepen om u toe te spreken. Zo ver-
gaat het de ouderlingen die worden geroepen om de natiën van de 
wereld het evangelie te verkondigen. Zij voelen zich onbekwaam. 
Zij zijn zich bewust van hun tekortkomingen. (…)

Toen Jeremia geroepen werd, had hij dezelfde gevoelens als 
Mozes. Hij zei dat de Heer hem tot profeet had geroepen, niet 
alleen voor het huis van Israël, maar ook voor alle omliggende 
natiën. Hij was nog maar een kind, net als Joseph Smith, toen God 
de eerste keer aan hem verscheen. Joseph was nog maar een jaar 
of veertien — maar toch een kind in zekere zin — onbekend met 
de wijsheid en geleerdheid van de wereld. Zo ook Jeremia, toen 
God hem de eerste keer riep — hij zei: ‘Ik ben nog een kind. Hoe 
kan ik dit grote werk doen dat u van mij verlangt, om me van deze 
grote verantwoordelijkheid te kwijten die u op mijn schouders wilt 
leggen?’ Hij verzette zijn hart en gevoelens tegen het idee om dit 
grote werk te moeten verrichten. Maar God vertelde hem, (…) om 
hem te troosten: ‘Ik heb je gekend voordat ik je in de moederschoot 
vormde.’ Hij zei dat Hij hem al kende in de [voorsterfelijke] geesten-
wereld en dat hij zou volbrengen wat de Heer van Hem verlangde, 
en ‘eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot 
een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld’. [Zie Jeremia 1:5–6.] 
Hij ging voort en door de macht van de Almachtige volbracht Jere-
mia waartoe de Heer hem had geroepen. (…)

Nu pakt de Heer dingen heel anders aan dan de mens. Hij gaat 
anders te werk. De apostel Paulus zei dat ook. Hij zei: ‘U bent 
geroepen. Niet de wijzen worden geroepen, maar God heeft de 
dwazen geroepen om de wijzen te beschamen.’ [Zie 1 Korintiërs 
1:25–27.] En [de] apostelen die God riep, die Jezus, de Zoon van 
God, riep en wie hij de handen oplegde en zijn priesterschap en zijn 
gezag verleende om zijn werk te verrichten, waren niet geschoold. 
Ze waren niet wetenschappelijk onderlegd, ze bekleedden geen 
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hoge posities in Judea — ze waren arm, ongeletterd en stonden niet 
in aanzien. (…) De Heer gaat echter anders te werk. Hij laat zijn 
roepingen anders uitgaan dan de mens dat doet. En onder de men-
sen heerst vaak [verwarring] wat de werkwijze betreft waarop God 
iemand roept. De beste en wijste mannen zijn vaak [in verwarring]. 
Mozes was [in verwarring] hoe de Heer hem het werk kon laten 
doen dat Hij van hem verwachtte, maar daar kwam hij later achter. 
De Heer hielp hem en stond hem op wonderbaarlijke wijze bij om 
zijn broeders, de Israëlieten, te overtuigen nadat de grote Jehova 
hem had gezien. Hij beraadslaagde met hen en lichtte ze in over 
zijn zending, waarna ze uiteindelijk hun instemming verleenden. Zij 
accepteerden en ontvingen zijn raadgevingen en zijn leiderschap 
en hij voerde hen uit het land van hun knechtschap in Egypte. Hij 
slaagde daarin en had zijn succes niet aan zijn eigen wijsheid te 
danken, maar schreef al zijn successen toe aan de Almachtige God 
die hem had geroepen. Dat doen wij ook. (…)

Mozes ‘schreef al zijn successen toe aan de Almachtige 
god die hem had geroepen. dat doen wij ook.’
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Het moge voldoende zijn te vermelden dat God ons heeft geroe-
pen. We prediken niets [anders] dan wat God van ons eist. Er is onder 
de ouderlingen van Israël vrijwel niemand te vinden bij wie, na te zijn 
geroepen om het evangelie te prediken, niet de moed in de schoenen 
zinkt bij de gedachte aan de taken en plichten die op hen komen 
te rusten. Ik heb gemerkt dat sommige van de beste sprekers die 
ooit vanaf dit podium hebben gesproken, hun roeping met angst en 
beven aanvaardden en een beroep deden op het geloof en de steun 
van de toehoorders. En vervolgens verkondigden ze in de kracht en 
de vrees van Jehova zijn wil. Zij spraken de heiligen der laatste dagen 
bij die gelegenheden echter geenszins uit eigen kracht en wijsheid 
toe. Hoewel sommigen de voordelen van een hogere opleiding ont-
beerden, stonden ze daar zonder op hun eigen kracht te vertrouwen 
in de kracht en de macht van het evangelie.4

We kunnen niet altijd doen wat we zouden willen doen, maar we 
krijgen wel de kracht om te doen wat we moeten doen. Die kracht 
komt van de Heer.5 [Zie suggestie 2 op p. 158.]

We zijn geroepen om in Gods naam te handelen en 
erkennen zijn hand in al het goede dat we doen.

Wat we doen voeren we uit in de naam van de Here God van 
Israël, en we zijn bereid om de hand van de Almachtige in alles 
wat we doen te erkennen. Toen Mozes als bevrijder van de Israë-
lieten uit hun knechtschap in Egypte optrad, deed hij dat niet als 
een gewone bevrijder, maar trad hij op in de naam van de Here 
God van Israël, met de opdracht om hun verlossing te bewerkstel-
ligen door de macht en het gezag die hij van God gekregen had. 
En vanaf het moment dat hij in die hoedanigheid voor hen stond 
totdat hij zijn werk had volbracht, handelde hij in en door de naam 
van de Heer en niet door zijn eigen wijsheid of vernuft, en evenmin 
omdat hij intelligenter was dan de rest van het mensdom. De Heer 
verscheen aan hem in de brandende braamstruik en gebood hem 
om voorwaarts te gaan en een bepaald werk tot stand te brengen, 
dat betrekking had op de vrede, het geluk en de verlossing van 
een groot volk. De voorspoed en het succes van die missie werden 
bepaald door de mate waarin hij de aanwijzingen opvolgde die de 
God des hemels aan hem openbaarde. Hij was van zijn succes en 
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voorspoed verzekerd omdat het werk dat hem was opgedragen niet 
een eigen bedenksel was, maar van Jehova uitging. (…)

Dat is ook bij ons het geval. Het grote werk dat nu gaande is 
— de vergadering van het volk vanuit de natiën der aarde is niet 
ontsproten aan het brein van enig mens of enige groep mensen, 
maar gaat uit van de almachtige Heer.6

We zijn afhankelijk van God. Bij al onze werken en daden en 
alle vruchten van onze inspanningen beseffen we dat ze door God 
zijn verricht.7

We zijn met een groot doel in de wereld gekomen, namelijk om 
net als Jezus, onze oudste broer, de wil en de werken van onze 
Vader te doen. Daarin vinden wij vrede, vreugde en geluk, een toe-
name in wijsheid, kennis en de macht van God. Daarbuiten zijn er 
geen beloofde zegeningen voor ons weggelegd. Laten wij ons dus 
wijden aan rechtschapenheid, elkaar en iedereen helpen om een 
beter en gelukkiger mens te zijn; iedereen goed en niemand kwaad 
doen; God eren en zijn priesterschap gehoorzamen; een verlicht 
geweten ontwikkelen en behouden en de Heilige Geest volgen; niet 
verslappen, aan het goede vasthouden en tot het einde toe volhar-
den. Dan zal uw beker van vreugde overlopen, want groot zal uw 
beloning zijn voor uw beproevingen en lijden onder verleidingen, 
uw vuurproeven, uw zielensmart en tranen; ja, onze God zal u een 
kroon van onuitwisbare heerlijkheid geven.8 [Zie suggestie 3 op  
p. 159.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Bestudeer de paragraaf die op p. 152 begint. Hoe weet u wan-
neer uw oog alleen op Gods eer is gericht? Hoe kunnen ouders 
ondanks alle afleidingen in de wereld hun kinderen helpen 
hun oog alleen op de eer van God gericht te houden?

 2. Neem president Snows opmerkingen over Mozes en Jere-
mia door (pp. 154–155). Hoe kunnen deze verhalen ons 
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bemoedigen bij onze taken in de priesterschapsquorums, de 
zustershulpvereniging en andere kerkorganisaties?

 3. President Snow leerde dat we moeten dienen ‘in de naam 
van de Heer’ (p 155). Hoe zou u iemand beschrijven die in de 
naam van de Heer handelt? Denk na over de gelegenheden 
die u hebt om in de naam van de Heer te dienen.

 4. President Snow gebruikt de woorden succes en slagen diverse 
keren in dit hoofdstuk. In welke opzichten verschilt Gods defi-
nitie van succes met die van de wereld? Waarom is ons succes 
verzekerd wanneer we de wil van God volgen?

Relevante teksten: Filippenzen 4:13; 2 Nephi 10:24; Mosiah 3:19; 
Helaman 3:35; 10:4–5; 3 Nephi 11:10–11; 13:19–24; LV 20:77, 79; 
Mozes 4:2

Onderwijstip: ‘Wees niet bang voor stilte. Mensen hebben vaak even 
tijd nodig om over vragen na te denken, ze te beantwoorden en 
hun gevoelens onder woorden te brengen. U kunt even stil zijn 
nadat u een vraag hebt gesteld, nadat iemand iets over een gees-
telijke ervaring heeft verteld of als iemand moeite heeft om zijn of 
haar gevoelens onder woorden te brengen.’ (Onderwijzen — geen 
grotere roeping, p. 67.)

Noten
 1. In: ‘Anniversary Exercises’, Deseret 

Even ing News, 7 april 1899, pp. 9–10.
 2. ‘The Object of This Probation’, Deseret 

SemiWeekly News, 4 mei 1894, p. 7.
 3. Conference Report, oktober 1899, p. 2.
 4. Salt Lake Daily Herald, 11 oktober 

1887, p. 2.

 5. Deseret News, 15 mei 1861, p. 82.
 6. Deseret News, 8 december 1869, p. 517.
 7. Salt Lake Daily Herald, 11 oktober 

1887, p. 2.
 8. In: Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
p. 487.
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de tabernakel in St. george. In dit gebouw hield president lorenzo 
Snow de eerste van vele toespraken over de wet van tiende.
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Tiende: een wet voor onze 
bescherming en vooruitgang

‘De wet van tiende is een van de belangrijkste 
wetten die ooit aan de mens geopenbaard is. (…) 

De heiligen zullen door gehoorzaamheid aan deze 
wet met voorspoed en succes gezegend worden.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Begin mei 1899 kreeg president Lorenzo Snow de ingeving om 
de plaats St. George en andere nederzettingen in het zuiden van 
Utah te bezoeken. Hij bracht in korte tijd een delegatie op de been, 
waaronder diverse algemene autoriteiten, om de lange reis met hem 
te maken.

Toen president Snow regelingen trof voor de reis, vertelde hij 
niemand waarom ze op pad gingen — hij wist zelf niet waarom hij 
moest gaan. ‘Toen we uit Salt Lake vertrokken’, zei hij later, ‘wisten 
we niet echt waarom we die nederzettingen in het zuiden gingen 
bezoeken.’ 1 Maar op 17 mei, al snel nadat de reizigers in St. George 
waren aangekomen, werd de wil van de Heer ‘duidelijk bekendge-
maakt’ aan zijn profeet.2 Tijdens een bijeenkomst op 18 mei 1899 
verklaarde president Snow:

‘Dit is het woord van de Heer aan u, broeders en zusters, dat u 
zich houdt aan wat als volk met deze heerlijke vooruitzichten van 
verhoging en heerlijkheid van u wordt vereist. Wat is het? Het is iets 
wat u al vaker hebt gehoord, totdat u er misschien moe van gewor-
den bent. (…) Het woord van de Heer tot u is niet nieuw, maar luidt 
eenvoudigweg: DE TIJD IS NU AANGEBROKEN VOOR ALLE HEILIGEN DER 

LAATSTE DAGEN DIE ZICH OP DE TOEKOMST WILLEN VOORBEREIDEN EN OP 

EEN STEVIG FUNDAMENT WILLEN BOUWEN, OM DE WIL VAN DE HEER TE DOEN 

EN HUN VOLLEDIGE TIENDE TE BETALEN. Dat is het woord van de Heer 
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tot u, en dat zal het woord van de Heer tot alle nederzettingen in 
het land Zion zijn. Als ik vertrek en u hierover nadenkt, zult u zelf 
tot de conclusie komen dat de tijd is aangebroken dat iedereen een 
volledige tiende betaalt. De Heer heeft ons gezegend en heeft in het 
verleden mededogen met ons gehad. Maar de tijd is aangebroken 
dat de Heer van ons verwacht dat wij pal staan en doen wat Hij 
heeft geboden, en dat niet langer uitstellen. Wat ik in deze ring van 
Zion zeg, zeg ik tot alle georganiseerde ringen van Zion. Er is geen 
man of vrouw onder mijn gehoor die zich tevreden zal voelen als 
hij of zij geen volledige tiende betaalt.’ 3

In de voorafgaande vijftig jaar als apostel had president Snow de 
wet van tiende in zijn toespraken zelden aangehaald. Dat veran-
derde in St. George (Utah) vanwege de openbaring die hij ontving. 
Hij vertelde later: ‘Ik heb nooit een volmaaktere openbaring gehad 
dan [de openbaring] die ik over het onderwerp tiende ontving.’ 4 
Vanuit St. George trok hij met zijn reisgezelschap van dorp naar 
dorp in het zuiden van Utah en op hun weg terug naar Salt Lake 
City. Daarbij belegden ze 24 bijeenkomsten. President Snow hield 
26 toespraken en gaf de heiligen telkens de raad om de wet van 
tiende te gehoorzamen.

Het gezelschap keerde op 27 mei naar Salt Lake City terug. Een 
journalist schreef: ‘De president maakt vandaag een sterkere en 
actievere indruk dan de dag waarop hij uit Salt Lake vertrok.’ De 
85-jarige profeet reageerde als volgt op een opmerking dat hij de reis 
bijzonder goed had doorstaan: ‘Inderdaad, dat zegt iedereen. (…) 
De reis heeft me goed gedaan. Ik voel me uitstekend. Ik voel dat 
de Heer de gebeden van de heiligen om mij te steunen verhoort.’ 5

Hij zei niet alleen iets over zichzelf, maar ook over het geloof en 
de rechtschapenheid van de heiligen in het zuiden van Utah. Hij 
vertelde dat hij en zijn gevolg ‘met de warmste uitingen van vreugde 
en waardering’ waren ontvangen.6 Hij vertelde ook hoe de heiligen 
op zijn oproep om de wet van tiende te gehoorzamen reageerden: 
‘De Geest van de Heer daalde op de mensen neer en zij waren 
buitengewoon verheugd. Zij besloten in hun hart dat ze dit begin-
sel naar de letter en naar de geest ervan zouden naleven.’ 7 Op een 
vraag naar de algemene toestand van de mensen antwoordde hij: 
‘Zij wonen in comfortabele huizen, zij zijn bijzonder goed gekleed 
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en schijnen in ruime mate over de goede dingen van de aarde te 
beschikken wat eten en drinken betreft. In de ring St. George kam-
pen de mensen met [een] enorme droogte, erger dan het land ooit 
gekend heeft, maar zij hebben geloof dat er spoedig regen komt.’ 8

Op 29 en 30 mei hield president Snow twee toespraken over de 
wet van tiende, eerst aan de functionarissen van de Young Ladies’ 
Mutual Improvement Association en vervolgens aan de functionaris-
sen van de Young Men’s Mutual Improvement Association gericht 
[de vroegere OOVJV en OOVJM].9 Na de tweede toespraak legde 
ouderling B. H. Roberts van de Zeventig de aanwezigen de vol-
gende resolutie voor, waarmee unaniem werd ingestemd: ‘Resolutie: 
Wij aanvaarden de leer van de tiende, zoals president Snow ons die 
nu uiteenzet, als het huidige woord en de wil van de Heer voor ons, 
en wij aanvaarden deze met geheel ons hart. Wij zullen ons eraan 
houden en alles doen wat in ons vermogen ligt om de heiligen der 
laatste dagen daar eveneens toe te bewegen.’ 10 Op 2 juli woonden 
alle algemene autoriteiten en afgevaardigden van alle ringen en 
wijken in de kerk een plechtige samenkomst in de Salt Laketempel 
bij, nadat men zich onder vasten en gebed op de bijeenkomst had 
voorbereid. Daar stemde ieder unaniem met dezelfde resolutie in.11 
President Snow zelf hield zich trouw aan die resolutie door de wet 
van tiende in vele ringen onder de aandacht te brengen en andere 
kerkleiders daartoe instructies te geven.

In de maanden na president Snows bezoek aan het zuiden van 
Utah kwam hem ter ore dat de heiligen der laatste dagen de wet 
van tiende met hernieuwde toewijding gehoorzaamden. Dat bericht 
deed hem ‘zeer goed’ 12, want hij wist dat bij aanhoudende gehoor-
zaamheid aan deze wet ‘de zegeningen van de Almachtige [zouden] 
worden uitgestort op dit volk, en de kerk met ongekende kracht en 
snelheid vooruitgang [zou] maken’.13

President Snow had de heiligen meerdere malen verzekerd dat 
ze bij gehoorzaamheid aan de wet van tiende zowel in stoffelijk 
als geestelijk opzicht persoonlijk zouden worden gezegend.14 Die 
belofte ging in augustus 1899 deels in vervulling toen de inwo-
ners van St. George tijdelijk verlichting vonden van de droogte. 
Hun geloof werd beloond met bijna 75 mm regen, meer dan de 
voorgaande dertien maanden bij elkaar.15 President Snow had 
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ook beloofd dat gehoorzaamheid aan de wet van tiende de kerk 
als geheel zou zegenen. Hij wist zeker dat door de tiende van de 
getrouwe leden de kerk uit de schulden zou komen, die groten-
deels het gevolg waren van alle vervolgingen.16 Die belofte ging in 
1906 in vervulling, vijf jaar na zijn dood. Op de algemene conferen-
tie van april 1907 maakte president Joseph F. Smith bekend:

‘Er is in de geschiedenis van de kerk voor zover ik weet geen tijd 
geweest waarin de wet van tiende algemener en strikter werd nage-
leefd dan door de heiligen der laatste dagen nu. De tiende die in het 
jaar 1906 is opgebracht, overstijgt de tiende van enig ander jaar. Dat 
is een goede indicatie dat de heiligen der laatste dagen hun plicht 
doen, dat zij geloof hebben in het evangelie, dat zij bereid zijn om 
Gods geboden te onderhouden en dat zij misschien wel getrouwer 
zijn dan ooit tevoren. Ik wil nog iets tegen u zeggen, en dat is eigen-
lijk een felicitatie. Namelijk dat wij door de zegen van de Heer en 
de getrouwheid van de heiligen in het betalen van hun tiende alle 
schulden van de kerk hebben afbetaald. Momenteel is De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen niemand meer een 
dollar schuldig die zij niet onmiddellijk kan betalen. Eindelijk zijn wij 
in een positie waarin wij boter bij de vis kunnen doen. Wij hoeven 
geen geld meer te lenen en we hoeven dat nooit meer te doen als 
de heiligen der laatste dagen hun godsdienst blijven naleven en deze 
wet van tiende blijven onderhouden.’ 17 [Zie suggestie 1 op p. 169.]

Leringen van Lorenzo Snow

Iedereen kan de wet van tiende begrijpen en gehoorzamen.

Ik smeek u en ik bid in de naam van de Heer dat iedere man, 
iedere vrouw en ieder kind (…) een tiende deel van zijn of haar 
inkomsten als tiende zal afdragen.18

[Tiende] is geen moeilijke wet. (…) Als iemand tien dollar ont-
vangt, betaalt hij één dollar aan tiende; als hij honderd dollar ont-
vangt, betaalt hij tien dollar aan tiende. (…) Dat is niet moeilijk te 
begrijpen.19

[Iemand kan zich afvragen:] Hoeveel tiende zal ik afdragen? Kan 
ik niet een deel voor mezelf achterhouden? De Heer is immers heel 
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rijk en ik denk niet dat Hij het erg vindt dat ik iets voor mezelf ach-
terhoudt. En zo houdt hij iets voor zichzelf achter. Maar dat kleine 
beetje wat hij achterhoudt, zal die man onrustig maken, als zijn 
geweten tenminste net zo werkt als bij de meeste heiligen der laat-
ste dagen. Het knaagt overdag en ’s nachts in meerdere of mindere 
mate aan hem. Hij ervaart niet het geluk waarop hij aanspraak kan 
maken — dat geluk ontgaat hem.20

‘Een gedeeltelijke tiende is geen tiende, evenmin als het onder-
dompelen van een half lichaam een doop is.21

Iedere man of vrouw kan een tiende van wat hij of zij ontvangt 
betalen.22

Broeders en zusters, wij willen dat u hierover in gebed gaat. (…) 
Laten we niet bekrompen zijn wat geldzaken aangaat, maar laten 
we onze tiende betalen. (…) De Heer vraagt ons om nu onze tiende 
te betalen. En Hij verwacht dat ieder individu in de toekomst zijn of 
haar tiende betaalt. Wij weten wat een tiende deel is; laten we dat 
aan de Heer betalen. Dan kunnen wij de bisschop recht in de ogen 
kijken en om een tempelaanbeveling vragen.23

President Snow adviseerde ouders en leerkrachten 
om kinderen te leren tiende te betalen.
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Ik zeg u in de naam van de Here God van Israël, als u voortaan 
tiende betaalt, zal de Heer u vergeven voor het verleden [waarin u 
geen tiende hebt betaald] en zullen de zegeningen van de Almach-
tige op dit volk worden uitgestort.24

Ik wil u dit beginsel zo op het hart drukken, dat u het nooit 
zal vergeten. Ik heb het al vaker gezegd: ik weet dat de Heer de 
heiligen der laatste dagen zal vergeven voor hun eerdere nalatig-
heid wat het betalen van tiende betreft, als ze zich nu bekeren en 
voortaan naar eer en geweten hun tiende betalen.25 [Zie suggestie 
2 op p. 169.]

Wanneer we tiende betalen, dragen we 
bij aan het werk van de kerk.

Deze kerk kan alleen voortgaan wanneer er inkomsten zijn, en 
God voorziet in deze inkomsten [door de wet van tiende]. Onze 
tempels, waarin we de hoogste zegeningen ontvangen die ons als 
stervelingen maar te beurt kunnen vallen, worden gebouwd uit 
inkomsten. We kunnen de (…) ouderlingen nooit de wereld instu-
ren om het evangelie te prediken, zoals dat nu gebeurt, tenzij we 
daar de financiële middelen voor hebben. (…) Er zijn nog duizen-
den andere zaken waarvoor die middelen zijn vereist. (…)

Als sommige heiligen der laatste dagen geen tiende hadden 
betaald, zouden onze vier tempels hier [in 1899] nooit zijn gebouwd 
en zouden we de inzettingen en verordeningen van God met 
betrekking tot verhoging en de heerlijkheid nooit kunnen nakomen. 
Het eerste actiebeginsel voor de heiligen der laatste dagen is het 
land te heiligen door deze wet van tiende na te komen en zich in 
een positie te plaatsen waarin ze de verordeningen met betrekking 
tot de verhoging en heerlijkheid van onze doden kunnen ontvan-
gen.26 [Zie suggestie 3 op p. 169.]

De Heer zegent ons zowel stoffelijk als geestelijk 
als we de wet van tiende gehoorzamen.

De wet van tiende is een van de belangrijkste wetten die ooit aan 
de mens geopenbaard is. (…) De heiligen zullen door gehoorzaam-
heid aan deze wet met voorspoed en succes gezegend worden.27
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Als we ons aan die wet houden (…) wordt het land geheiligd en 
worden we waardig bevonden om de zegeningen van de Heer en 
hulp en bijstand te ontvangen in alles wat we doen, zowel in stof-
felijk als geestelijk opzicht.28

De stoffelijke behoudenis van deze kerk (…) hangt af van onze 
gehoorzaamheid aan deze wet.29

Onder de heiligen der laatste dagen zal armoede blijven heersen 
tot wij op zijn minst de wet van tiende gehoorzamen.30

Ik geloof werkelijk dat de heiligen der laatste dagen alle kwaad 
kunnen overwinnen als wij aan deze wet voldoen.31

Hier is een wet die speciaal voor onze bescherming en veilig-
heid is geopenbaard, alsook voor onze vooruitgang op het pad 
van rechtschapenheid en heiligheid; een wet waardoor het land 
waarop we wonen geheiligd kan worden, een wet waardoor Zion 

Het tiendegeld wordt onder meer gebruikt voor de 
bouw en het onderhoud van tempels.
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opgebouwd en gevestigd en nooit meer door verdorven en god-
deloze lieden uit haar plaats verwijderd zal worden.32

We hebben tempels en we ontvangen daar de zegeningen, ja, de 
hoogste verordeningen die de mens ooit op aarde kan ontvangen, 
vanwege onze gehoorzaamheid aan deze wet.33

We kunnen nooit voorbereid zijn om het aangezicht van God te 
zien totdat we onze tiende stipt afdragen en onze andere plichten 
nakomen.34

Ik heb duidelijk gesproken en ik zeg u dat wat ik u met betrek-
king tot de wet van tiende heb gezegd, van de Heer afkomstig is. 
Geef er nu gehoor aan volgens de Geest van de Heer en uw ogen 
zullen geopend worden.35 [Zie suggestie 4 op p. 169.]

Ouders en leerkrachten hebben de plicht om tiende 
te betalen en hun kinderen dat ook bij te brengen.

Leer [kinderen] hun tiende te betalen wanneer ze nog jong zijn. 
Moeders, leer uw kinderen dat ze een tiende deel van wat ze aan 
geld krijgen aan de Heer afdragen, hoe weinig dat ook moge zijn. 
Leer ze een volledige tiende te betalen.36

Het is gepast en juist dat (…) functionarissen en leerkrachten 
[in de kerk] in hart en ziel met de geest van deze wet zijn ver-
vuld, zodat ze die wet zonder enige terughoudendheid kunnen 
overbrengen en het belang en de heiligheid ervan bij het opko-
mende geslacht kunnen inprenten. Broeders en zusters, van u 
wordt verwacht dat u de wet niet alleen zelf gehoorzaamt maar 
die ook aan anderen leert, ja, aan het opkomende geslacht; (…) 
en in de mate waarin u de geest ervan ontvangt, kunt u die op hen 
overbrengen. (…)

(…) Ik vraag dit van u, niet alleen om de wet te gehoorzamen 
maar die ook aan de kinderen van de heiligen der laatste dagen te 
leren en bij hen in te prenten, zodat ze op latere leeftijd, wanneer 
ze onderscheid leren maken tussen goed en kwaad, kunnen zeg-
gen dat ze die wet van jongs af aan hebben geleerd en zijn nage-
komen.37 [Zie suggestie 5 op p. 169.]
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Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Lees hoe president Snow de openbaring over tiende ontving 
(pp. 161–164). Denk na over zijn gewilligheid om naar St. 
George af te reizen en de bereidheid van het volk om de wet 
van tiende te gehoorzamen. Wat kunnen wij van dit relaas leren?

 2. In welke opzichten is tiende ‘geen moeilijke wet’? (Zie voor 
enkele voorbeelden pp. 164–165.) Waarom zouden sommige 
mensen vinden dat het moeilijk is om de wet van tiende te 
gehoorzamen? Hoe kunnen de leringen van president Snow 
iemand helpen om een getuigenis van het betalen van tiende 
te verkrijgen?

 3. Bestudeer de eerste paragraaf die op p. 166 begint. Welke 
zegeningen hebben u en uw dierbaren ontvangen door de 
gebouwen en programma’s die met het tiendegeld bekostigd 
worden? Waarom is het een voorrecht om tiende te betalen?

 4. President Snow getuigde dat we gezegend worden als we de 
wet van tiende gehoorzamen (pp. 166–168). Welke zegenin-
gen hebt u door de wet van tiende zoal ontvangen? En uw 
familieleden en vrienden?

 5. Denk na over de raad van president Snow aan ouders en 
leerkrachten (p. 168). Waarom is het volgens u belangrijk dat 
kinderen hun tiende afdragen, ‘hoe weinig dat ook moge zijn’? 
Hoe kunnen we kinderen zoal leren tiende en andere giften 
te betalen?

Relevante teksten: Maleachi 3:8–10; LV 64:23; 119:1–7

Onderwijstip: ‘Zorg ervoor dat u goede besprekingen niet te snel 
afbreekt om al het lesmateriaal te kunnen behandelen. Hoewel het 
belangrijk is om het lesmateriaal te behandelen, is het belangrij-
ker dat de leerlingen de invloed van de Geest voelen, hun vragen 
beantwoord krijgen, een groter begrip van het evangelie ontwikke-
len en vastbesloten zijn om de geboden te onderhouden.’ (Onder
wijzen — geen grotere roeping, p. 64.)



H o o F d S t U K  1 2

170

Noten
 1. In: ‘In Juab and Millard Stakes’, Deseret 

Evening News, 29 mei 1899, p. 5.
 2. In: ‘In Juab and Millard Stakes’, p. 5.
 3. Millennial Star, 24 augustus 1899, pp. 

532–533; zie ook Deseret Evening News, 
17 mei 1899, p. 2; Deseret Evening 
News, 18 mei 1899, p. 2. In de Millen
nial Star staat dat president Snow deze 
toespraak op 8 mei hield, maar andere 
bronnen uit die tijd tonen aan dat hij 
die op 18 mei hield. President Snow 
sprak ook over tiende op 17 mei.

 4. In: ‘President Snow in Cache Valley’, 
Deseret Evening News, 7 augustus 1899, 
p. 1.

 5. In: ‘Pres. Snow Is Home Again’, Deseret 
Evening News, 27 mei 1899, p. 1. De 
kerk telde veertig ringen in die tijd.

 6. In: ‘Pres. Snow Is Home Again’, p. 1.
 7. Deseret Evening News, 24 juni 1899, p. 3.
 8. In: ‘Pres. Snow Is Home Again’, p. 1.
 9. Zie ‘The Annual Conference of the 

Young Men’s and Young Ladies’ Mutual 
Improvement Associations’, Improve
ment Era, augustus 1899, pp. 792–795; 
zie ook Ann M. Cannon, ‘President 
Lorenzo Snow’s Message on Tithing’, 
Young Woman’s Journal, april 1924, 
pp. 184–186.

 10. B. H. Roberts. Geciteerd in: ‘The 
Annual Conference of the Young Men’s 
and Young Ladies’ Mutual Improve-
ment Associations’, p. 795.

 11. Zie B. H. Roberts, Comprehensive His
tory of the Church, deel 6, pp. 359–360.

 12. Conference Report, oktober 1899, p. 28.
 13. In: ‘President Snow in Cache Valley’, 

Deseret Evening News, 7 augustus 1899, 
p. 2.

 14. Zie bijvoorbeeld Deseret Evening News, 
24 juni 1899, p. 3. Uit de oorspronke-
lijke tekst van president Snows toespra-
ken en krantenartikelen uit die tijd over 
zijn reizen blijkt dat hij de heiligen wel 
beloofde dat ze bij gehoorzaamheid 
aan de wet van tiende zowel in stof-
felijk als geestelijk opzicht gezegend 
zouden worden, maar dat hij niet spe-
cifiek een einde van de droogte in het 
zuiden van Utah beloofde.

 15. Zie Western Regional Climate Center, 
http://www.wrcc.dri.edu/cgi-bin/cli-
MONtpre.pl?utstge.

 16. Zie bijvoorbeeld ‘The Annual Confe-
rence of the Young Men’s and Young 
Ladies’ Mutual Improvement Associati-
ons’, p. 793.

 17. Conference Report, april 1907, p. 7.
 18. Conference Report, oktober 1899, p. 28.
 19. Deseret SemiWeekly News, 28 juli 1899, 

p. 10.
 20. Conference Report, april 1899, p. 51.
 21. Deseret Evening News, 24 juni 1899, p. 3.
 22. In: ‘President Lorenzo Snow’s Message 

on Tithing’, p. 185; uit de notulen van 
een bijeenkomst gehouden in de Assem-
bly Hall in Salt Lake City op 29 mei 1899.

 23. Deseret SemiWeekly News, 28 juli 1899, 
p. 10.

 24. In: ‘President Snow in Cache Valley’, 
p. 2.

 25. Conference Report, oktober 1899, p. 28.
 26. Conference Report, oktober 1899,  

pp. 27–28.
 27. In: ‘In Juab and Millard Stakes’, p. 5.
 28. Deseret Evening News, 24 juni 1899, p. 3.
 29. In: ‘The Annual Conference of the 

Young Men’s and Young Ladies’ Mutual 
Improvement Associations’, p. 794.

 30. Deseret SemiWeekly News, 28 juli 1899, 
p. 10.

 31. In: ‘President Lorenzo Snow’s Message 
on Tithing’, p. 185.

 32. ‘Tithing’, Juvenile Instructor, april 1901, 
p. 216.

 33. ‘Tithing’, p. 215.
 34. In: ‘Conference of Granite Stake’, Dese

ret Evening News, 21 mei 1900, p. 2; 
naar een gedetailleerd verslag van een 
toespraak van president Snow op de 
conferentie van de ring Granite op 20 
mei 1900.

 35. Deseret SemiWeekly News, 28 juli 1899, 
p. 10.

 36. Millennial Star, 31 augustus 1899, p. 546.
 37. ‘Tithing’, pp. 215–216.



171

H O O F D S T U K  1 3

De zustershulpvereniging: 
ware naastenliefde en 

zuivere godsdienst

‘Er is nooit een vereniging met een edeler doel 
opgericht. De basis ervan is ware naastenliefde, 

die de reine liefde van Christus is.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

In de zomer van 1901 organiseerde het algemeen ZHV-presidium 
een dagactiviteit voor de ZHV-zusters in de Salt Lake Valley. Presi-
dent Lorenzo Snow was gevraagd om de groep toe te spreken. Hij 
begon zijn toespraak als volgt: ‘Ik beschouw het als een voorrecht 
om vanmiddag een paar uur onder u te vertoeven, en ga er van uit 
dat u een fijne tijd hebt samen. Gezonde ontspanning en amuse-
ment zijn goede zaken. Ik ben blij dat u als zusters een beetje rust 
en ontspanning zoekt, want u werkt thuis en in de zustershulpver-
eniging dag in dag uit zo hard dat u nu best volop mag genieten.’

President Snow, wiens zus Eliza R. Snow als de tweede algemeen 
ZHV-presidente werkzaam was geweest, uitte zijn dankbaarheid 
voor het werk van de zustershulpvereniging. Hij zei het volgende 
over de vrouwen van de kerk: ‘We kunnen ons moeilijk voorstellen 
wat we zonder hen hadden moeten doen of welke vooruitgang het 
werk van de Heer zonder hen had gemaakt.’ Hij haalde als voor-
beeld het zendingsprogramma van de kerk in die tijd aan, waarbij 
gehuwde mannen vaak op een voltijdzending werden geroepen: 
‘Wanneer wij in andere landen op zending waren, was hun zending 
thuis over het algemeen niet minder zwaar dan die van ons ver 
weg. Te midden van beproevingen en ontberingen hebben zij een 
geduld, vastberadenheid en zelfstandigheid aan de dag gelegd die 
waarlijk inspirerend zijn. Gode zij dank voor de vrouwen van deze 
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Vanaf de begindagen van de kerk hebben de zHV-zusters 
samengewerkt en elkaar in stoffelijk en geestelijk opzicht gesterkt.
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kerk! Dat zijn mijn gevoelens nu ik mij vandaag onder u bevind.’ 1 
[Zie suggestie 1 op p. 176.]

Leringen van Lorenzo Snow

Leden van de zustershulpvereniging brengen ware 
naastenliefde en zuivere godsdienst in praktijk.

De zustershulpvereniging werd georganiseerd (…) door de pro-
feet Joseph Smith, onder inspiratie van de Heer. (…) Tegenwoordig 
is zij een van de krachtigste invloeden ten goede van de kerk. (…)

De zending van de zustershulpvereniging is de noodlijdenden bij 
te staan, de zieken en zwakken te verzorgen, de armen te voeden, 
de naakten te kleden en alle zoons en dochters van God tot zegen 
te zijn. Er is nooit een vereniging met een edeler doel opgericht. De 
basis ervan is ware naastenliefde, die de reine liefde van Christus 
is [zie Moroni 7:47], en die geest blijkt uit alle goede werken die 
de vereniging onder de mensen verricht. De apostel Jakobus zei: 
‘Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien 
naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de 
wereld bewaren.’ [ Jakobus 1:27.] De leden van de zustershulpver-
eniging hebben, op basis van deze ware lering, voorzeker zuivere 
en onbevlekte godsdienst in praktijk gebracht. Zij hebben immers 
de noodlijdenden bijgestaan, zij hebben vol liefde de wezen en de 
weduwen omarmd, en zij hebben zichzelf onbesmet van de wereld 
bewaard. Ik kan getuigen dat er geen zuiverder, godvrezender vrou-
wen in de wereld zijn dan we in de zustershulpvereniging hebben.’ 2 
[Zie suggestie 2 op p. 176.]

De zustershulpvereniging werkt samen met de 
priesterschap om het koninkrijk van God voort te stuwen.

Ik heb mij er altijd in verheugd hoe trouw u als zusters van de 
zustershulpvereniging onder alle omstandigheden de dienstknech-
ten van de Heer terzijde hebben gestaan. U hebt altijd aan de zijde 
van de priesterschap gestaan, bereid hun handen te sterken en uw 
deel te doen ter behartiging van de belangen van het koninkrijk 
van God. En daar u in die arbeid hebt gedeeld, zult u beslist delen 
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in de triomf van het werk en in de verhoging en heerlijkheid die de 
Heer aan zijn getrouwe kinderen zal geven.

(…) Iedere verstandige bisschop weet de inzet van de zusters-
hulpvereniging in zijn wijk te waarderen. Wat kan een bisschop 
zonder zustershulpvereniging beginnen? Ik spreek tot alle bisschop-
pen in de kerk: moedig de zusters van de zustershulpvereniging aan 
en ondersteun ze in hun liefdadigheid en daden van naastenliefde. 
Dan zult u merken dat zij u en de mensen tot zegen zijn.3 [Zie sug-
gestie 3 op p. 177.]

De goede invloed van de zustershulpvereniging 
zou in ieder gezin moeten heersen.

Ik adviseer de broeders hun echtgenote te stimuleren om [deel 
te nemen aan] de vereniging (…) ; want de goede invloed van deze 
organisatie zou in ieder gezin voelbaar moeten zijn. Ik vraag u, 
zusters, om die invloed bij al uw bezoeken aan de gezinnen van de 
heiligen der laatste dagen te laten gelden. De Heer heeft u duidelijk 
de aard van uw relatie met Hem laten zien en wat Hij van u als 
vrouw en moeder verwacht. Leer deze dingen aan wie u bezoekt, 
in het bijzonder aan de jongedames. (…)

Zusters, als leden van de zustershulpvereniging en als moeders 
in Israël dient u al uw invloed uit te oefenen (…) ten gunste van 
zuiver moederschap en trouw aan het huwelijksverbond.4 [Zie sug-
gestie 4 op p. 177.]

Naarmate de kerk groeit, krijgen de ZHV-
zusters meer gelegenheden om te dienen.

Ik hoef niet uiteen te zetten wat de zustershulpvereniging in het 
verleden allemaal heeft gedaan. Haar geweldige werken zijn in heel 
Zion en in vele delen van de wereld genoegzaam bekend. Ik wil 
alleen zeggen dat ze haar zending ruimschoots heeft vervuld, en 
misschien wel meer heeft betekend dan welke andere liefdadig-
heidsinstelling dan ook. De heiligen der laatste dagen zijn trots op 
wat ze is en wat ze doet en zijn onze Vader in de hemel dankbaar 
dat Hij zijn dienstknecht de profeet heeft geïnspireerd om een der-
gelijke organisatie op te richten. De toekomst van de vereniging ziet 
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er veelbelovend uit. Naarmate de kerk groeit, zal het nut van de 
vereniging evenredig toenemen, en zij zal zelfs meer goed kunnen 
doen dan in het verleden het geval is geweest. Als alle zusters zich 
achter de vereniging scharen, zal zij een omvangrijk werk verwe-
zenlijken en een voortdurende zegen voor de kerk zijn. Wat zou 
het fantastisch zijn als de vrouwen van middelbare leeftijd net zo 
betrokken raken bij deze organisatie als de oudere generatie. Dan 
zullen ze merken dat hun geloof er sterker door wordt, ze meer 
ideeën opdoen wat hun leven en taken betreft en ze in materieel 
opzicht op het pad van ontwikkeling en volmaking vooruitkomen.5

Vanaf het begin van hun werk rust de zegen van God op [de 
vrouwen van de kerk] en heb ik hun vooruitgang met veel vreugde 
en genoegen en grote belangstelling gadegeslagen. (…) Ze zijn 
wonderwel geslaagd in hun opdracht en God heeft hun rijkelijk 
gezegend en zijn Geest over hen uitgestort. Ik zou met recht kun-
nen zeggen dat ze als engelen tussen de mensen van de wereld zijn 
geworden.6 [Zie suggestie 5 op p. 177.]

‘de leden van de zustershulpvereniging hebben voorzeker 
zuivere en onbevlekte godsdienst in praktijk gebracht.’
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ZHV-zusters die op God vertrouwen en Hem dienen, 
worden in dit leven en in de eeuwigheid gezegend.

Dit is wat wij verlangen in het hart van de zusters te leggen — 
dat ze op hun terrein nuttig zijn en zich niet laten ontmoedigen 
door de problemen die zich voordoen, maar dat ze op God vertrou-
wen en naar Hem opzien. Dan zal Hij geweldige zegeningen op u 
uitstorten. Dat beloof ik u. Dat is voor u weggelegd. (…) Ik herhaal: 
laat u niet ontmoedigen, maar ga voort om goed te doen, oefen 
uw geloof en grijp iedere gelegenheid aan om er iets beters van te 
maken. Wij willen dat u alle talenten gebruikt waarmee God u heeft 
begiftigd. En u hebt alle reden om te slagen. Wanneer iemand een 
weg bewandelt die de Heer heeft uitgestippeld en waardoor hij iets 
goeds voor Hem tot stand kan brengen, zal hij daar zeker in slagen. 
Hij bevindt zich precies waar God hem wil hebben en op die plek 
mag u God volkomen terecht om zijn zegen vragen.7

Ik wil graag dit zeggen: God zegene de functionarissen en leden 
van de zustershulpvereniging. U vervult een belangrijke zending en 
ik spoor u aan niet moede te worden goed te doen [zie LV 64:33]. 
We streven allemaal naar de celestiale heerlijkheid, waarvan we de 
prachtige beloften niet in woorden kunnen uitdrukken. Als u trouw 
blijft aan het werk waarbij u betrokken bent, is die heerlijkheid voor 
u weggelegd en vindt u eeuwige vreugde in de tegenwoordigheid 
van God en het Lam. Dat streven is al onze moeiten en opofferin-
gen waard. Gezegend is de getrouwe man of vrouw die deze staat 
bereikt. God zegene u allen.8 [Zie suggestie 6 op p. 177.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. President Snow verklaarde dat we ons moeilijk kunnen voorstel-
len welke vooruitgang het werk van de Heer zou kunnen maken 
zonder de vrouwen van de kerk (p. 171). Op welke manieren 
dragen vrouwen tegenwoordig bij aan het werk van de Heer?

 2. Denk na over de woorden van president Snow over de zen-
ding van de zustershulpvereniging (p. 177). Hoe hebben 



H o o F d S t U K  1 3

177

ZHV-zusters met hun zending u of uw gezin wel eens gehol-
pen en hoe heeft dat uw leven beïnvloed?

 3. Lees de paragraaf die onderaan p. 173 begint. In welke opzich-
ten helpt de zustershulpvereniging ‘het koninkrijk van God 
voort te stuwen’? Welke voorbeelden van samenwerking tus-
sen de ZHV-zusters en priesterschapsdragers hebt u gezien?

 4. Denk na over president Snows pleidooi tot de ZHV-zusters 
om hun invloed uit te oefenen ‘ten gunste van zuiver moeder-
schap en trouw aan het huwelijksverbond’ (p. 174). Waarom 
is die invloed in de huidige wereld nodig? Op welke manieren 
kunnen ZHV-zusters jongevrouwen helpen zich op een tem-
pelhuwelijk en het moederschap voor te bereiden?

 5. President Snow zei: ‘Naarmate de kerk groeit, zal het nut van 
de [zustershulp]vereniging evenredig toenemen, en zij zal 
zelfs meer goed kunnen doen dan in het verleden het geval is 
geweest’ (p. 174). Hoe kunnen ZHV-zusters hun goede invloed 
in de wereld van tegenwoordig nog meer laten gelden?

 6. Bestudeer de paragraaf die op p. 176 begint. Overweeg hoe u 
bent geleid naar ‘waar God [u] wil hebben’. Hoe heeft God u 
daarbij geholpen?

Relevante teksten: Jesaja 1:17; Matteüs 25:34–40; Mosiah 4:26–27; 
Alma 1:29–30; Moroni 7:44–48

Onderwijstip: ‘Houd er bij uw voorbereiding rekening mee dat 
u iedere les andere onderwijsmethoden gebruikt. Dat kan door 
bijvoorbeeld de ene les een kleurrijke poster te gebruiken en 
de volgende keer een lijst met vragen op het bord te schrijven.’ 
(Onderwijzen — geen grotere roeping, p. 89.)

Noten
 1. In: ‘Prest. Snow to Relief Societies’, 

Deseret Evening News, 9 juli 1901, p. 1.
 2. In: ‘Prest. Snow to Relief Societies’, p. 1.
 3. In: ‘Prest. Snow to Relief Societies’, p. 1.
 4. In: ‘Prest. Snow to Relief Societies’, p. 1.
 5. In: ‘Prest. Snow to Relief Societies’, p. 1.

 6. Young Woman’s Journal, september 
1895, pp. 577–578.

 7. Young Woman’s Journal, september 
1895, p. 578.

 8. In: ‘Prest. Snow to Relief Societies’, p. 1.



178

Voordat de Heiland een blinde man genas, zei Hij: ‘wij moeten werken 
de werken desgenen, die Mij gezonden heeft’ ( Johannes 9:4).
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‘Bij God zijn alle 
dingen mogelijk’

‘De dingen die van ons gevraagd worden, 
zijn van zodanige aard dat niemand er 
zonder hulp van de Almachtige aan kan 
voldoen. (…) Hij heeft die hulp beloofd.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

President Lorenzo Snow was een harde werker die zijn eigen vaak 
herhaalde raad opvolgde: ‘We moeten ons inspannen. (…) Stilstaan 
zonder in actie te komen is nutteloos.’ 1 Maar hij erkende ook dat in 
zijn verlangen om het koninkrijk van God op te bouwen zijn eigen 
inspanningen nooit voldoende zouden zijn zonder de genade van 
God — of ‘bovennatuurlijke hulp’ 2 zoals hij die vaak noemde. Hij 
moedigde de kerkleden dan ook niet alleen aan om hard te werken 
aan ‘de ontwikkeling van [rechtschapen] beginselen’, maar zei er 
ook altijd bij: ‘Als heiligen der laatste dagen dienen we te beseffen 
en te begrijpen dat het heil door de genade van God komt.’ 3 Hij 
getuigde dat God ons zijn kracht schenkt als wij ons inzetten: ‘We 
behoren te staan waar de Heer ons neerzet. Wanneer Hij ons vraagt 
deze heilige beginselen ten uitvoer te brengen, dan behoren we dat 
te doen. Dat is het enige waar we ons mee bezig moeten houden, 
de rest ligt in de handen van onze hemelse Vader.’ 4

President Snows zus Eliza zei dat hij die lering zelf in praktijk 
bracht. Zij beschreef hem als een man met een ‘onwankelbaar ver-
trouwen in [Gods] almacht en genade’. Zij zei dat hij ‘wist op wie hij 
vertrouwde’ en dat hij daarom ‘elke beproeving [en] elke tegenslag’ 
kon doorstaan en ‘elk obstakel overwinnen’.5

Lorenzo Snow gaf blijk van zijn vertrouwen in Gods almacht 
toen hij in 1840 voor een zending op weg was naar Engeland. De 
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oversteek over de Atlantische Oceaan duurde 42 dagen, waarbij hij 
en zijn reisgenoten door drie hevige stormen werden geteisterd. Hij 
vertelde later dat er telkens sprake was van ‘verschrikkelijke stor-
men — stormen die volgens ervaren zeelieden uitermate gevaarlijk 
waren’. Hij merkte op dat hij anders op de stormen reageerde dan 
sommige anderen die aan boord waren: ‘Op sommige momenten 
was het in ieder geval behoorlijk beangstigend. Ik was niet verbaasd 
dat mannen, vrouwen en kinderen die niet op God hadden leren 
vertrouwen angstig hun handen wrongen of huilden. Ik vertrouwde 
echter op Hem die de zeeën had geschapen en de grenzen daarvan 
had bepaald. Ik stond in zijn dienst — ik wist dat ik op deze zen-
ding was gestuurd door het gezag dat Hij erkende. En hoewel de 
elementen tekeergingen en het schip door de onstuimige golven 
heen en weer slingerde, wist ik dat Hij aan het roer stond en dat 
mijn leven veilig in zijn handen was.’ 6

Vele jaren later, toen Lorenzo Snow president van de kerk werd, 
putte hij wederom troost uit de kennis die hij had dat de Heer aan 
het roer stond. In een bijeenkomst op 13 september 1898 sprak het 
Quorum der Twaalf Apostelen unaniem hun voornemen uit om 
hem als president van de kerk steun te verlenen. In de notulen van 
de bijeenkomst staat dat hij toen opstond en zei dat ‘het voor hem 
geen zin had om met excuses te komen wat zijn onvermogen enz. 
betrof om de enorme verantwoordelijkheid van die positie op zich 
te nemen. (…) Hij vond dat hij zijn uiterste best moest doen en 
verder op de Heer moest vertrouwen.’ 7 [Zie suggestie 1 op p. 185.]

Leringen van Lorenzo Snow

Met Gods hulp kunnen we alles doen 
wat van ons gevraagd wordt.

Ik wil graag zó spreken dat we opgebouwd worden en samen 
iets leren aangaande zaken die ons heil betreffen. Daarom vraag ik 
om het geloof en de gebeden van allen die beseffen dat we tot de 
Heer moeten opzien voor inzicht en wijsheid.

We dienen doordrongen te zijn van onze relatie met de Heer 
onze God en de bijzondere positie die we innemen. We hebben 
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bovennatuurlijke hulp nodig om de plichten die op ons rusten naar 
behoren na te komen. (…)

(…) Jezus vertelde [een] jongeling, die naar Hem toekwam en 
vroeg wat hij moest doen om het eeuwige leven te beërven, dat 
hij de geboden moest onderhouden. De jongeling zei dat hij de 
genoemde geboden al vanaf zijn jeugd in acht had genomen. De 
Heiland zag hem aan en merkte dat er nog iets ontbrak. De jonge-
ling had zich aan de morele wet gehouden, de wet die aan Mozes 
was gegeven, en daarom had Jezus hem lief, maar Hij zag dat hem 
nog één ding ontbrak. Hij was een rijk man met invloed in de 
wereld vanwege zijn vele goederen. Jezus wist dat Hij hem, en 
ieder ander mens, alleen tot de celestiale wereld kon verhogen als 
hij zich gewillig aan alles wilde onderwerpen, en gehoorzaamheid 
aan de celestiale wet boven alles stelde. Jezus kende de vereiste 
voor ieder mens om een celestiale kroon te verwerven — dat men 
niets belangrijker acht dan gehoorzaamheid aan de vereisten van de 
hemel. De Heiland zag dat deze jongeling zich vastklampte aan iets 
wat niet met de wet van het celestiale koninkrijk strookte. Hij zag 
dat deze jongeling geneigd was vast te houden aan iets wat scha-
delijk voor hem was en wat zijn gehoorzaamheid aan alle vereisten 
van het evangelie moeilijk of onmogelijk zou maken. Daarom droeg 
Hij hem op alles wat hij had te verkopen en het aan de armen te 
geven, en Hem te volgen.

Bij dat gebod betrok het gelaat van de jongeling en hij ging 
bedroefd heen. Hij beschouwde rijkdom als het grote doel in zijn 
leven, waardoor hij aanzien en alle dingen die hij wenste kon bezit-
ten; waardoor hij de zegeningen en al het goede van het leven kon 
verkrijgen, en waardoor hij tot hoge posities in de maatschappij kon 
opklimmen. Hij kon zich niet voorstellen dat iemand de zegeningen 
en al het goede en noodzakelijke van het leven los van zijn rijkdom 
kon genieten. Maar het evangelie had alles in zich om in de noden 
en behoeften van de mens te voorzien en hem gelukkig te maken. 
Dat gold niet voor rijkdom en goederen. De Heer wilde hem dan 
ook van die ideeën afstand laten doen en ze uit zijn gedachten 
en gevoelens bannen, zodat Hij hem in alle dingen als zijn dienst-
knecht aan Zich kon binden. Hij verlangde dat deze man zich vol-
ledig en met een volmaakt voornemen des harten aan zijn dienst 
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en werk kon wijden, en de aansporingen van de Heilige Geest 
volgen en zich op de celestiale heerlijkheid voorbereiden. Maar 
deze jongeling was daartoe niet bereid. Het offer was voor hem te 
groot. En de Heiland zei bij die gelegenheid: ‘Een rijke zal moeilijk 
het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Het is gemakkelijker, dat 
een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het 
Koninkrijk Gods binnengaat.’

De discipelen waren daarop ‘zeer verslagen’ en zeiden tot elk-
ander: ‘Wie kan dan behouden worden?’ Zij dachten dat niemand 
rijkdom kon bezitten en in het koninkrijk van God behouden kon 
worden. Die conclusie trokken ze uit de opmerkingen van de Hei-
land. Maar Jezus antwoordde: ‘Bij de mensen is dit onmogelijk, 
maar bij God zijn alle dingen mogelijk.’ [Zie Matteüs 19:16–26; zie 
ook Marcus 10:17–27.] 8 [Zie suggestie 2 op p. 185.]

God heeft beloofd ons te helpen om 
het evangelie na te leven.

Van onszelf kunnen we alle geboden van God onmogelijk nako-
men. Zelfs Jezus kon zonder goddelijke hulp van zijn Vader zijn 
werk niet volbrengen. Hij heeft eens gezegd: ‘Ik kan van Mijzelf 
niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is recht-
vaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij 
gezonden heeft’ [ Johannes 5:30]. En als voor Hem, onze Heer, god-
delijke hulp al onontbeerlijk was, hoe veel te meer geldt dat dan 
niet voor ons. In alle situaties en omstandigheden die de heiligen 
der laatste dagen aangaan, mogen zij bij de uitoefening van hun 
taken aanspraak maken op bovennatuurlijke hulp van de Heilige 
Geest, die hun in alle omstandigheden en bij alle taken bijstand 
verleent.

(…) Ik kan me niets belangrijkers voorstellen dan onze eigen ver-
hoging en heerlijkheid te bewerkstelligen. Dat is ongetwijfeld een 
van de voornaamste doelen waarom we op aarde zijn gekomen. 
(…) Geen enkele man of vrouw hoeft ontmoedigd te raken door 
het gevoel dat ze niet kunnen volbrengen wat ze graag zouden 
verwezenlijken, maar we dienen allemaal volop bezig te zijn met 
het grote werk waarvoor we hier zijn.9
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De godsdienst die we aanhangen vraagt van ons een levenswan-
del die geen enkele andere godsdienst voor zover wij weten van 
zijn aanhangers vereist; en de dingen die van ons gevraagd worden, 
zijn van zodanige aard dat niemand er zonder hulp van de Almach-
tige aan kan voldoen. We moeten, in elk geval voor een deel, begrip 
hebben van de grote en belangrijke zegeningen die ons uiteindelijk 
te wachten staan wanneer we voldoen aan de vereisten van het 
evangelie en de godsdienst die we ontvangen hebben. De offers 
die van ons worden gevraagd, zijn van dien aard dat geen man 
of vrouw ze zonder de hulp van een bovennatuurlijke macht kan 
brengen. En de Heer heeft ook nooit bedoeld dat zijn volk zonder 
bovennatuurlijke hulp moet volbrengen wat Hij van ze vraagt, op 
welke hulp geen andere gelovigen beweren aanspraak te maken. 
Hij heeft die hulp beloofd. (…)

Deze dingen (…) werden vereist in elke periode waarin God 
zijn volk riep om Hem te dienen en zijn wetten te ontvangen. Ze 
werden vereist in de tijd van Israël, in het begin van dat volk. Ze 
werden vereist van Abraham, Isaak en Jakob. Ze werden vereist van 
Mozes en van het volk dat hij uit hun slavernij in Egypte bevrijdde. 

‘dit werk waarbij u en ik betrokken zijn, kan alleen voorspoedig voorwaarts 
gaan met de zegen van god op onze oprechte en eerlijke inspanningen.’
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Ze werden vereist van alle profeten die hebben geleefd vanaf de 
tijd van Adam tot aan deze tijd. Ze werden vereist van de apostelen 
die hun opdracht door handoplegging van Jezus Christus, de Zoon 
van de levende God, hadden ontvangen, en van de aanhangers van 
de godsdienst die de apostelen aan de mensen in hun tijd predik-
ten en leerden. En niemand vanaf de tijd van Adam tot op de dag 
van vandaag toe, kon aan deze vereisten voldoen dan alleen het 
volk van God, voor zover zij met macht van omhoog waren begif-
tigd, die alleen van de Heer onze God kon uitgaan.10 [Zie suggestie  
3 op p. 185.]

Wanneer we deelnemen aan Gods werk, 
hebben we Gods hulp nodig.

Wat u ook in het belang van Zion onderneemt, u moet zich op 
de Heer verlaten om daarin te slagen.11

Iemands gedachten moeten alleen op de eer van God zijn gericht 
bij alles wat hij wil bereiken. We dienen te beseffen dat we van 
onszelf niets kunnen doen. Wij zijn Gods kinderen. We tasten in 
het duister, [tenzij] God ons verstand verlicht. We staan machteloos, 
[tenzij] God ons helpt. Het werk dat we hier moeten doen, is van 
dien aard dat we het alleen met de hulp van de Almachtige tot 
stand kunnen brengen. (…) Dit is het probleem met mannen van de 
wereld, en te vaak ook met de ouderlingen van Israël: we vergeten 
dat we voor God werken, we vergeten dat we hier zijn om bepaalde 
doeleinden te verwezenlijken die we aan de Heer beloofd hebben. 
Het is een heerlijk werk dat we helpen volbrengen. Het is het werk 
van de Almachtige en Hij heeft de mannen en vrouwen gekozen 
van wie Hij uit eerdere ervaring weet dat ze zijn doeleinden zullen 
verwezenlijken.12

Dit werk waarbij u en ik betrokken zijn, kan alleen voorspoedig 
voorwaarts gaan met de zegen van God op onze oprechte en eer-
lijke inspanningen en ons vaste besluit om de werken te volbrengen 
waartoe we op aarde gekomen zijn. Wanneer we terugblikken op 
de ervaringen die we hebben doorgemaakt, zien we al snel in dat 
onze voorspoed steeds afhing van onze oprechte pogingen om het 
werk van God tot stand te brengen, om het belang van anderen na 
te streven en om onszelf zo veel mogelijk van zelfzucht te ontdoen. 
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Dit is in het verleden het geval geweest, en we mogen er gerust van 
uitgaan dat onze toekomstige vooruitgang afhangt van ons vaste 
voornemen om onder alle omstandigheden de wil van God te doen 
en van de hulp die Hij ons geven zal.13 [Zie suggestie 4 hierna.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Neem het relaas op pp. 179–180 door. Waarom denkt u dat 
mensen die op God vertrouwen anders op beproevingen rea-
geren dan mensen die niet op God vertrouwen?

 2. Denk na over het verhaal van de Heiland en de rijke jongeling 
(pp. 181–182). Op welke dingen richten mensen soms hun 
hart waardoor ze ‘bedroefd heengaan’? Waarom moeten we 
dergelijke zaken uit ons leven ‘bannen’ voordat we de grootste 
zegeningen van de Heer kunnen ontvangen?

 3. President Snow leerde dat zelfs de Heiland ‘goddelijke hulp’ 
nodig had om ‘zijn werk [te] volbrengen’ (p. 182). Hoe kunt u 
iemand met de woorden van president Snow een hart onder 
de riem steken die in zijn of haar beleving onmogelijk aan de 
vereisten van het evangelie kan voldoen?

 4. Bestudeer de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (pp.  184–185). 
Waarom denkt u dat we God soms niet om hulp vragen? Over-
weeg wat u kunt doen om zijn hulp vaker in uw leven te 
ontvangen.

Relevante teksten: Filippenzen 4:13; 2 Nephi 10:23–24; 25:23; Jakob 
4:6–7; Mosiah 24:8–22; Geloofsartikelen 1:3

Onderwijstip: ‘Wijs de deelnemers bepaalde vragen aan het eind 
van het hoofdstuk toe (hetzij individueel of in groepjes). Vraag ze 
op zoek te gaan naar leringen in het hoofdstuk die verband houden 
met de vragen. Laat ze hun ideeën en bevindingen daarna met de 
anderen bespreken’ (p. VII in dit boek).
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 13. Conference Report, april 1901, p. 1.
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Trouw en energiek dienen 
in het koninkrijk van God

‘We weten dat onze godsdienst waar is en we behoren 
dan ook toegewijder en betrokkener te zijn dan wie ook.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Eind 1851 liet het Eerste Presidium een brief uitgaan waarin alle 
leden van het Quorum der Twaalf Apostelen verzocht werd ‘de 
aangelegenheden van hun diverse zendingen te regelen’ en in april 
1853 naar Salt Lake City terug te keren.1 Het einde van de zen-
ding van ouderling Lorenzo Snow in Italië kwam daarmee in zicht. 
In februari 1852 droeg hij de leiding van het werk daar over aan 
een recente bekeerling, broeder John Daniel Malan. Zelf reisde hij 
met ouderling Jabez Woodard naar de eilandstaat Malta. Ouder-
ling Snow hoopte vanaf Malta met een schip naar India te kunnen 
vertrekken. De eerste zendelingen in dat land werkten onder zijn 
toezicht en hij wilde zich graag bij hen voegen. Van daaruit was hij 
van plan om via de Grote Oceaan naar het westen van de Verenigde 
Staten te varen en daarmee ‘de reis om de aarde te voltooien’.2

Die plannen werden bijgesteld toen ouderling Snow en ouderling 
Woodard in Malta aankwamen. Hij bleek een aantal weken op het 
eiland te moeten doorbrengen omdat een stoomboot in de Rode 
Zee averij had opgelopen. Hij zat echter niet bij de pakken neer, 
maar besloot aan de slag te gaan. Op 10 maart 1852 schreef hij in 
een brief: ‘Ik heb het gevoel dat er veel goeds zal voortkomen uit 
hoe de Heer de tijd waarover ik nu beschik, zal aanwenden. Ik 
bevind me onder een boeiend volk en heb een uitermate belang-
rijke boodschap voor ze. Er zal hier een groot werk plaatsvinden 
dat zich tot de omliggende landen zal uitstrekken.’ Hij schreef dat 
hij ouderling Thomas Obray, een zendeling in Italië, had verzocht 
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‘onmiddellijk te komen en een grote voorraad brochures en boeken 
mee te nemen’. Hoewel ouderling Snow niet precies wist wat hij en 
zijn collega’s in Malta moesten doen, sprak hij de wens uit om daar 
een kerkgemeente te vestigen. Hij zei dat daarmee ‘de geestelijke 
ketenen van vele natiën verbroken zouden worden, aangezien de 
Maltezen door hun handelsbetrekkingen lang de kust van Europa, 
Azië en Afrika zijn verspreid’.3

Op 1 mei 1852 stuurde ouderling Snow een brief over de voort-
gang van het werk in Malta. Hij schreef: ‘We krijgen voortdurend 
vragen over deze “vreemde godsdienst”. Een paar avonden geleden 
hadden we op een bepaald moment op ons verblijfadres heren van 
acht verschillende nationaliteiten uit verschillende delen van de stad 
op bezoek om over onze leer te spreken. Sommigen kwamen uit 
Polen en Griekenland en die lezen onze publicaties nu met grote 
belangstelling. Twee intelligente en ondernemende jonge mannen, 
de eerste vruchten van onze bediening op dit eiland, vormen een 
goede hulp om het werk dat we doen voorwaarts te stuwen. Een 
van hen hebben we tot ouderling geordend en hij spreekt vloeiend 
meerdere talen.’ 3

Ouderling Snow heeft zijn droom om in India te dienen en zijn 
reis om de aardbol te voltooien nooit kunnen verwezenlijken. In 
plaats daarvan voerde hij de wil van de Heer tijdens zijn onver-
wachte oponthoud in Malta ijverig uit, waarbij hij een fundament 
legde voor het zendingswerk daar. Toen hij in mei 1852 eindelijk 
aan boord van een schip kon gaan, voer hij westwaarts en niet 
oostwaarts. Daarmee gaf hij gehoor aan de opdracht van zijn leiders 
om naar Salt Lake City terug te keren. Ongeveer twee maanden later 
organiseerden ouderling Woodard en Obray een gemeente van de 
kerk in Malta.5 [Zie suggestie 1 op p. 197.]

Leringen van Lorenzo Snow

Omdat we de volheid van het evangelie ontvangen 
hebben, zijn we afgezanten van Christus.

Wij getuigen tot de hele wereld dat we door goddelijke openba-
ring weten, namelijk door de manifestaties van de Heilige Geest, dat 
Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, en dat Hij Zich 
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geopenbaard heeft aan Joseph Smith, op net zo’n persoonlijke wijze 
als aan zijn apostelen vanouds toen Hij uit het graf was herrezen. 
En dat Hij aan hem hemelse waarheden heeft bekendgemaakt, de 
enige die het mensdom kunnen redden. Daarmee (…) rust een 
uiterst belangrijke en verantwoordelijke taak op ons, in het besef 
dat God ons ter verantwoording zal roepen voor hoe we ons van 
deze heilige taak kwijten.

Net zoals de apostelen de wereld ingingen na van de herrezen 
Heiland de opdracht te hebben gekregen om het evangelie van het 
koninkrijk aan alle volken te prediken, met de belofte dat wie hun 
woorden geloofden de gave van de Heilige Geest door handopleg-
ging zouden ontvangen, doen wij dat evenzeer. Net zoals zij op basis 
van hun opdracht en gezag met volle zekerheid te midden van ver-
volging en tegenstand verklaarden dat het evangelie de kracht Gods 
tot behoud was voor ieder die geloofde en gehoorzaamde, doen wij 
dat evenzeer. Net zoals zij geloof in de Heer Jezus Christus, doop 
voor de vergeving van zonden, en de oplegging der handen predik-
ten voor het verlenen van de Heilige Geest door hen die daartoe het 
gezag bezaten, doen wij dat evenzeer. Net zoals zij door de macht 
van de Heilige Geest getuigen van de Heer Jezus Christus werden, 
en trouwe boodschappers van dit evangelie aan de andere volken 
over de hele wereld, zijn ook wij, door dezelfde Heilige Geest, getui-
gen van Hem geworden. Wij zijn geroepen met dezelfde goddelijke 
en heilige roeping en nemen dan ook dezelfde positie in.

In deze positie nemen we alle verantwoordelijkheid op ons als 
afgezanten van Christus. We dragen verantwoording voor onze 
eigen daden en voor de wijze waarop we de talenten en mogelijk-
heden aanwenden die de Heer ons heeft gegeven.6 [Zie suggestie 
2 op p. 197.]

Het lidmaatschap in de kerk zet ons aan om 
anderen op de weg tot heil te wijzen.

Wanneer de Heer iemand of een groep mensen uit de wereld 
roept, is dat niet altijd met het oog op het heil van die persoon 
of personen alleen. De Heer richt zich niet alleen op het heil van 
een klein groepje heiligen der laatste dagen (…), maar op het heil 
van alle mensen, zowel de levenden als de doden. Toen de Heer 
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Abraham riep, deed Hij hem bepaalde beloften aangaande de heer-
lijkheid die hem en zijn nakomelingen te wachten stond. Tot die 
beloften behoorde opmerkelijk genoeg dat in hem en in zijn nako-
melingen alle geslachten der aarde gezegend zouden worden [zie 
Genesis 22:15–18; Abraham 2:9–11]. (…) De Heer was niet alleen 
van plan om hem en zijn nageslacht te zegenen, maar alle geslach-
ten der aarde. (…)

(…) Toen Jezus kwam, bracht Hij niet alleen een offer ten 
behoeve van Israël, ofwel het nageslacht van Abraham, Isaak en 
Jakob, maar ten behoeve van het hele mensdom, opdat in Hem 
alle mensen gezegend en behouden zouden worden. Zijn zending 
was erop gericht om de zegeningen van het eeuwigdurende evan-
gelie binnen het bereik van alle mensen te brengen, niet van Israël 
alleen, maar van de hele mensheid; en niet alleen van wie op aarde, 
maar ook van wie in de geestenwereld zijn. (…)

(…) We hebben hetzelfde priesterschap dat Jezus had en we 
moeten doen wat Hij deed. We moeten onze eigen verlangens en 
gevoelens offeren zoals Hij dat deed. Misschien hoeven we niet als 
een martelaar sterven zoals Hij, maar we moeten wel offers brengen 
om de doeleinden van God te verwezenlijken, anders zijn we dit 
heilige priesterschap niet waardig en kunnen we geen heilanden 
der wereld zijn. God wil ons niet alleen heilanden maken voor 
velen die nu op aarde leven, maar ook voor velen in de geesten-
wereld. Hij plaatst ons niet alleen in een positie om onszelf te 
 redden, maar Hij maakt ons ook geschikt om vele kinderen van de 
Almachtige te helpen verlossen.7 [Zie suggestie 3 op p. 197.]

Iedere roeping en taak is belangrijk 
in het werk van de Heer.

Nu is de vraag: begrijpen we onze positie, zijn we werkelijk 
doordrongen van de aard van het werk dat we op ons genomen 
hebben? Ik denk wel eens dat sommige broeders, ouderlingen in 
Israël, zich te makkelijk aan de verplichtingen onttrekken die ze 
door hun verbonden op zich genomen hebben. Het geloof dat ze 
eenmaal bezaten, lijkt nagenoeg gedoofd te zijn, en ze lijken tevre-
den te zijn met een papieren lidmaatschap in de kerk.
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Anderen zijn van mening dat ze door hun onbekendheid bij 
het grote publiek, omdat ze wellicht (…) weinig invloed denken 
te hebben, dat het niet veel uitmaakt welke gewoonten ze er op 
nahouden of welk voorbeeld ze aan hun broeders geven. Maar als 
ze een verantwoordelijke positie zouden bekleden, zoals lid van 
het Eerste Presidium van de kerk of van het Quorum der Twaalf, of 
president van de hoge raad of van de hogepriesters of zeventig, dan 
hechten ze opeens wel belang aan hun gedrag. Daaruit blijkt hun 
grote zwakte of onwetendheid: hun lamp dooft uit of ze hebben 
nooit hun positie begrepen die ze met de plichten van het evangelie 
op zich genomen hebben.

In een gelijkenis vertelt de Heiland dat het koninkrijk der hemelen 
is als een man die zijn bezit aan zijn slaven toevertrouwde voordat 
hij naar het buitenland vertrok. De een gaf hij vijf talenten, de ander 

‘Als u uw plichten vervult, bezit u iets wat de 
wereld u niet kan geven of ontnemen.’
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twee talenten en weer een ander één talent. Degene die vijf talenten 
had gekregen, verdiende er vijf talenten bij, en verdubbelde daarmee 
het deel dat hem was toevertrouwd. Zo verdiende ook degene die 
twee talenten had ontvangen er twee bij. Maar hij die het ene talent 
ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg 
het geld van zijn heer. Hij dacht ongetwijfeld dat zijn verantwoor-
delijkheid zo gering was dat hij niet veel kon doen. Hij besloot dan 
ook om niets met het onbeduidende talent te doen. [Zie Matteüs 
25:14–30.] Slaat dit niet direct op sommigen van onze ouderlin-
gen? Iemand zegt bijvoorbeeld: ‘Ik ben maar een timmerman, of een 
kleermaker, of hulpje in de bouw. Wat maakt het eigenlijk uit hoe 
ik me gedraag, of ik mijn taken in mijn bescheiden positie wel of 
niet eerlijk verricht? Maar dat zou helemaal anders zijn als ik meer 
verantwoordelijkheid en een prominentere positie had.’

Stop, mijn broeder. Laat u niet verblinden door dergelijke ver-
leidelijke gevoelens. Ook al bent u maar een hulpje in de bouw, 
vergeet niet dat u een ouderling in Israël bent, een afgezant van 
de Heer Jezus Christus. Als u uw plichten vervult, bezit u iets wat 
de wereld u niet kan geven of ontnemen. U bent verantwoording 
verschuldigd jegens God voor het eerlijke gebruik van het talent die 
Hij u als rentmeester heeft toevertrouwd, of dat nu groot of klein is.

Nogmaals, u oefent altijd een zekere invloed uit, hoe gering ook, 
die uitwerking heeft op een of meer personen, waarvoor u in meer-
dere of mindere mate verantwoording voor moet afleggen. Of u dat 
nu erkent of niet, u hebt voor God en mensen een zeker belang dat 
u niet licht moet opvatten en waaraan u zich niet kunt onttrekken 
als u uw goede naam eer aan wilt doen.

En wat zijn de vooruitzichten van die persoon? Ik zeg dat als hij 
zijn roeping eer aandoet en trouw is in wat hem is toevertrouwd, 
zijn vooruitzichten op verlossing en verhoging in het koninkrijk 
van God niet minder zijn dan die van anderen. Als hij zijn positie 
begrijpt en er ook naar leeft, zijn de vooruitzichten voor hem net zo 
goed als voor ieder ander mens die sinds vader Adam tot op heden 
heeft geleefd. Hij dient zich in de kring waarin hij verkeert net zo 
gepast te gedragen als ieder ander dat behoort te doen die wellicht 
een hogere positie bekleedt, ofwel die als rentmeester over meer 
talenten is gesteld. (…)
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(…) De Heer vereist van iemand met slechts één talent minder 
dan van wie er meerdere hebben, maar vereist volgens hetgeen 
hij heeft. Laten allen dus moed vatten en de talenten vermeer-
deren die ieder van hen bezit. Laat wie slechts één talent bezit 
dat gebruiken en niet in de grond begraven, ofwel laat wie met 
weinig mogelijkheden is begiftigd zich verbeteren en niet klagen 
dat hij minder toebedeeld heeft gekregen dan zijn meer fortuin-
lijke broeder. Laten wij ons allen schikken in ons levenslot, en als 
dat minder rooskleurig is dan we zouden wensen, laten we dan 
ijverig aan de verbetering ervan werken. Laten we altijd dankbaar 
zijn voor ons aards bestaan en in het bijzonder voor de Geest van 
God die we door onze gehoorzaamheid aan het evangelie hebben 
ontvangen. (…)

Ik herinner me een anekdote die ik eens gelezen heb (…) over 
een man die zeer bekend stond om zijn wijsheid en vaderlands-
liefde, maar die wegens afgunst een positie kreeg waar op neer-
gekeken werd. Hij maakte bij aanvang van zijn taken de volgende 
veelzeggende opmerking: ‘Als de positie mij geen eer aandoet, 
doe ik de positie eer aan.’ We zouden veel moeilijkheden ver-
mijden en onze omstandigheden en situatie zou veel bemoedi-
gender zijn als we allemaal de positie eer aandeden waartoe we 
geroepen zijn. We leren dat de Heer zelf kleding voor onze eerste 
ouders maakte en bij die gelegenheid dus in feite als kleermaker 
optrad. We leren ook dat Jezus Christus timmerman was. De Hei-
land moet wel een eerzame en eerlijke timmerman geweest zijn, 
anders had Hij de positie die Hij later bekleedde nooit waardig 
kunnen zijn. Als we de broeders en zusters het belang konden 
laten inzien dat ze eerlijk en getrouw in hun respectieve roe-
pingen werkzaam dienen te zijn, zou veel van de narigheid en 
moeilijkheden die we nu ervaren niet aan de orde zijn. Het werk 
van God zou met dubbele snelheid voorwaarts gaan en al zijn 
doeleinden met meer spoed verwezenlijkt worden. Bovendien 
zouden we als volk beter voorbereid zijn dan nu om zijn wil te 
ontvangen. (…)

Moge God u zegenen, broeders en zusters, en u in staat stellen 
altijd een verstandige rentmeester te zijn over wat Hij u heeft toe-
vertrouwd.8 [Zie suggestie 4 op p. 198.]
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Wanneer we God met geloof, energie en goede 
moed dienen, verleent Hij ons kracht en succes.

Ik zeg: laten we God trouw en energiek dienen en goedsmoeds 
zijn. (…) Er zijn wel eens momenten waarop iemand erg moeilijk, 
zo niet onmogelijk, goedsmoeds kan blijven. Maar die momenten 
zijn schaars.9

We weten dat onze godsdienst waar is en we behoren dan ook 
toegewijder en betrokkener te zijn dan wie ook. We weten, of 
behoren te weten, dat het evangelie ons alles belooft wat we maar 
kunnen wensen als we getrouw zijn. We moeten dan ook zeer 
trouw, toegewijd, energiek en gedreven de plannen en wil van de 
Heer ten uitvoer brengen die Hij van tijd tot tijd bij monde van zijn 
dienstknechten openbaart. We moeten onze taken niet halfslachtig 
uitoefenen of ze verwaarlozen, maar met geheel onze macht, kracht 
en ziel de geest van onze roeping en de aard van het werk waarbij 
we betrokken zijn, proberen te begrijpen.

Toen Jezus op aarde was, gebood Hij zijn discipelen uit te gaan 
om het evangelie te prediken zonder buidel of male, en zich niet 
bezorgd te maken over wat zij zouden eten of drinken, of waarmee 
zij zich zouden kleden. Ze moesten gewoon uitgaan en getuigen 
van de dingen die aan hen waren geopenbaard. Daarmee riepen 
ze de zegeningen van de Almachtige over zich af en slaagden ze in 
alles wat ze ondernamen. Hun succes was verzekerd. Geen macht 
kon hun pad blokkeren en hun succes in de weg staan, omdat ze 
voortgingen in de kracht van de Almachtige om zijn wil te volbren-
gen. Hij had er alle baat bij om ze bij te staan en te schragen en 
van alle middelen te voorzien om te slagen. Door gehoorzaamheid 
aan de geboden van de Heer maakten zij aanspraak op de zege-
ningen van het leven, met het voorrecht om voort te komen in de 
morgen van de eerste opstanding. Zij hadden de verzekering dat 
geen macht op aarde zich met succes tegen hen en hun werken kon 
keren. Die vooruitzichten zou ik graag hebben als ik hun positie, 
of welke andere positie dan ook, zou bekleden, want de gedachte 
aan uiteindelijk succes van enige onderneming is zeer aangenaam 
voor de bedachtzame ziel.
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Als de apostelen zich hadden ingebeeld dat ze op andere wijze 
dan hun was geboden dezelfde resultaten konden bereiken, zouden 
ze minder succesrijk zijn geweest en niet de zekerheid van succes 
hebben gehad waaraan ze zich onder alle beproevingen en ver-
volgingen die ze moesten verduren ongetwijfeld steeds weer met 
genoegen konden optrekken.

(…) Als de apostelen of zeventigers in de tijd van Jezus zich had-
den ingebeeld dat ze hun opgedragen zending konden vervullen 
door een ark te bouwen zoals Noach dat deed, of door graanschu-
ren te bouwen en graan op te slaan zoals Jozef dat deed, zouden 
ze er faliekant naast gezeten hebben.

Jozef in het land Egypte werd geroepen om bepaalde taken te 
verrichten, die hem toebedeeld werden. Hij werd niet geroepen 
om het evangelie zonder buidel of male te prediken, maar om 
graanschuren te bouwen en invloed uit te oefenen op de koning, 
de edelen en het volk van Egypte om hun graan met het oog op 
een komende hongersnood op te slaan. (…) Stel dat Jozef had 
besloten een ark te bouwen, dan zou dat niet aannemelijk zijn 
geweest voor de Heer. Evenmin had hij het volk van Egypte en 
zijn familie kunnen redden. Stel dat Noach, die werd geboden een 
ark te bouwen, in plaats daarvan graanschuren had gebouwd, dan 
zouden hij en zijn gezin niet gespaard zijn gebleven. Zo is het met 
ons ook. Wanneer van ons iets vereist wordt, (…) wat dat dan ook 
mag zijn, om in het koninkrijk van de Almachtige te doen, moeten 
we, als we macht en invloed bij onze God willen verwerven, in 
de geest van die vereisten wandelen en handelen.10 [Zie suggestie 
5 op p. 198.]

Het werk van de Heer is wel eens moeilijk, 
maar het brengt grote vreugde.

We komen vele dingen in dit werk tegen die niet plezierig zijn, 
maar er is ook veel vreugde aan verbonden. Wanneer we terugkij-
ken op ons besluit om ons toe te wijden aan de zaak der waarheid 
en onze verbonden na te komen, ondervinden we grote vreugde. 
We zijn dan vervuld met de geest van onze roeping, terwijl we 
zonder die geest het koninkrijk van God niet kunnen bijbenen.11
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We behoren onze verbonden voor God en de heilige engelen te 
hernieuwen dat we Hem het komende jaar, met Gods hulp, getrou-
wer zullen dienen dan in het verleden, dat ons leven en onze daden 
zowel in het openbaar als privé de geest en invloed uitstralen vol-
gens het motto: ‘Het koninkrijk van God of niets.’ Ik vertrouw erop 
(…) dat we ons geheel en al in dienst van onze God stellen wat het 
vestigen van zijn Zion op aarde betreft, dat we ijverig werkzaam 
zijn ter bevordering van waarheid en gerechtigheid op aarde, tot 
onze betrokkenheid ons vreugde geeft, en het een tweede natuur 
wordt om God te dienen en zijn geboden te gehoorzamen en de 
celestiale wet na te leven. Dat we de Heilige Geest zodanig in ons 
hart mogen ervaren dat we de wereld kunnen overwinnen en de 
celestiale wet bepalend is voor onze gedachten en daden. Dat we 
een zodanig begrip van onszelf en onze voorrechten hebben, dat 
we in dit leven een aanzienlijk deel van de zegeningen mogen 
verwerven die betrekking hebben op de celestiale wet, en die we 
in de celestiale heerlijkheid ten volle kunnen genieten.12 [Zie sug-
gestie 6 op p. 198.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Neem het relaas op pp. 187, 189 door. Hoe zou u Lorenzo 
Snows houding beschrijven ten opzichte van het dienen 
van de Heer? Bedenk wat u kunt doen om zijn voorbeeld te 
volgen.

 2. Overweeg de paragraaf die op p. 189 begint. Waarom denkt 
u dat het lidmaatschap in de kerk zulke grote verantwoor-
delijkheid met zich brengt? Wat betekent het voor u om een 
afgezant van Christus te zijn?

 3. President Snow leerde dat onze roepingen in de kerk gelegenhe-
den zijn om Gods kinderen ‘te helpen verlossen’ (pp. 190–191). 
Hoe kan dit besef van invloed zijn op hoe wij in de kerk 
dienen?
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 4. President Snow zei dat we ijverig moeten dienen, hoe gering 
onze verantwoordelijkheid ook mag lijken (pp. 191–194). Wan-
neer hebt u iemand een ogenschijnlijk onbeduidende roeping 
of taak eer aan zien doen?

 5. Neem de paragraaf door die op p. 195 begint. In welke opzich-
ten zijn geloof, energie en goede moed van invloed op ons 
dienstbetoon?

 6. Bestudeer de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (pp. 196–197). 
Wanneer hebt u de vreugde van dienstbaarheid in het konink-
rijk van de Heer ervaren? Hoe kunnen wij genoegen vinden in 
ons dienstbetoon ook als onze taken niet plezierig zijn? Hoe 
kunnen wij kinderen en jongeren helpen de Heer trouw te 
dienen?

Relevante teksten: Psalmen 100:2; 1 Korintiërs 12:12–31; Jakob 
1:6–7; 2:3; Mosiah 4:26–27; LV 64:33–34; 72:3; 76:5–6; 107:99–100; 
121:34–36

Onderwijstip: ‘Doe uw uiterste best om aandachtig naar de leerlin-
gen te luisteren. Door uw voorbeeld zullen zij ook aangemoedigd 
worden om aandachtig naar elkaar te luisteren. Als u niet goed 
begrijpt wat een ander zegt, stel dan een vraag. U kunt zeggen: 
“Ik geloof niet dat ik je helemaal begrijp. Kun je dat nog een keer 
uitleggen?” Of: “Kun je ons daar een voorbeeld van geven?”’ (Onder
wijzen — geen grotere roeping, p. 64.)

Noten
 1. Zie Brigham Young, Heber C. Kimball 

en Willard Richards, ‘Sixth General 
Epistle of the Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints’, Mil
lennial Star, 15 januari 1852, p. 25.

 2. Zie ‘Address to the Saints in Great 
Britain’, Millennial Star, 1 december 
1851, p. 365.

 3. ‘The Gospel in Malta’, Millennial Star, 
24 april 1852, pp. 141–142.

 4. ‘The Malta Mission’, Millennial Star, 5 
juni 1852, p. 236.

 5. Zie Jabez Woodard, ‘Italian Correspon-
dence’, Millennial Star, 18 september 
1852, p. 476.

 6. Deseret News: SemiWeekly, 23 januari 
1877, p. 1.

 7. Deseret News: SemiWeekly, 23 januari 
1883, p. 1.

 8. Deseret News: SemiWeekly, 23 januari 
1877, p. 1.

 9. Deseret SemiWeekly News, 30 maart 
1897, p. 1.

 10. Deseret News: SemiWeekly, 31 maart 
1868, p. 2.

 11. Millennial Star, 29 oktober 1888, p. 690.
 12. Conference Report, april 1880, p. 81.
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‘Dat we één mogen worden’

‘De stem van de Almachtige heeft ons te midden van 
alle verwarring (…) opgeroepen om een eensgezinde, 

liefdevolle broederschap te vormen, waarin we 
elkaar liefhebben zoals we onszelf liefhebben.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Voordat de heiligen Nauvoo verlieten, kwamen de leiders van de 
kerk in de tempel bijeen. Zij sloten een verbond dat ze hun inspan-
ningen nooit zouden opgeven, ‘met alle middelen en invloed waar-
over [zij] de beschikking hadden, totdat alle heiligen die verplicht 
waren Nauvoo te verlaten naar een vergaderplaats van de heiligen 
waren overgebracht.’ 1 President Brigham Young hield zich vastbe-
raden aan zijn verbond en richtte in 1849 het permanent emigra-
tiefonds op. Uit dit fonds leende de kerk geld uit aan emigrerende 
heiligen, waarbij men werd geacht de lening na aankomst in Utah 
en het vinden van werk terug te betalen.

President Young riep ouderling Lorenzo Snow en anderen om 
geld voor dit fonds te werven. Het was voor ouderling Snow niet 
gemakkelijk om de heiligen om een bijdrage te vragen — ze waren 
immers zelf arm nadat ze van plaats naar plaats waren verdreven 
voordat ze zich in de Salt Lake Valley vestigden. Hij schreef in zijn 
dagboek: ‘Ik moest om geld aankloppen bij de heiligen die, na te 
zijn beroofd en geplunderd, een reis van meer dan 1600 kilometer 
hadden afgelegd en zich net hadden gevestigd in een onbewaterde, 
verlaten uithoek van de uitgestrekte “Amerikaanse woestijn”, wat 
bepaald geen gemakkelijke onderneming was. Op slechts enkele 
uitzonderingen na konden de mensen zeer weinig of niets missen.’ 
Toch gaven mensen overal waar ouderling Snow aanklopte alles wat 
men kon missen. Hij schreef: ‘De moeite en bereidheid die iedereen 
aan de dag legde om toch iets van het weinige dat ze hadden te 
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Voordat de heiligen nauvoo verlieten, sloten de priesterschapsleiders een 
verbond dat ze alle heiligen zouden helpen die wilden emigreren.
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geven — het gevoel van vrijgevigheid en generositeit dat ik overal 
te midden van de armoede aantrof, de hartelijke ontvangst ondanks 
dat armoede troef was, vervulden mijn hart met grote vreugde. Eén 
man stond erop dat ik zijn enige koe zou nemen. Hij zei dat de Heer 
hem had verlost en hem had gezegend doordat hij zijn vroegere 
land had mogen verruilen voor een land van vrede. Hij vond dat hij 
slechts zijn plicht vervulde door zijn enige koe te geven, en dat een 
ander dat ook voor hem zou doen als de situatie omgekeerd was.’

Nadat hij donaties in het noorden van Utah had ingezameld, 
merkte ouderling Snow op: ‘De heiligen lieten hun hart spreken 
en gaven gezien hun omstandigheden in ruime mate, en wel met 
opgewekt gemoed.’ 2

Hoewel de mensen individueel weinig konden bijdragen, zijn 
de gezamenlijke bijdragen velen tot zegen geweest. Het permanent 
emigratiefonds ontsteeg het oorspronkelijke doel en hielp meer 
mensen dan alleen de kerkleden uit Nauvoo. Het fonds heeft 38 jaar 
lang tienduizenden bekeerlingen uit vele landen geholpen zich bij 
hun medeheiligen te voegen. [Zie suggestie 1 op p. 207.]

Leringen van Lorenzo Snow

Wanneer we verenigd zijn in het evangelie, toont de 
Heer zijn karakter door middel van ons aan de wereld.

Jezus bad tot zijn Vader dat zij die de Vader Hem uit de wereld 
had gegeven één mochten zijn zoals Hij en de Vader één waren. Hij 
bad ook dat de Vader hun dezelfde liefde zou geven die Hij voor 
Hem had, dat Hij in hen en de Vader in Hem mocht zijn, opdat zij 
allen één zouden zijn. Daar schuilt iets heel belangrijks in. We moe-
ten eraan werken om net zo te worden als de Vader en de Zoon, 
één in alle dingen.3

Uit de verzen die ik gelezen heb [ Johannes 17:19–21] blijkt het 
belang en de noodzaak van eensgezindheid onder de apostelen, om 
de doeleinden van de Heer in de wereld te kunnen verwezenlijken. 
Want tenzij de apostelen en wie in hen geloofden één waren, kon 
de wereld niet in de zending en doeleinden van de Heiland geloven. 
Daarom bad Jezus tot de Vader dat alleen die de Vader Hem gegeven 
had één mochten worden, zoals Hij en de Vader één waren, opdat 
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de wereld mocht geloven dat de Vader Hem gezonden had. Dat 
had de Heer ook voor ogen toen Hij de Israëlieten van hun slaver-
nij in Egypte bevrijdde. Hij wilde ze een verenigd volk maken, een 
natie Gode ten eigendom die God kon eren en respecteren opdat 
de wereld mocht geloven, en dat ze de zegeningen mochten ontvan-
gen die Hij over hen wilde uitstorten, aangezien de hele menselijke 
familie het nageslacht van God is. En als de Israëlieten zich aan zijn 
voorschriften hadden gehouden, zou de wereld daar ongetwijfeld 
veel baat bij hebben gehad en waren de doeleinden van God in 
veel grotere mate verwezenlijkt. De Heer wilde zijn karakter en het 
karakter van de hemelen tonen, en wilde zijn liefde en zegeningen 
door middel van Israël tot het hele mensdom uitstrekken. Israël was 
echter ongehoorzaam en wilde niet naar zijn stem luisteren. (…)

Als we onenigheid in ons midden hebben, zij het op geestelijk 
of stoffelijk gebied, kunnen we nooit het volk worden dat God met 
ons voorheeft. We kunnen dan ook geen werktuig in zijn handen 
worden om de wereld te laten geloven dat het heilige priesterschap 
is hersteld en dat we het eeuwigdurende evangelie hebben. Als we 
de doeleinden van God willen verwezenlijken, moeten we doen 
wat Jezus deed — onze eigen wil in overeenstemming brengen met 
de wil van God, niet slechts in één ding, maar in alle dingen, en 
zo leven dat de wil van Gods in ons is.4 [Zie suggestie 2 op p. 207.]

Eenheid is van wezenlijk belang in de kerk en in ons gezin.

In ons midden dient meer eensgezindheid te heersen dan nu het 
geval is. Het Quorum der Twaalf kent volmaakte eensgezindheid. 
Moet er ook geen volmaakte eenheid in dat quorum zijn? Iedereen zal 
zonder meer beamen dat in het Quorum der Twaalf Apostelen vol-
maakte eensgezindheid dient te heersen. (…) En er is ook sprake van 
volmaakte eensgezindheid binnen het Eerste Presidium. Zo hoort dat 
immers ook? Iedereen zal zeggen dat dat zeker zo hoort. En dient er 
ook geen volmaakte eensgezindheid te heersen onder de zeven presi-
denten der Zeventig? Iedereen zal dat wederom beamen. Moet er geen 
volmaakte eensgezindheid zijn in de hoge raden van de diverse ringen 
van Zion? Dat dient zeker zo te zijn, en er is ook een manier om die 
eensgezindheid te bewerkstelligen. Hetzelfde geldt voor de overige 
organisaties en quorums. Moet er geen volmaakte eensgezindheid 
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onder de leden van een ringpresidium heersen? Jazeker, en als ik ring-
president was, zou ik niet rusten tot ik die eensgezindheid met mijn 
raadgevers had bereikt. Moet er geen eensgezindheid onder de bis-
schop en zijn raadgevers heersen? Dat behoort zeker het geval te zijn.

Wel, wat is er belangrijker? Moet er geen eensgezindheid in het 
gezin heersen? (…) Dat behoort zeker zo te zijn. En waarom zou 
iemand tevreden zijn, waarom zou een echtgenoot en vader van een 
gezin tevreden zijn tot hij volmaakte eensgezindheid weet te bewerk-
stelligen, voor zover dat mogelijk is? In dat opzicht dient de vader zo 
volmaakt te worden in zijn gezin als dat in dit leven maar mogelijk 
is. En de vrouw dient zo volmaakt te worden als ze in dit leven maar 
kan worden. Dan zijn ze bereid om hun kinderen zo volmaakt te laten 
worden als ze maar willen en kunnen worden. De vader en moeder 
dienen de nodige voorzichtigheid te betrachten. De vrouw dient in 
het bijzijn van haar kinderen zich nooit respectloos over haar man 
uit te laten. Als ze van mening is dat haar man iets verkeerds heeft 
gedaan (wat best zou kunnen), moet ze daar in het bijzijn van haar 
kinderen nooit over spreken. Ze behoort hem dan onder vier ogen en 
op vriendelijke wijze op zijn fouten te wijzen, maar zich in het bijzijn 
van de kinderen nooit respectloos over de vader uit te laten. Voor de 
vader geldt hetzelfde. Hij heeft niet het recht om zich in het bijzijn 
van haar kinderen respectloos over zijn vrouw uit te laten. Ik bid dat 
God de man en de vrouw de geest en het begrip zal geven om zich 
in die zaken te beheersen. Ik weet dat veel moeilijkheden die zich nu 
voordoen, en het gebrek aan respect dat we jegens de priesterschap 
aantreffen, onder de jonge mensen voortkomen uit moeilijkheden 
binnen het gezin. In hun bijzijn zijn vaak respectloze woorden geuit, 
door de vader over de moeder of door de moeder over de vader. Ik 
weet dat die dingen zo gaan.5 [Zie suggestie 3 op p. 208.]

We worden eensgezind als we elkaars 
vrede en geluk nastreven.

We praten vaak over het beginsel van onze naaste liefhebben 
als onszelf. We praten erover en denken er ook wel eens over na, 
maar in hoeverre verdiepen we ons echt in de geest van deze din-
gen en zien we dat het probleem bij onszelf ligt? We moeten inzien 
dat we volgens bepaalde beginselen dienen te handelen waardoor 
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we als volk verenigd raken, waardoor we in onze gevoelens naar 
elkaar eensgezind worden. En dat kan alleen als we aan bepaalde 
voorwaarden voldoen, waaraan wij ons steentje moeten bijdragen.

Hoe kunt u een goede band met elkaar krijgen? Hoe kan een 
man een goede band met zijn buurman krijgen? Als twee mannen 
voor het eerst met elkaar te maken krijgen, hoe zorgen ze dan 
dat ze vriendschap en genegenheid voor elkaar ontwikkelen? Dat 
gebeurt niet vanzelf en komt ook niet van één kant, daar moeten 
beide partijen in investeren. Het kan niet zo zijn dat slechts een van 
de twee zich ervoor inspant om die gevoelens aan te kweken. Dat 
is niet voldoende. Om eensgezindheid te bereiken in gedachten en 
gevoelens zullen beiden daar iets voor moeten doen. (…)

(…) Van [beide] kanten moet er iets gebeuren om elkaars vriend-
schap te winnen en als gemeenschap eensgezind te worden. (…)

(…) Laat uw gedachten ook uitgaan naar de noden en behoeften 
van de vrienden om u heen. En wanneer u uw vrienden vooruit 

‘Moet er geen eensgezindheid in het gezin heersen? 
(…) dat behoort zeker zo te zijn.’
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kunt helpen, doe dat dan. Daardoor zult u merken dat u de dingen 
die u nodig hebt sneller in de schoot geworpen krijgt dan wanneer 
u er op uit bent ze alleen voor uzelf te verkrijgen, zonder oog voor 
de noden en behoeften van uw vrienden. Ik weet dat dit een goed 
en belangrijk beginsel is. (…)

(…) We dienen te beseffen dat we de vrede en het geluk van 
de mensen om ons heen voor ogen moeten houden, en dat we 
nooit aan de gevoelens en rechten van onze medemensen voorbij 
mogen gaan. Als iemand de rechten van zijn broeder met voeten 
treedt, zal het vertrouwen dat tussen hen bestond binnen de kort-
ste keren verdwenen zijn. Hoe lang zal het dan niet duren voordat 
dat vertrouwen weer is hersteld? Dat zal de nodige tijd kosten. 
Daar moeten we op bedacht zijn. In mijn beleving moeten we onze 
overwegingen, gedachten en daden richten op het welzijn van de 
mensen om ons heen. We dienen te beseffen dat zij net zo goed 
rechten en voorrechten genieten als wij, daar moeten we ons ter-
dege van bewust zijn.

Iemand die voortdurend de belangen van de mensen om hem 
heen voor ogen heeft en bij alles en in alle dingen zijn broeders tot 
zegen wil zijn, draagt bij aan zijn eigen geluk en verspreidt dat om 
zich heen. Als iemand echter een tegenovergestelde koers vaart en 
zich niet voor het welzijn van anderen inspant maar zich kritisch en 
laatdunkend opstelt, zal hij dan dezelfde resultaten boeken? Vergeet 
het maar.

(…) Als we voelen dat we meer kunnen doen om het vertrou-
wen in onszelf te versterken en dat van anderen te winnen, zijn we 
geneigd om anderen waar mogelijk te helpen om zo de vriend-
schapsbanden aan te halen. Alleen op die wijze kunnen we eens-
gezind worden en laten zien dat we vriendelijke en broederlijke 
gevoelens koesteren. Die gevoelens moeten uit onze werken blij-
ken. We schudden niet iemand de hand en wensen hem Gods 
zegen toe, om de volgende dag voorbij te gaan aan wat we eerder 
hebben gezegd en geen rekening te houden met zijn gevoelens.6

Wanneer iemand niet gewillig is offers te brengen ten behoeve 
van zijn broeders, en wanneer hij weet dat hij de gevoelens van zijn 
broeders kwetst, (…) is die man voor de Heer niet aanvaardbaar. 
En waar is de liefde van hem voor zijn broeder?
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Wanneer een broeder geen moeite wil doen voor zijn broeder, 
hoe kan hij dan laten blijken dat hij zijn broeder liefheeft? Ik zeg 
u dat we dwaas en zwak zijn als we niet coulant zijn jegens onze 
broeders, als we meteen op onze achterste benen staan wanneer 
zij onze rechten met voeten treden en als we uit wraak onmiddel-
lijk op hun tenen gaan staan. (…) Wanneer ik een broeder zie die 
gekwetst is en zich direct tegen de vermeende overtreder keert, 
is die broeder in mijn ogen ver van het pad van zijn plicht afge-
dwaald. Ik zeg hem dat hij zich moet beheersen, anders kan hij 
nooit in het koninkrijk van God behouden worden.7

Ik zal nu enkele passages uit de Leer en Verbonden voorlezen:

‘Mijn discipelen in dagen vanouds trachtten elkaar te beschul-
digen en vergaven elkaar niet in hun hart; en wegens dat kwaad 
werden zij bezocht en zwaar gekastijd.

‘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.’ [LV 
64:8–9.] (…)

Ik lees hier dat de discipelen van de Heiland één ding niet konden 
opbrengen — ze wisten niet de gewenste eensgezindheid in hart en 
hoofd te bewerkstelligen, waarvoor de Heer hen terechtwees. De 
Heer vereist dat wij elkaar vergeven, tot zeventig maal zeven keer 
toe. Ook als de ander niet om vergeving vraagt, worden we geacht 
te vergeven. (…) Wie zijn broeder niet vergeeft, leren wij, in hem ver-
blijft de grotere zonde — dat wil zeggen: hij is een grotere zondaar 
dan de persoon die hem iets heeft aangedaan. De Heer vraagt van 
ons dat we onze naaste liefhebben als onszelf. Dat is lang niet altijd 
eenvoudig, maar we moeten dat stadium van volmaaktheid zien te 
bereiken, wat ons ook zal lukken.8 [Zie suggestie 4 op p. 208.]

Als we eensgezind in het evangelie worden, nemen 
we in licht en intelligentie toe en bereiden we ons 
voor om in Gods tegenwoordigheid te verblijven.

We dienen naar eensgezindheid te streven en net als David en 
Jonathan met hart en ziel verbonden te raken [zie 1 Samuël 18:1]. 
We moeten liever onze arm willen kwijtraken dan die tegen elkaar 
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op te heffen. Wat zouden we een machtig volk zijn als we in die 
omstandigheden waren. Dat moet ook ons streven zijn, hoe weinig 
vriendschap we op dit moment ook koesteren. Ik kan u zeggen dat 
de dag zal aanbreken waarop we aldus verenigd moeten zijn als we 
ooit bij God verkeren. We zullen moeten leren onze naaste lief te 
hebben als onszelf. Daar moeten we naartoe werken, hoe ver we 
er nu ook van verwijderd zijn. Dat maakt niet uit, we moeten deze 
beginselen leren en ze ons eigen maken. Ik zie dat duidelijk voor 
me, daarom spreek ik er op deze wijze over. Ik wil de heiligen die 
dingen inprenten en ze die dagelijks laten voelen.9

De stem van de Almachtige heeft ons te midden van alle verwar-
ring, hetgeen Babylon is, opgeroepen om een eensgezinde, liefde-
volle broederschap te vormen, waarin we elkaar liefhebben zoals 
we onszelf liefhebben. Wanneer we dat doel uit het oog verliezen, 
trekt de Geest van God Zich in die mate van ons terug. Maar als we 
de evangelieverbonden nakomen die we eerder hebben gesloten, 
nemen we in die mate in licht en intelligentie toe. We zijn dan ook 
terdege voorbereid op wat er komen gaat. En wanneer we ons 
trouw aan onze verbonden blijven houden, wordt het fundament 
waarop we staan als de zuilen des hemels — onwrikbaar.10 [Zie 
suggestie 5 op p. 208.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Lees Lorenzo Snows ervaring met het permanent emigratie-
fonds door (pp. 199, 201). Welke mogelijkheden kennen we 
tegenwoordig in de kerk om anderen met geld of goederen te 
helpen? Hoe kunnen we hierdoor eensgezinder worden?

 2. Overdenk de leringen van president Snow over waarom 
de Heer eensgezindheid onder ons verlangt (pp. 201–202). 
Waarom denkt u dat andere mensen eerder een getuigenis van 
de Heer en zijn herstelde kerk zullen krijgen wanneer ze zien 
dat er eendracht onder ons heerst? Hoe kunnen hun gevoelens 
veranderen wanneer ze verdeeldheid onder ons bespeuren?
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 3. Bestudeer de paragraaf die onderaan p. 202 begint. Hoe is deze 
raad op ons gezin van toepassing? Bedenk wat u kunt doen om 
meer eensgezindheid in uw gezinsrelaties te bevorderen.

 4. Hoe kunnen we eensgezindheid in onze zustershulpvereni-
ging of ons priesterschapsquorum ervaren, ook al liggen onze 
interesses en ideeën uiteen? (Zie voor enkele voorbeelden 
pp. 203–206.) Op welke manieren hebt u profijt gehad van 
de eensgezindheid in uw gezin, in de kerk en in de gemeen-
schap waar u woont?

 5. Waarom denkt u dat liefde voor elkaar van ons ‘een mach-
tig volk’ kan maken? Hoe beïnvloedt liefde voor anderen 
onze levenswijze? Lees de laatste twee alinea’s van dit hoofd-
stuk terwijl u over deze vragen nadenkt of ze bespreekt 
(pp. 206–207).

Relevante teksten: Psalmen 133; Johannes 13:34–35; Romeinen 12:5; 
Mosiah 18:21; 4 Nephi 1:15–17; LV 51:9; Mozes 7:18

Onderwijstip: ‘De bekronende, overtuigende, bekerende macht van 
evangelieonderwijs wordt geopenbaard als een geïnspireerde leer-
kracht zegt: ‘Ik weet, door de macht van de Heilige Geest en door 
openbaringen van die Geest in mijn ziel, dat deze leerstellingen 
waar zijn.’ (Bruce R. McConkie. Geciteerd in: Onderwijzen — geen 
grotere roeping, p. 43.)

Noten
 1. Geciteerd in: Brigham Young, Heber C. 

Kimball en Willard Richards, ‘Important 
from Salt Lake City’, Millennial Star, 
15 april 1850, p. 120; zie ook Eliza R. 
Snow Smith, Biography and Family 
Record of Lorenzo Snow (1884), p. 107.

 2. In: Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, p. 108.

 3. Deseret News, 14 januari 1857, p. 355.
 4. Deseret News: SemiWeekly, 23 januari 

1883, p. 1.

 5. Conference Report, oktober 1897,  
pp. 32–33.

 6. Deseret News, 11 maart 1857, pp. 3–4; 
in de oorspronkelijke bron wordt p. 3 
onjuist vermeld als p. 419.

 7. Deseret News, 14 januari 1857, p. 355.
 8. Conference Report, april 1898,  

pp. 61, 63.
 9. Deseret News, 11 maart 1857, p. 4.
 10. Deseret SemiWeekly News, 4 juni 1889, 

p. 4.



209

H O O F D S T U K  1 7

Het priesterschap —  
‘tot heil van het mensdom’

‘Het priesterschap dat we bezitten is 
geopenbaard voor het heil van het mensdom. 

We moeten daar goed bij stilstaan.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Ouderling Lorenzo Snow werd op 12 februari 1849 tot apostel 
geordend. Acht maanden later werd hij geroepen om in Italië een 
zendingsgebied te vestigen. Op 19 oktober 1849 vertrok hij voor 
die zending samen met andere broeders die geroepen waren om 
te dienen. Het gezelschap legde de lange reis te voet, te paard en 
per boot af.

Hij en zijn collega’s kwamen in juni 1850 in Italië aan, waarna 
al snel bleek dat de mensen in de grote Italiaanse steden nog niet 
klaar waren om het evangelie te ontvangen. Zijn aandacht werd 
echter getrokken door een bevolkingsgroep die als de Waldenzen 
bekendstond. Hij voelde zich geïnspireerd om onder hen te gaan 
werken. De Waldenzen woonden al eeuwenlang in het afgelegen 
gebied Piedmont — een bergvallei net ten zuiden van de Italiaans-
Zwitserse grens en ten oosten van de Italiaans-Franse grens. Hun 
gemeenschap was uit behoefte aan godsdienstige hervorming ont-
staan. Zij studeerden ijverig in de Bijbel en probeerden het voor-
beeld van de apostelen van de Heiland te volgen.

Ouderling Snow zei dat bij de overweging om het evangelie 
onder de Waldenzen te prediken zijn ‘verstand enorm werd ver-
licht’.1 Maar ondanks die verzekering voelde hij dat het onverstandig 
was om direct actief zendingswerk te verrichten, omdat tegenstan-
ders van de kerk publicaties met leugens over de kerk onder het 
volk hadden verspreid.2 Ouderling Snow rapporteerde: ‘Omdat ik 
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een hedendaagse foto van het gebied Piedmont in Italië, waar ouderling 
lorenzo Snow aan het begin van de jaren 1850 als zendeling werkzaam was.
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voelde dat het de wil van de Geest was dat we langzaam en voor-
zichtig moesten beginnen, gaf ik me aan de wil van de hemel over.’ 3

Hoewel de zendelingen niet onmiddellijk begonnen te prediken, 
gaf ouderling Snow leiding aan de publicatie van brochures in het 
Italiaans en in het Frans. Daarnaast sloten hij en zijn collega’s vriend-
schap met de mensen om hen heen. ‘We probeerden een basis te leg-
gen die in de toekomst van pas zou komen,’ zei hij, ‘door de mensen 
stilaan voor te bereiden om het evangelie te ontvangen. We wekten 
vriendelijke gevoelens op bij de mensen onder wie we ons begaven. 
Toch kwam het me nogal eigenaardig voor, en mijn geduld werd 
behoorlijk op de proef gesteld, om weken en maanden te midden 
van interessante mensen te wonen zonder actief en in het openbaar 
over de geweldige beginselen te spreken die ik kwam verspreiden.’ 4

De gevoelens van de Waldenzen over de kerk begonnen aan-
zienlijk te veranderen nadat ouderling Snow een doodzieke jongen 
een priesterschapszegen gaf. Ouderling Snow schreef het volgende 
in zijn dagboek:

‘6 september. Deze ochtend ging mijn aandacht uit naar Joseph 
Guy, een jongetje van drie — het jongste kind van onze gastheer. 
Veel vrienden waren naar het kind gekomen, want naar menselijke 
maatstaven was zijn einde nabij. Ik ging ’s middags naar hem toe; 
hij lag inderdaad op sterven — zijn ooit gezonde lichaam was nu 
een skelet, en alleen als je goed keek, zag je dat hij nog leefde.’

Ouderling Snow was bezorgd om de tegenstand tegen de predi-
king van het evangelie en maakte zich ook zorgen over de kleine 
Joseph Guy. Daarom wendde hij zich die avond tot de Heer om 
hulp. Later zei hij daarover: ‘Enkele uren voordat ik ging slapen, 
riep ik de hulp van de Heer in. Mijn gevoelens over die gebeurtenis 
zijn niet gemakkelijk uit mijn geheugen te wissen.’

‘7 september. Vanmorgen stelde ik (…) voor om te vasten en de 
bergen in te gaan om te bidden. Toen we vertrokken, gingen we 
bij het kind langs. Zijn ogen waren naar boven weggedraaid; zijn 
oogleden vielen dicht; zijn gezicht en oren waren dun en hij was 
erg bleek, kenmerkend voor zijn naderende dood. Het koude zweet 
van de dood bedekte zijn lichaam en zijn leven was bijna ten einde. 
Madame Guy en andere vrouwen huilden, terwijl Monsieur Guy 
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zijn hoofd liet hangen.’ Hij fluisterde tegen ouderling Snow en de 
andere zendelingen: ‘Hij gaat dood. Hij gaat dood.’

Ouderling Snow vervolgde: ‘Na even op de berg uitgerust te 
hebben, waar de kans klein was dat we gestoord zouden worden, 
riepen we de Heer in plechtig gebed aan om het leven van het kind 
te sparen. Toen ik nadacht over wat we moesten doen, en wat we 
tegen de wereld moesten zeggen, begreep ik dat dit een uitermate 
belangrijke omstandigheid was. Ik kan geen enkel offer bedenken 
dat ik niet had willen brengen om de Heer ertoe te bewegen onze 
verzoeken in te willigen.’

Toen ze de familie Guy die middag weer opzochten, gaf ouder-
ling Snow Joseph een priesterschapszegen. Ze vroegen enkele uren 
later hoe het er voorstond, en Josephs vader vertelde hun ‘met een 
dankbare glimlach’ dat het met de jongen een stuk beter ging.

‘8 september. Het ging zo goed met het kind dat de ouders ook 
konden slapen, wat ze al een hele tijd niet hadden gedaan. Vandaag 
konden ze hem alleen laten en aandacht aan andere zaken schenken.’ 
Toen Josephs moeder haar vreugde uitte over het herstel van de jon-
gen, zei ouderling Snow: ‘De God des hemels heeft dit voor u gedaan.’

‘Vanaf dat moment verliep zijn herstel voorspoedig,’ schreef 
ouderling Snow, ‘en met een hart vol dankbaarheid jegens onze 
hemelse Vader kan ik verheugd melden dat hij zijn bed na enkele 
dagen kon verlaten om met zijn vriendjes te spelen.’ 5

Na die ervaring voelde ouderling Snow dat de omstandigheden 
‘niet gunstiger konden zijn’ om het werk van de Heer onder het 
volk voort te laten gaan. Op 19 september 1850, precies elf maan-
den nadat hij naar Italië was vertrokken, vertelde hij zijn collega’s 
dat ze hun ‘werk in het openbaar’ moesten aanvangen. Ze beklom-
men wederom een berg, waar ouderling Snow het land aan de 
prediking van het herstelde evangelie toewijdde.6

Ouderling Snows woorden tot Madame Guy — ‘de God des 
hemels heeft dit voor u gedaan’ — gaven zijn leringen over het 
priesterschap weer die hij zijn hele leven uitdroeg. Hij hield de 
heiligen steeds voor dat door het werk van priesterschapsdragers 
‘de heerlijkheid en macht Gods kenbaar [worden]’ ten gunste van 
anderen.7 [Zie suggestie 1 op p. 218.]
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Leringen van Lorenzo Snow

Priesterschapsdragers zijn boodschappers van 
de Almachtige, met gedelegeerd gezag uit de 
hemel om heilige verordeningen te bedienen.

Wij, de heiligen der laatste dagen, betuigen dat wij de volheid 
van het eeuwigdurende evangelie van God ontvangen hebben. Wij 
betuigen dat wij het heilige priesterschap bezitten — het gedele-
geerde gezag van God aan de mens, waardoor wij de verordenin-
gen op voor Hem aanvaardbare wijze kunnen bedienen.8

Ieder die zich voor God verootmoedigt en zich in water laat 
onderdompelen, na bekering, tot vergeving van zijn zonden, zal 
door handoplegging de gave van de Heilige Geest ontvangen. Kan 
ik die aan hem geven? Nee, ik ben slechts een boodschapper van 
de Almachtige aan wie gezag is gedelegeerd, die de onderdompe-
ling verricht tot vergeving van zonden. Ik dompel hem als gezags-
drager alleen in water onder. Ik leg hem alleen de handen op zodat 
hij de Heilige Geest kan ontvangen. God erkent dan vanuit zijn 
tegenwoordigheid mijn gezag, erkent dat ik zijn boodschapper ben 
en verleent die persoon de Heilige Geest.9

Bij het dopen van mensen en het bedienen van de verordeningen 
van dit heilige priesterschap heeft God mijn bediening bevestigd 
door middel van de Heilige Geest, ter overtuiging van de personen 
die de verordeningen ondergingen dat het gezag uit de hemel was 
gedelegeerd. En iedere ouderling die is uitgegaan om dit eeuwig-
durende evangelie te prediken en in de geest van zijn roeping heeft 
gehandeld, kan hetzelfde getuigen: dat door zijn bediening van 
deze heilige verordeningen de heerlijkheid en macht van God op 
overtuigende wijze kenbaar zijn geworden op het hoofd van wie ze 
ontvangen hebben. Dit is ons getuigenis, dit was het getuigenis [in 
1830] van iemand die beweerde dat God hem gemachtigd had om 
mensen tot vergeving van zonden te dopen en hun de handen op 
te leggen om de Heilige Geest te ontvangen, waardoor zij kennis 
uit de eeuwige werelden zouden verkrijgen dat hij dit gezag had. 
Die persoon was Joseph Smith. Hij verleende dit gezag, dat hij van 
heilige engelen ontvangen had, aan anderen die werden uitgestuurd 
om tot de wereld te getuigen dat wie deze heilige verordeningen 



H o o F d S t U K  1 7

214

Alle getrouwe leden van de kerk worden door 
priesterschapsverordeningen en verbonden gezegend.

ontvingen, het getuigenis van de Almachtige zouden krijgen dat 
zij aldus gemachtigd waren om die verordeningen te bedienen. En 
dit is ons getuigenis, dit is mijn getuigenis voor dit volk en voor de 
wereld.10

Waar ter wereld vindt u geestelijken die de stelling durven inne-
men die onze ouderlingen innemen? Waar is de man of groep 
mannen die voor de wereld durft te beweren dat hij door God 
gemachtigd is om bepaalde verordeningen aan de mensen te 
bedienen waardoor zij openbaringen van God kunnen ontvangen? 
Iemand die een dergelijke leer verkondigt, valt al snel door de 
mand als hij een bedrieger is — hij zou zichzelf in een netelige 
positie plaatsen en het zou spoedig blijken of hij dat gezag al dan 
niet bezat. Onze ouderlingen durven die positie echter wel in te 
nemen. (…) God heeft zijn heilige engelen uit de hemel gezonden 
en het gezag aan de mens hersteld om de verordening[en] van het 
evangelie te bedienen.11 [Zie suggestie 2 op p. 218.]
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Het priesterschap helpt ons geluk in dit 
leven en in de eeuwigheid te vinden.

Het priesterschap is hersteld. Het is aan de mens gegeven opdat 
daardoor allen het voorrecht mogen genieten om goed en gelukkig 
te worden. Het evangelie leert ons hoe we uitmuntend, goed en 
gelukkig kunnen worden. De geest van het evangelie van Christus 
leert ons alle dingen die nodig zijn voor ons welzijn nu en later.

We hebben die doeleinden nu voor ogen en dienen ze voortdu-
rend voor ogen te houden. Kijk eens vijfentwintig jaar terug, of voor 
mijn part tien jaar — velen zijn al zo lang in de kerk — en zie hoe 
ver we gekomen zijn. We zien verder en begrijpen dingen beter. 
We zijn dan ook beter voorbereid op de dingen die zich op aarde 
aan het afspelen zijn dan we tien, vijftien, twintig of vijfentwintig 
jaar geleden waren. We weten hoe we ons nuttig kunnen maken 
en dingen moeten doen zoals ze gedaan behoren te worden. (…)

(…) Het priesterschap heeft als oogmerk alle [mensen] gelukkig 
te maken, kennis te verspreiden en allen op hun beurt in dezelfde 
zegeningen te laten delen.12

Met dat doel is het heilige priesterschap in onze tijd gegeven, om 
de heiligen Gods hier te leiden en te volmaken. En evenredig aan 
de mate waarin we in deze wereld intelligentie, integriteit en trouw 
ontwikkelen (…), zal onze verhoogde staat zijn wanneer we ons 
achter de sluier bevinden.13

De Heer heeft gezegd dat Hij ons alles zal geven wat Hij heeft 
— en wel volgens de eed en het verbond die tot het priesterschap 
behoren [zie LV 84:33–44]. Niemand hoeft te twijfelen aan wat Jezus 
zegt, opgetekend in het boek Openbaring: ‘Wie overwint, hem zal 
Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb over-
wonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.’ [Openbaring 
3:21.] Kan er iets zijn wat daar boven uitstijgt? Omvat dat niet alle 
dingen? 14

Dit evangelie dat we uit de hemel ontvangen hebben en het 
priesterschap dat we bezitten, zijn geopenbaard voor het heil van 
het mensdom. We moeten daar goed bij stilstaan.15 [Zie suggestie 
3 op p. 218.]
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Rechtschapen priesterschapsdragers streven 
ijverig en energiek naar geestelijke gaven 

waarmee ze anderen kunnen dienen.

Ik wil graag enkele woorden van raad, instructie en aansporing 
tot mijn broeders in de priesterschap richten. Op u rusten grote en 
heilige plichten, die niet alleen het heil van deze generatie betref-
fen, maar ook van vele generaties die geweest zijn en die nog 
zullen komen. De glorierijke banier van Immanuëls koninkrijk is 
weer opgericht in de wereld en moet in alle natiën, koninkrijken 
en wereldrijken worden ontvouwd. De waarschuwende stem (…) 
moet onder alle mensen klinken; de Heer heeft u met dat doel uit-
gekozen, ja, de horens van Jozef, om de volken samen te stoten [zie 
Deuteronomium 33:13–17]. U kunt uw heilige roeping niet ijverig 
of naarstig genoeg proberen groot te maken, en wel op een wijze 
die u en de mensheid tot het meeste nut is.16

drie van de apostelen van weleer, Petrus, Jakobus en Johannes, verlenen 
het Melchizedeks priesterschap aan Joseph Smith en oliver cowdery.
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Er zijn goede mannen in deze kerk met goede gevoelens, die het 
echter aan geloof en energie ontbreekt om werkelijk te verkrijgen 
waar ze recht op zouden hebben. Als hun geloof, hun energie en 
hun vastberadenheid met hun goede gevoelens en verlangens in 
overeenstemming waren, zouden ze werkelijk machtige mannen 
in Israël zijn. Ziekten, plagen en de macht van de boze zouden als 
kaf voor de wind verdreven worden. Toch zeggen we dat we een 
goed volk zijn, en dat we niet alleen standhouden maar ook grote 
vooruitgang maken in rechtschapenheid voor God, wat ongetwijfeld 
zo is. Maar ik verzeker u, broeders en zusters, dat er ouderlingen 
onder ons zijn die met geestelijke gaven zijn begiftigd die ze met 
de hulp van de Heilige Geest tot bloei kunnen brengen. We moe-
ten de gaven van het evangelie met de nodige ijver en volharding 
ontwikkelen. Wanneer de profeten van weleer een bepaalde zegen 
of belangrijke kennis, openbaring of visioen wensten, vastten en 
baden ze daar soms dagen en zelfs weken voor.17

Jonge broeders, wanneer alles zich tegen u lijkt te keren en tegen 
lijkt te zitten, doe dan u plicht en u zult sterk en krachtig worden. 
De zieken zullen door uw bediening genezen, duivels zullen voor 
u vlieden, de doden herrijzen, en alles wat de mens sedert de tijd 
van Adam heeft gedaan, zult u met de macht van God en gepaste 
ambitie ook kunnen doen.18

We moeten vol ambitie naar reinheid, deugd, trouw en gods-
vrucht streven, anders gaat de overwinnaarskroon aan ons voorbij. 
We moeten die beginselen ons eigen maken, in ons wezen opne-
men, een deel van ons maken. Dan vormen we een kern, een bron 
van waarheid, van billijkheid, gerechtigheid en barmhartigheid, van 
alles wat goed en groots is. Dat van ons het licht, het leven, de 
macht en de wet mogen uitgaan om een dolende wereld te leiden, 
te besturen en te helpen verlossen, handelend als de zoons van 
God namens en ten behoeve van onze Vader in de hemel. We 
verwachten in de opstanding de machten van ons priesterschap uit 
te oefenen — en die kunnen we alleen uitoefenen in zoverre we 
rechtschapenheid en volmaaktheid bereiken. We moeten naar deze 
kwalificaties streven, zodat we in de morgen van de opstanding 
zullen bezitten wat we in deze wereld verkregen hebben! Gods-
vrucht kan niet verleend worden, die zullen we moeten verwerven, 
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iets wat de godsdienstige wereld vreemd en jammer genoeg lijkt te 
ontgaan. Heb het welzijn van anderen voor ogen, dan zullen ande-
ren uw welzijn voor ogen hebben. Laat iemand die groot wil zijn, 
goed zijn, en het belang van het geheel nastreven en de dienaar 
van allen worden.19

Als heiligen van God, ouderlingen van Israël, dienen we bereid-
willig onze tijd en inzet toe te wijden, en alle nodige offers te 
brengen om ons geestelijk zo toe te rusten dat we in onze uit-
eenlopende roepingen optimaal functioneren. Moge de Heer ieder 
hart inspireren met het belang van deze zaken, en dat we ijverig 
en energiek mogen streven naar de gaven en machten die beloofd 
worden in het evangelie waaraan we gehoorzaam zijn.20 [Zie sug-
gestie 4 hierna.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Neem het relaas op pp. 209, 211–212 door. Hoe kunnen dra-
gers van het Melchizedeks priesterschap zich op het geven 
van priesterschapszegens voorbereiden? Hoe kunnen we ons 
allemaal voorbereiden om priesterschapszegens te ontvangen?

 2. Lees de alinea onderaan p. 213. Hoe wordt door de veror-
deningen van het priesterschap de macht der goddelijkheid 
kenbaar in ons leven?

 3. In welke opzichten helpen priesterschapsverordeningen en 
-zegens ons gelukkig te worden? Hoe helpen ze ons eeuwig 
geluk te verkrijgen? Denk in verband met deze vragen na over 
de leringen van president Snow op p. 215.

 4. Lees op pp. 216–217 over de geestelijke gaven die president 
Snow priesterschapsdragers graag ziet ontwikkelen. Wat denkt 
u dat het betekent om een geestelijke gave te ontwikkelen? 
Hoe valt deze raad door alle leden van de kerk toe te passen?

Relevante teksten: Jakobus 5:14–15; Alma 13:2–16; LV 84:19–22; 
128:8–14; Geloofsartikelen 1:3, 5
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Onderwijstip: ‘Om de leerlingen op het beantwoorden van vragen 
voor te bereiden, kunt u hun, voordat u iets leest of presenteert, 
vertellen dat u om hun mening zal vragen. (…) U kunt bijvoorbeeld 
zeggen: “Luister goed naar wat ik nu ga voorlezen, zodat u kunt 
vertellen wat u het meeste aanspreekt.” Of: “Let tijdens het voor-
lezen van deze tekst op of u begrijpt wat de Heer ons over geloof 
duidelijk wil maken.”’ (Onderwijzen — geen grotere roeping, p. 69.)

Noten
 1. Zie brief aan Brigham Young. In: The 

Italian Mission (1851), p. 11.
 2. Zie ‘Organization of the Church in 

Italy’, Millennial Star, 15 december 
1850, p. 371.

 3. Brief aan Brigham Young. In: The Italian 
Mission, p. 14.

 4. Brief aan Brigham Young. In: The Italian 
Mission, p. 14.

 5. Geciteerd in: ‘Organization of the 
Church in Italy’, p. 371.

 6. Zie brief aan Brigham Young. In: The 
Italian Mission, p. 15.

 7. Conference Report, april 1880, p. 81.
 8. Deseret News: SemiWeekly, 23 januari 

1877, p. 1.
 9. Deseret News, 24 januari 1872, p. 598.
 10. Conference Report, april 1880, pp. 81–82.
 11. Deseret News: SemiWeekly, 2 december 

1879, p. 1.

 12. Deseret News, 15 mei 1861, pp. 81–82.
 13. Deseret Evening News, 6 oktober 1880, 

p. 2; naar een gedetailleerd verslag van 
een toespraak van Lorenzo Snow op 
de algemene oktoberconferentie van 
1880.

 14. ‘The Object of This Probation’, Deseret 
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 15. In: Journal History, 11 juli 1865, p. 2.
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1882, p. 1.
 18. In: ‘Anniversary Exercises’, Deseret 

Evening News, 7 april 1899, p. 9.
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getrouwe kerkleiders volgen de aansporing van de Heer aan 
Petrus: ‘Hoed mijn schapen’ ( Johannes 21:16–17).
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Leiden en onzelfzuchtig 
dienen in de kerk

‘Wij zijn uw dienstknechten in de Heer en hebben uw 
welzijn en het welzijn van alle mensen voor ogen.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Van oktober 1840 tot januari 1843 presideerde Lorenzo Snow de 
kerk in Londen en het omliggende gebied. Hij hield toezicht op de 
priesterschapsleiders daar. Soms gaf hij ze persoonlijk instructies 
en soms schreef hij brieven waarin hij raad gaf. Vlak voordat zijn 
zending in Engeland ten einde liep, schreef hij twee ‘presiderende 
ouderlingen van de gemeenten in Londen’, die min of meer werk-
zaam waren als een tegenwoordige gemeentepresident. In zijn brief 
haalde hij een ervaring aan die hij met een andere gemeenteleider 
in dat gebied had gehad.

Ouderling Snow beschreef deze leider als iemand ‘zonder zicht-
bare fouten’. De man stuwde ‘de goede zaak ambitieus voorwaarts’ 
en wist ‘iedereen op de juiste plek te zetten en zijn taken te laten 
doen’. Hij was ijverig en ‘zet[te] zich zelf het hardst in van allemaal’. 
Maar ondanks de waarneembare getrouwheid van deze man, had de 
gemeente steeds problemen waarvan hij het middelpunt leek te zijn. 
Ouderling Snow probeerde enige tijd achter de oorzaak van het pro-
bleem te komen en sprak de gemeenteleden er op milde wijze op 
aan dat ze hun leider niet steunden. Toen begon hij zich af te vragen 
of de leider ‘misschien een verborgen innerlijke geest had waarvan 
hij zich niet bewust [was] en die zich niet openlijk manifesteer[de]’, 
maar die de problemen in de gemeente op de een of andere manier 
in de hand werkte. Ouderling Snow vertelde verder:

‘Ik heb de Heer vervolgens in gebed gevraagd mij in dit geval de 
gave van onderscheid te geven. Mijn gebed werd beantwoord: ik 
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kwam erachter dat die broeder een halfverborgen, gemaskeerde 
geest van zelfverheerlijking had waardoor hij zich vaak liet leiden. 
Hij gaf een broeder de opdracht iets te doen, maar koesterde een 
heimelijke wens de eer zelf op te strijken. Als de opdracht niet werd 
uitgevoerd, sprak hij de overtreder er op aan, niet omdat het werk 
van de Heer eronder te lijden had of de broeder een zegening was 
misgelopen, maar omdat [hij] zelf door die ongehoorzaamheid was 
gekrenkt. Toen een broeder enkele mensen had gedoopt, was hij 
niet zozeer verheugd dat die personen tot het verbond toegetreden 
waren, als wel dat de dopen onder zijn supervisie plaatsgevonden 
hadden. Hij wenste heimelijk dat niemand onder zijn hoede meer 
geëerd werd dan hij, tenzij zijn eigen naam eraan verbonden was.’

Ouderling Snow merkte op dat als een lid van de gemeente een 
taak goed had verricht maar daarbij de aanwijzingen van de leider 
niet in alle details had gevolgd, er bij de leider ‘een geest van afgunst 
(…) achter de woorden van goedkeuring schuilging’. Hij schreef ver-
der: ‘Die geest was versluierd, de vruchten ervan waren niet direct 
zichtbaar, maar zouden dat wel worden als er geen rem op zat. 
Dit innerlijke kwaad zou hem uiteindelijk opbreken. Hij kwam er 
onnodig door in moeilijkheden bij de uitoefening van zijn leiding-
gevende taak en het zorgde voortdurend voor ongenoegen in zijn 
eigen geest. Hij was erop gebrand de zaak van God voort te stuwen, 
maar wel altijd zo dat zijn eigen hand in alle dingen duidelijk te zien 
was. Hij stond altijd klaar met goede raad en instructies, maar zorgde 
er wel altijd voor dat zijn naam er duidelijk bij vermeld stond.’

Ouderling Snow schreef de brief niet om de plaatselijke leider 
te veroordelen. Met zijn schrijven wilde hij andere leiders helpen, 
opdat zij de hoogmoedige geest die hij beschreef, zouden ‘zien, her-
kennen en mijden’. Hij waarschuwde dat veel mensen ‘die oprecht 
van mening zijn dat ze deze geest van zelfverheerlijking niet bezit-
ten, bij nadere beschouwing van hun motieven die aan hun gedrag 
ten grondslag liggen, tot hun verrassing ontdekken dat ze zich in 
veel gevallen wel degelijk door die geest lieten leiden’.

Na die waarschuwing gaf hij de volgende raad: ‘Als we willen 
worden wat God voor ogen heeft, moeten we ons leren verheugen 
in het succes van anderen, ons leren verheugen in de vooruitgang 
van de zaak van Zion, door welke hand de Voorzienigheid die ook 
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teweegbrengt. We moeten onze boezem sluiten voor elke vorm van 
afgunst wanneer een zwakker werktuig dan wijzelf meer eer krijgt 
toebedeeld. Maak een mindere roeping naar tevredenheid groot, tot 
u een hogere roeping krijgt. Wees tevreden met het doen van kleine 
dingen en streef niet naar de eer van grote dingen.’ Hij vergeleek de 
kerk met een groot gebouw, met de individuele heiligen als onder-
delen van dat gebouw. Hij zei dat we ons ‘nooit te verheven moeten 
voelen om soms uitgehouwen te worden en ons in te laten passen 
in de plaats in het geestelijke gebouw die ons toewezen wordt’.

Ouderling Snow eindigde de brief als volgt: ‘Als een presiderende 
ouderling zich maar wil toeleggen om te worden wie hij kan en 
moet zijn, zich van zelfzuchtige beginselen wil ontdoen en altijd het 
goede voor zijn mensen nastreeft, nederig is en niet te snel teveel 
wil doen, of te groot wil zijn totdat hij is gegroeid, zal hij altijd 
weten hoe hij zijn roeping groot moet maken en over de macht van 
God beschikken om zijn wijze doeleinden tot stand te brengen.’ 1 
[Zie suggestie 1 op p. 227.]

Leringen van Lorenzo Snow

De Heer heeft de leiders in zijn kerk een goddelijke 
opdracht gegeven: ‘Hoed mijn schapen.’

Laat iedere man in een officiële positie, aan wie God zijn hei-
lige en goddelijke priesterschap heeft verleend, indachtig zijn wat 
de Heiland tegen de twaalf apostelen zei vlak voordat Hij naar 
de tegenwoordigheid van de Vader ging — ‘Hoed mijn schapen.’ 
[ Johannes 21:16–17.] Hij bleef dit herhalen tot zijn apostelen er 
bedroefd van werden. Maar Hij zei: ‘Hoed mijn schapen.’ Dat wil 
zeggen: ‘Ga voort met geheel uw hart, wees volledig aan mijn werk 
toegewijd. Deze mensen in de wereld zijn mijn broeders en zusters. 
Mijn gevoelens gaan naar hen uit. Zorg goed voor mijn volk. Weid 
mijn schapen. Ga voort en predik het evangelie. Ik zal u voor al uw 
opofferingen belonen. Denk niet dat uw offers te groot kunnen zijn 
om dit werk tot stand te brengen.’ Hij riep hen vurig op om dit werk 
te doen. En nu roep ik allen op die dit priesterschap dragen, de 
presiderende functionarissen van [de] ring, de bisschoppen en de 
hoge raad, om voort te gaan en de schapen te weiden. Wees met ze 
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begaan. (…) Span u voor hen in, en richt uw gedachten en gevoe-
lens niet op uw eigen zelfverheerlijking. Dan zal God u openbaring 
op openbaring, inspiratie op inspiratie geven en u leren hoe u de 
belangen en het welzijn van de heiligen in stoffelijk en geestelijk 
opzicht kunt behartigen.2 [Zie suggestie 2 op p. 227.]

Leiders en leerkrachten worden geroepen om 
het voorbeeld van de Heiland te volgen en met 
liefde te dienen, niet om zichzelf te verheffen.

Waarom wordt iemand geroepen om anderen te presideren? Is 
dat om invloed te verkrijgen en die invloed vervolgens direct aan te 
wenden om zichzelf te verheerlijken? Nee, integendeel. Hij is geroe-
pen om in die positie te handelen op basis van hetzelfde beginsel 
waarop de Zoon van God het priesterschap ontving, namelijk om 
offers te brengen. Voor zichzelf? Nee, maar in het belang van de 
mensen die hij presideert. Wordt van hem geëist dat hij zich aan een 
kruis offert zoals de Heiland dat deed? Nee, maar om de dienaar 
van zijn broeders te worden, niet hun meester, met hun belang 
en welzijn voor ogen. Niet om de aldus verkregen invloed aan te 
wenden voor zijn eigen belang en dat van zijn gezin, familie en 
vrienden, maar om iedereen als zijn broeder te achten, met dezelfde 
rechten als hij. Hij dient er dus naar te streven allen gelijkelijk te 
zegenen en te helpen volgens de talenten en waardigheid die ze 
bezitten, en daarbij in zichzelf die vaderlijke gevoelens te ontwik-
kelen die altijd in de boezem van de Vader voorkomen. (…)

(…) Laten zij die te midden van [de] heiligen prediken, beseffen 
waarom ze het priesterschap ontvangen hebben. Laten zij inzien en 
zich volkomen bewust zijn waarom ze tot een bepaald ambt zijn 
geordend, namelijk om in de geest van onze Meester te handelen, 
dienaar van allen, om te leren het welzijn van anderen net zo zeer 
ter harte te nemen als dat van zichzelf. (…) Dan verkrijgen zij de 
geest van de twee grote geboden waaraan volgens de Heiland ‘de 
ganse wet en de profeten’ hangt, namelijk de Heer liefhebben met 
geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand, 
en onze naaste als onszelf [zie Matteüs 22:37–40].3

Bid om één ding voordat u [onderwijst], en dat is: vraag de Heer 
dat u iets mag zeggen wat nuttig is voor degenen tot wie u zich 
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richt. Het maakt niet uit of dat iets is waardoor u in aanzien toe-
neemt of niet, maar wees er gewoon van doordrongen dat u bent 
geroepen om zich tot de aanwezigen te richten en dat zij graag iets 
willen ontvangen waar ze iets aan hebben. Dat kan alleen van de 
Heer komen. Het gaat er niet om dat (…) degenen die naar u luis-
teren kunnen zeggen dat u prachtig gesproken hebt. Maak u daar 
niet druk over, maar ontdoe u van alle zelfzucht in uw gedachten, 
zodat de Heer u iets kan laten zeggen waar de mensen baat bij 
hebben.4 [Zie suggestie 3 op p. 227.]

Verstandige leiders waarderen de talenten van anderen 
en geven mensen de gelegenheid om te dienen.

Als [een leider] het hart van de mensen heeft gewonnen en men 
weet dat hij integer en eerlijk is, zijn werk in het belang van God 
en de mensen doet, en gewillig is offers te brengen die van hem 
gevraagd worden, kan hij op hun vertrouwen rekenen. En wat kan 
hij dan doen wanneer hij dat heilige vertrouwen heeft gewonnen 
om de mensen, die in meerdere of mindere mate vooruitgang wil-
len maken, aan hun trekken te laten komen? Laat hem de meest 

‘U zult merken dat mensen vaak verschillende talenten hebben 
en dat iemand zelden alle talenten in zich verenigd heeft.’
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capabele broeders aan zijn zijde roepen met wie hij kan samenwer-
ken. Want u zult merken dat mensen vaak verschillende talenten 
hebben en dat iemand zelden alle talenten in zich verenigd heeft. 
Al die talenten wachten alleen op een kans om tot ontwikkeling te 
komen. Tot de een kan hij bijvoorbeeld zeggen: ‘Hier, broeder X, u 
bent beter in staat deze taak te vervullen dan ik.’ Of tot een ander: 
‘U bent het meest geschikt om leiding te geven aan deze organisa-
tie.’ En zo gaat hij door, tot hij de talenten van iedereen aan bod laat 
komen. Dit ondermijnt het vertrouwen dat men in hem stelt geens-
zins, maar doet het juist toenemen.5 [Zie suggestie 4 op p. 227.]

De juiste manier om te leiden is door nederig te zijn,  
een goed voorbeeld te geven en het welzijn 

van anderen voor ogen te houden.

Autoritaire heerschappij is niet de juiste manier om de heiligen te 
leiden. Streef er veeleer naar anderen in een geest van nederigheid, 
wijsheid en goedheid te helpen, en meer door voorbeeld dan door 
voordracht te onderwijzen. Hoewel iemand met de welbespraakt-
heid van een engel kan onderwijzen, spreekt uit iemands goede 
daden, goede voorbeeld en oprechte belangstelling voor het welzijn 
van anderen nog veel meer, waardoor men veel doeltreffender is.6

Als u net zo getrouw en eensgezind bent als het Eerste Presidium 
en de Twaalf dat zijn, en ons zult volgen zoals wij Christus volgen, 
zal alles wel met u zijn. Wij zijn vastbesloten om onze taken te 
vervullen en de Heer te dienen, en te werken voor het welzijn van 
zijn volk en de verwezenlijking van zijn werk. Wij zijn uw dienst-
knechten in de Heer en hebben uw welzijn en het welzijn van alle 
mensen voor ogen.

De Heer heeft niet de groten en geleerden van de wereld geko-
zen om zijn werk op aarde te volbrengen. Niet zij die aan de uni-
versiteiten en onderwijsinstituten opgeleid zijn, maar nederige 
mannen die aan Gods werk toegewijd zijn, heeft Hij gekozen om 
de aangelegenheden van zijn kerk te besturen; mannen die zich 
door de Heilige Geest laten leiden en alle eer wel aan Hem moeten 
geven, in het besef dat ze van zichzelf niets kunnen doen. Ik kan 
u verzekeren, broeders en zusters, dat ik geen ambitie had om de 
verantwoordelijkheid te dragen die nu op mij rust. Als ik daar op 
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eervolle wijze aan had kunnen ontkomen, had ik deze positie nooit 
bekleed. Ik heb er nooit om gevraagd en evenmin ooit de hulp van 
enige broeder ingeroepen om deze positie te verwerven. Maar de 
Heer heeft mij en mijn broeders geopenbaard dat dit zijn wil was, 
en ik ben niet iemand die voor verantwoordelijkheid wegloopt of 
weigert een taak op me te nemen die de Heer van mij verlangt.7

Ik probeer me toe te wijden aan uw welzijn en het welzijn van 
het koninkrijk van God. Ik wil u naar mijn beste weten en inzicht 
dienen, met het oog op uw belangen en de belangen van de 
Almachtige, die met elkaar verweven zijn. Daar streef ik naar, met 
de hulp van de Heer.8 [Zie suggestie 5 op p. 228.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. In welke opzichten is de brief van Lorenzo Snow aan leiders 
in Engeland (pp. 221–223) ook op ons van toepassing? Wat 
kan bijvoorbeeld het gevolg zijn wanneer we een ‘geest van 
zelfverheerlijking’ in onze kerkroepingen hebben? Hoe kunnen 
we onze roeping grootmaken zonder onszelf groot te maken?

 2. Bestudeer de paragraaf die op p. 223 begint. Hoe kunnen lei-
ders de kudde van Christus weiden en hoeden? Wat hebben 
kerkleiders gedaan om u te ‘weiden’ en te ‘hoeden’? Welke 
eigenschappen bewondert u in die leiders?

 3. Neem president Snows waarschuwing tegen zelfverheerlijking 
door (pp. 224–225). Lees vervolgens de tweede volledige ali-
nea op p 222. Waarom moeten we onze motieven voor ons 
dienstbetoon onder de loep nemen? Denk met een gebed in 
uw hart na over uw motieven waarom u in de kerk dient.

 4. Denk na over de alinea die onderaan p. 225 begint. Welk effect 
heeft het op een wijk of gemeente wanneer leiders andere 
leden in sommige taken laten delen? Welke resultaten hebt u 
gezien doordat kerkleden met verschillende talenten en erva-
ringen aan een gemeenschappelijk doel samenwerkten?
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 5. President Snow gaf de raad: ‘Autoritaire heerschappij is niet de 
juiste manier om de heiligen te leiden’ (p. 226). Wat zijn moge-
lijke gevolgen van autoritaire heerschappij door kerkleiders? 
Door ouders? Wat zijn enkele mogelijke gevolgen van nederig 
leiderschap?

Relevante teksten: Matteüs 6:24; 20:25–28; 23:5; Marcus 10:42–45; 
Johannes 13:13–17; 2 Nephi 26:29; 28:30–31; Mosiah 2:11–19; 
3 Nephi 27:27; LV 46:7–11; 50:26; 121:34–46

Onderwijstip: ‘Als u vragen op het bord schrijft voordat de klas 
begint, kunnen de leerlingen alvast over het onderwerp van de les 
nadenken.’ (Onderwijzen — geen grotere roeping, p. 93.)

Noten
 1. Brief van Lorenzo Snow aan William 

Lewzey en William Major, novem-
ber 1842. In: Lorenzo Snow, Letter-
book, 1839–1846, Bibliotheek voor 
kerkgeschiedenis.

 2. Deseret News, 14 januari 1880, p. 787.
 3. Deseret News, 13 juni 1877, pp. 290–291.

 4. Improvement Era, juli 1899, p. 709.
 5. Deseret News, 13 juni 1877, p. 290.
 6. ‘Address to the Saints in Great Britain’, 

Millennial Star, 1 december 1851, p. 362.
 7. Deseret SemiWeekly News, 4 oktober 

1898, p. 1.
 8. Conference Report, oktober 1898, p. 54.
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Zendingswerk:  
‘elk mensenhart bereiken’

‘Er is een manier om elk mensenhart te bereiken. 
Aan u de taak om de manier te vinden tot het 

hart van hen onder wie u geroepen bent.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Lorenzo Snow liet zich in Kirtland (Ohio) dopen, waar hij 
Hebreeuws studeerde in een klas met de profeet Joseph Smith en 
andere kerkleiders. Hij hoopte in de toekomst een ‘klassieke oplei-
ding’ te gaan volgen aan een universiteit in het oosten van de Ver-
enigde Staten.1 Maar van lieverlee trok een ander doel hem steeds 
meer. Later zei hij daarover:

‘Ik ontving [de waarheden van het evangelie] met een open hart, 
en was vastbesloten het daar niet bij te laten. (…) Ik begon me af 
te vragen of ik met de heerlijke kennis die ik had ontvangen niet 
de plicht had om ervan te getuigen. Jonge mannen die op zending 
waren gestuurd, getuigden bij hun terugkomst van de zegenin-
gen die ze hadden ervaren (…) en ik begon te denken dat ik me 
niet op een studie in het oosten van het land moest voorbereiden, 
maar behoorde te getuigen van wat de Heer mij zo duidelijk had 
laten weten. Toch wilde ik niet graag mijn kansen op een opleiding 
opgeven, omdat ik daar al lang naar uitgekeken had en toen over 
de middelen beschikte die gelegenheid te baat te nemen.’

Hij had het te kwaad met zijn gevoelens en vroeg een goede 
vriend om raad: ‘Ik legde hem mijn verlangens voor, waarna hij 
zei: “Broeder Snow, ik zou niemand anders aanraden wat ik u, 
gezien de omstandigheden, wil adviseren. Als ik in uw schoenen 
stond, zou ik me aan mijn voornemen houden en gaan studeren.” 
Dat wilde ik graag van hem horen, ik was er dan ook mee in mijn 
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‘wanneer iemand kennis opdoet, wil hij die aan anderen doorgeven. 
wanneer iemand gelukkig wordt, leert de geest in zijn boezem 

hem dat hij naar het geluk van anderen moet streven.’
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nopjes. Ik had er enige tijd vrede mee, maar in het winterseizoen 
hoorde ik die jonge ouderlingen van hun succesrijke prediking 
van het evangelie getuigen en begon ik er weer over na te den-
ken. De Heer had me kennis gegeven dat Hij naar de aarde zou 
komen en dat daar voorbereidingen voor getroffen moesten wor-
den. Hij had me alles gegeven waarom ik gevraagd had en zelfs 
nog meer. Want de doop die ik door de Heilige Geest ontvangen 
had en de volmaakte kennis die ik daarna ontving, waren tast-
baarder en overtuigender dan mijn onderdompeling in het koude 
water. Ik voelde dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid droeg. 
En zo klapte ik mijn boeken dicht [en] legde ik mijn studie Grieks 
en Latijn opzij.’ 2

Na dat besluit vervulde Lorenzo Snow in 1837 een zending in 
de staat Ohio. Later vervulde hij nog meer zendingen — eerst in 
de staten Missouri, Illinois, Kentucky en Ohio, en vervolgens in 
Engeland, Italië, Hawaï, het noordwesten van de Verenigde Staten 
en de staat Wyoming. Terwijl hij in Engeland was, legde hij in een 
brief aan zijn tante uit waarom hij gewillig was van huis te gaan 
en als zendeling te dienen: ‘De gedachte dat ik tussen de zes- en 
achtduizend kilometer van het huis van mijn kinderjaren en al 
mijn dierbare familie en vrienden verwijderd ben, roept natuurlijk 
de vraag op: Waarom ben ik hier? (…) Ik ben hier omdat God 
gesproken heeft en een profeet voorbereid heeft door wie Hij de 
volheid van het eeuwigdurende evangelie hersteld heeft, met alle 
gaven, machten, verordeningen en zegeningen die daartoe beho-
ren, met een proclamatie aan alle mensen: “Bekeert u, want het 
koninkrijk van de hemel is nabij.” In de voorzienigheid van God 
ben ik als afgezant geroepen om deze boodschap uit te dragen 
aan de natiën der aarde. Ik besef dat er een grote verantwoorde-
lijkheid op me rust die ik zonder hulp van de Almachtige niet kan 
waarmaken.’ 3

President Snow was altijd dankbaar dat hij het besluit had geno-
men om de Heer als zendeling te dienen. In september 1901 zei 
hij op 87-jarige leeftijd: ‘Ik schep nu vreugde in mijn herinneringen 
aan de tijd van mijn zendingswerk. De gevoelens die uit die bijzon-
dere ervaringen voortvloeiden, zijn een deel van mijn hele wezen 
geworden.’ 4 [Zie suggestie 1 op p. 239.]
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Leringen van Lorenzo Snow

Wanneer we de volheid van het evangelie 
ontvangen hebben, willen we anderen helpen 

diezelfde zegeningen te genieten.

Wanneer iemand kennis opdoet, wil hij die aan anderen doorge-
ven. Wanneer iemand gelukkig wordt, leert de geest in zijn boezem 
hem dat hij naar het geluk van anderen moet streven. (…) Kan 
iemand wel gelukkig worden zonder kennis van het evangelie van 
Christus? (…) Hoewel [mensen] in de wereld proberen zelf geluk-
kig te worden, slagen ze er niet in dat oogmerk te verwezenlijken. 
Ze kunnen ook niet gelukkig worden, dan alleen op basis van één 
beginsel, namelijk door de volheid van het evangelie te aanvaar-
den. Dat leert ons dat we niet moeten wachten op de eeuwigheid 
voordat we geluk kunnen ervaren, maar dat we er hier naar moeten 
streven onszelf en de mensen om ons heen in de zegeningen van 
de Almachtige te laten verheugen.

Dat zou ons aller doel en streven moeten zijn: ons leren nuttig 
te maken, heilanden voor onze medemensen te zijn, te leren hoe 
we ze het heil kunnen brengen, ze kennis over te brengen van de 
beginselen die nodig zijn om dezelfde mate van intelligentie te 
bereiken die wij bereikt hebben.5

Sluit vriendschap met de mensen om u heen, of kies iemand uit 
en probeer zijn gevoelens, zijn geloof, zijn omstandigheden en zijn 
verstand te verlichten. Als ze in zonde leven, probeer ze dan van 
hun zonden en gevangenschap te bevrijden waarin ze zich bevin-
den, en laat ze deelnemen aan het licht en de vrijheid waarin u 
wandelt. Op die manier kunt u iets goeds doen met de kennis die 
de Heer u gegeven heeft.6 [Zie suggestie 2 op p. 239.]

Zendelingen zijn bereid offers te brengen om anderen 
te helpen tot kennis van de waarheid te komen.

De heiligen hadden zich nog maar amper in deze valleien [in 
Utah] gevestigd of de dienstknechten van de Heer richtten hun 
aandacht wederom op het grote zendingswerk dat bij de kerk 
berustte.
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Armoede was troef en we probeerden het land uit alle macht 
geschikt te maken om een bestaan op te bouwen, maar toch kon-
den we onze plicht niet verzaken om het evangelie in alle landen 
te verspreiden. De Heer had ons immers opgedragen het in de hele 
wereld te prediken. Het is een van de bewijzen van de goddelijk-
heid van dit werk dat de heiligen der laatste dagen ondanks dat 
ze vaak verjaagd en vervolgd werden, deze opdracht van de Heer 
steeds trouw wilden uitvoeren.

Op de algemene oktoberconferentie van de kerk in 1849 — 
slechts twee jaar na aankomst van de pioniers in de Salt Lake Val-
ley — werden diverse ouderlingen geroepen om zendingsgebieden 
in uiteenlopende delen van de wereld te openen. Vier van de twaalf 
apostelen werden als leider aangewezen. Apostel Erastus Snow 
werd naar Scandinavië geroepen, apostel John Taylor naar Frank-
rijk, ikzelf naar Italië en apostel Franklin D. Richards naar Engeland, 
waar al een zendingsgebied gevestigd was. We bevonden ons toen 
in moeilijke omstandigheden, omdat onze gezinnen aan vrijwel 
alles gebrek leden, waardoor de taak te zwaar leek. Maar de Heer 
had ons geroepen, en wij gaven daar gehoor aan, welke offers we 
daarvoor ook moesten brengen.7

Wij wijden ons leven toe, alsof we er niet om geven, opdat de 
wereld mag inzien dat er een God in de eeuwige werelden is, dat 
men mag beseffen dat God Zich tegenwoordig met de mensenkin-
deren inlaat. De wereld vindt ongeloof steeds acceptabeler. Zelfs 
onder de christenen zijn er duizenden, zo niet tienduizenden, die 
niet geloven dat God enige bemoeienis met de mensenkinderen 
heeft, hoewel ze dat uit angst voor impopulariteit niet willen toege-
ven. We moeten naar voren treden en ons offers getroosten om dat 
geloof en die kennis tot de mensenkinderen te brengen.8

Wanneer we onze jonge zendelingen naar de natiën der aarde 
roepen, nemen ze die roeping in overweging. Ze hebben de erva-
ringen van teruggekeerde zendelingen gehoord en beseffen dat het 
vooruitzicht van komende beproevingen en moeilijkheden die ze 
zullen moeten doorstaan niet echt aanlokkelijk lijkt. Toch blijkt hun 
deugd uit hun gewilligheid om te gaan en aan de oproep gehoor 
te geven.9
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Een zending heeft voor onze jonge ouderlingen ook bepaalde 
minder aangename kanten. Ze beseffen dat ze de genoegens van 
thuis moeten opofferen en dat ze zich onder mensen zullen bevin-
den die hun boodschap niet altijd in dank zullen aanvaarden. Toch 
voelen ze aan de andere kant dat ze het zaad des levens in hun 
bezit hebben, en dat ze wellicht oprechte mannen en vrouwen zul-
len ontmoeten op wie de Geest van de Heer zal inwerken, opdat 
ze de heerlijke boodschap die ze brengen, mogen ontvangen. Daar 
putten ze vreugde en genoegen uit. Bovendien zien ze in deze erva-
ring een kans iets te verwerven waarmee ze op toekomstige taken 
voorbereid zijn. Het is opvallend dat van de duizenden brieven die 
ik gekregen heb van wie op zending geroepen zijn — doorgaans 
jonge mannen — er maar één tussen zat waarin de oproep gewei-
gerd werd. Hoe komt dat? Dat komt doordat de geest van liefde en 
van onsterfelijkheid, de Geest van de Almachtige, op deze jonge 
ouderlingen rust. Zij hebben manifestaties ontvangen die ze ertoe 
inspireren te doen waar ze zich anders niet toe zouden laten over-
halen.10 [Zie suggestie 3 op p. 239.]

‘denk niet aan uw eigen belangen, dan zal uw succes heerlijk 
en groots zijn, waarvan de hele kerk zal profiteren.’
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Zendelingen dienen nooit te vergeten dat 
ze afgezanten van de hemel zijn, brengers 

van een goede en blijde boodschap.

We sturen onze ouderlingen uit om het evangelie te prediken. 
Wie stuurt ze uit? (…) De God van Israël stuurt ze uit. Het is zijn 
werk. Er is niemand die zoveel interesse heeft in het succes van een 
ouderling die het evangelie predikt, dan de Heer die hem uitgezon-
den heeft om de kinderen van God te onderwijzen. Zij waren zijn 
kinderen in de voorsterfelijke wereld en ze kwamen hier omdat de 
Heer dat zo wilde.11

Wij voelen dat u [zendelingen] veel succes zult hebben, omdat 
we weten en beseffen dat u door God geroepen bent. De wijsheid 
van de mens zou een dergelijk werk als dit nooit hebben kunnen 
bedenken. Ik sta versteld wanneer ik bij de grootsheid ervan stilsta. 
Ik kan zeggen dat dit precies het werk is dat op dit moment nodig 
is, en ik voel dat u het met geheel uw ziel zult oppakken. Ontwik-
kel de Geest van Jezus, toen Hij zei dat Hij niets kon doen tenzij de 
Vader het Hem te doen gaf [zie Johannes 5:30].

Maak u niet druk over uw moeilijkheden en schijnbare verliezen. 
Denk niet aan uw eigen belangen, dan zal uw succes heerlijk en 
groots zijn, waarvan de hele kerk zal profiteren.

Maak u niet druk om de onverschilligheid van sommigen onder 
wie u zult werken en om de kleine teleurstellingen die u zult mee-
maken. De Geest van de Heer zal met u zijn en u zult de geest van 
wie u dient, opwekken en met hun onverschilligheid afrekenen. 
(…) u zult tevreden zijn dat u het werk hebt volbracht waarvoor u 
gezonden bent. (…)

U is alle gezag verleend, maar daar hoeft u geheel niet over te 
spreken. U zult merken dat u er niet over hoeft te spreken, want de 
Geest van de Heer zal dat bevestigen en de mensen zullen voelen dat 
u het bezit. Uw gezag komt uit die bevestiging en dat gevoel voort.

U zult sommigen treffen die denken dat ze meer weten dan 
u, maar als u uw taak naar behoren uitvoert, zullen zij voordat u 
afscheid van ze neemt, voelen dat u iets meer hebt dan zij, en dat 
u ze tot zegen en hulp bent geweest. (…)
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Probeer de mensen tot wie u bent gezonden vriendelijk te bejege-
nen. De nederigheid die u uitstraalt en de Geest van de Heer die op 
u rust, geven blijk van uw geschiktheid voor de roeping die u vervult. 
Probeer de menselijke aard te begrijpen en daarnaar te handelen, 
zodat u iedereen gelukkig maakt en voor een prettige sfeer zorgt. (…)

Er is een manier om elk mensenhart te bereiken. Aan u de taak 
om de manier te vinden tot het hart van hen onder wie u geroepen 
bent. (…)

Ik wil u graag zeggen: God zegene u. U wordt aangesteld voor-
dat u gaat, en wij zullen voor u bidden en u met grote belangstel-
ling volgen. Wees zachtmoedig en nederig van hart. Wanneer u voor 
een publiek staat, kunt u zich door twee motieven laten leiden. Ten 
eerste dat u goed mag spreken en als spreker een goede indruk 
op de toehoorders mag maken, en ten tweede de vraag waarom u 
daar bent: om het zaad des levens in het hart van de mensen in het 
publiek te zaaien. U zou dan een gebed in het hart moeten hebben: 
‘O Heer, laat het zo zijn dat ik de macht mag hebben om het hart 
van deze uw kinderen door de Geest te raken.’ Dat korte gebed is 
voor een ouderling in principe voldoende. Dat is in principe voor 
u voldoende. ‘Mag ik iets zeggen om deze zielen te redden?’ Dat 
is wat het Eerste Presidium (…) en al uw broeders van u vragen.12

Richt uw volle aandacht op uw geestelijke wapenrusting. Ik merk 
dat als ik mijn materiële zaken aan de kant leg, mijn oog alleen 
op geestelijke dingen is gericht. Bid, broeders, en vasten kan ook 
geen kwaad. (…) Hang niet overmatig de paljas uit, [en] bedroef de 
Geest niet. Ik heb op zending gemerkt dat ik na een week of twee 
niet meer aan thuis dacht, en dat de Geest van God me opbeurde. 
De Geest maakt mensen vrij en vrolijk, maar wees niet overmatig 
vrolijk. (…) Ga met een gebed in uw hart voort, dat u de Geest van 
God van top tot teen bij u mag hebben.13

De ouderlingen die in de wijngaard werkzaam zijn, dienen nooit 
uit het oog te verliezen dat ze afgezanten van de hemel zijn, bren-
gers van een goede en blijde boodschap aan mensen die de Heer 
niet kennen. (…)

Toen de profeet Joseph Smith de eerste ouderlingen naar een 
ander land stuurde, voorzag hij de ontvangst die hen ten deel zou 
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vallen. Hij vertelde ze dat slechts een relatief klein aantal hen als 
Gods dienstknechten zou ontvangen, en dat de grote massa hen 
zou verwerpen en hun boodschap als niets achten. Dat is vanaf 
het begin des tijds het lot van Gods dienstknechten geweest, en we 
moeten tevreden zijn met de resultaten van onze trouwe arbeid, ook 
al komen er maar enkelen door ons tot kennis van de waarheid. (…)

Ik hoop en bid dat geen ouderling die werkzaam is (…) zodanig 
vergeet wie hij is dat hij aan de verlokkingen der wereld ten prooi 
valt. Er is maar één veilige manier om die op afstand te houden, en 
dat is alle kwaad, ja, zelfs alle schijn van kwaad te mijden. Ze krijgen 
te maken met verleidingen in welke vorm dan ook. Dat is het werk-
terrein van de vijand van ons heil, maar het is aan de ouderlingen 
van Israël om boven verleiding te staan. Daarin slagen ze alleen als 
ze zich onbesmet van de wereld bewaren. (…) Voor zoverre zij de 
geest van hun zending ontwikkelen en koesteren, en het belang van 
hun hoge roeping in Christus Jezus inzien en naar de geest ervan 
leven, zullen zij als gidsen en heilanden dienen voor het volk. Zij 
zullen het licht van de hemel naar hen weerspiegelen en anders dan 
andere mannen zijn. Maar als zij zich ongeoorloofd op het terrein 
van de vijand begeven en aan de geest van de wereld deelnemen, 
raken zij hun kracht kwijt en worden als andere mannen. Dan zit 
er voor hen niets anders op dan naar huis terug te keren en in de 
wroeging van de gevallenen rond te wentelen en het hart van hun 
dierbaren wegens hun toestand te laten treuren. (…) In zoverre zij 
de Heer voortdurend nederig zoeken, met het oog alleen op zijn 
heerlijkheid en eer gericht, en met het zielenheil van de mensen 
voor ogen, en als ze al het mogelijke doen om dat heil te bewerkstel-
ligen, zullen zij onuitsprekelijke vreugde vinden in hun werken in 
het vlees. Zij zullen uiteindelijk met de Vader en de Zoon deelheb-
ben aan dingen die te heerlijk en groots zijn om in de sterfelijkheid 
te bevatten of ons voor te stellen.14 [Zie suggesties 4 en 5 op p. 239.]

Ons hart is verheugd als we anderen de volheid 
van het evangelie helpen ontvangen.

Wij verwachten (…) dat we van onze kant, om dit werk te kun-
nen verwezenlijken, veel geduld, geloof, ijver, volharding en lank-
moedigheid aan de dag zullen moeten leggen, maar in de steden 
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(…) waarin duizenden uiteindelijk het evangelie hebben ontvangen, 
is soms maandenlang schijnbaar vruchteloos gewerkt voordat men 
oog kreeg voor die beginselen en ernaar begon te leven. (…) Soms 
zijn er niet maanden maar zelfs jaren mee gemoeid, en toch heb-
ben we de verzekering dat we met geloof, gebed, inspanning en de 
zegen van de Heer uiteindelijk zullen overwinnen en zegevieren 
over al die moeilijkheden tot lof en eer van God. Bovendien sma-
ken we dan zelf het genoegen dat we onze plicht vervuld en onze 
klederen van het bloed van alle mensen ontdaan hebben.15

Bij [één] gelegenheid, voordat ik naar Italië vertrok, bezocht ik 
de conferenties in Manchester, Macclesfield, Birmingham, Chelten-
ham, Londen, Southampton en South [in Engeland]. (…) Ik had 
het genoegen om velen te ontmoeten die ik [acht jaar eerder] als 
werktuig tot de kerk had mogen brengen. Ik hoef u niet te vertellen 
dat die hernieuwde ontmoeting met die mensen waarlijk vreug-
devol was en waar ik altijd met groot genoegen aan teruggedacht 
heb. De apostel Johannes merkte in zijn tijd op: ‘Wij weten, dat wij 
overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders 
liefhebben.’ [1 Johannes 3:14.] Deze liefde die zich in het hart van 
de zendelingen van onze kerk heeft genesteld voor de mensen 
der aarde, die eigenlijk vreemden voor hen zijn; en in het hart van 
de mensen voor de ouderlingen die hen de evangelieboodschap 
brengen, is op zich al getuigenis genoeg om het oprechte hart te 
overtuigen dat de bron ervan goddelijk is en dat God met ons is. 
Dit heilige en verheven gevoel is afkomstig van de Heilige Geest en 
onderscheidt ons als gemeenschap van de rest van het mensdom. 
Dit gevoel zal verder de hele wereld veranderen en ongelovigen 
overtuigen dat God niet alleen de Vader van ons allen is, maar dat 
wij zijn vrienden en dienstknechten zijn.16

Ik heb mijn leven toegewijd in dienst van de Heer. Ik heb alles 
wat ik heb op het offeraltaar gelegd, opdat ik Hem mag eren, zijn 
wil naar behoren mag doen en de beginselen van het leven onder 
de mensenkinderen mag verspreiden. Als ik terugdenk aan het ver-
leden en de hand van de Heer bespeur door mijn weg op wonder-
baarlijke wijze te openen en me boven verwachting te laten slagen 
in alles wat met die zendingen verband houdt, voel ik me dubbel 
aangemoedigd om in de toekomst voorwaarts te gaan. Ik kan de 
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grote dankbaarheid in mijn hart voor zijn zegeningen niet in woor-
den uitdrukken. De broeders en heiligen die zo ruimhartig waren 
en zich inzetten voor het werk van God hebben op hun zending 
veel voor de mensen betekend. Mogen de zegeningen van de Aller-
hoogste net zo ruimhartig uitgestort worden. En wanneer ze in het 
hiernamaals de lieflijke klanken van duizenden en tienduizenden 
uit die natiën de Almachtige uit volle borst zullen horen prijzen 
voor het licht van openbaring, dan zal hun hart zich ook verheu-
gen in het blijde besef dat zij aan die heerlijke verlossing mochten 
bijdragen.17 [Zie suggestie 6 op p. 240.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Lees pp. 229–230 en overweeg Lorenzo Snows antwoorden op 
de vraag: ‘Waarom ben ik hier?’ In welke opzichten kan deze 
vraag van invloed zijn op alle kerkleden wat het uitdragen van 
het evangelie betreft?

 2. Denk na over de raad van president Snow in de paragraaf 
die bovenaan p. 232 begint. Hoe zou u op basis van die raad 
iemand werkelijk gelukkig kunnen maken?

 3. President Snow vertelde over de offers die hij en anderen brach-
ten zodat ze het evangelie konden uitdragen (pp. 232–234). 
Welke voorbeelden hebt u gezien van mensen die offers brach-
ten om anderen over het evangelie te vertellen? Waarom denkt 
u dat mensen bereid zijn die offers te brengen?

 4. Hoe kunnen de zekerheden op pp. 234–235 een voltijdzende-
ling helpen? Hoe kunnen ze ons helpen als we anderen over 
het evangelie vertellen? Hoe kunnen we iemand die aarzelt 
om op zending te gaan met deze leringen aanmoedigen?

 5. Neem de raad van president Snow op pp. 235–237 door en 
overweeg hoe die op alle kerkleden van toepassing is. Bij-
voorbeeld: Wat betekent ‘Denk niet aan uw eigen belangen’ 
volgens u? Wat kunnen we zoal doen om ‘elk mensenhart te 
bereiken’?
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 6. Lees de laatste alinea (pp. 238-239) in het hoofdstuk, waarin 
president Snow over de blijvende vreugde van zendingswerk 
vertelt. Wanneer hebt u de vreugde van zendingswerk ervaren? 
Waarom moeten we soms geduld oefenen voordat we deze 
vreugde volkomen kunnen ervaren?

Relevante teksten: Alma 26:1–8, 35–37; LV 12:7–8; 18:10–16; 84:88

Onderwijstip: ‘Laat iedere deelnemer een paragraaf uitkiezen en 
die voor zichzelf lezen. Laat de mensen die dezelfde paragraaf heb-
ben uitkozen in groepjes van twee of drie bij elkaar gaan zitten en 
bespreken wat ze ervan hebben geleerd’ (p. VII van dit boek).

Noten
 1. Journal and Letterbook, 1836–1845, 

Bibliotheek voor kerkgeschiedenis, 
p. 33; zie ook ‘The Grand Destiny of 
Man’, Deseret Evening News, 20 juli 
1901, p. 22.

 2. ‘The Grand Destiny of Man’, p. 22.
 3. In: Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
p. 48.

 4. ‘Letter from President Snow’, Millennial 
Star, 12 september 1901, p. 595.

 5. Deseret News, 15 mei 1861, p. 82.
 6. Deseret News, 11 maart 1857, p. 3; in de 

oorspronkelijke bron wordt p. 3 onjuist 
vermeld als p. 419.

 7. In: ‘Scandinavians at Saltair’, Deseret 
Evening News, 17 augustus 1901, p. 8.

 8. In: ‘Laid to Rest: The Remains of Presi-
dent John Taylor Consigned to the 
Grave’, Millennial Star, 29 augustus 
1887, p. 549.

 9. In: ‘Report of the Funeral Services Held 
over the Remains of Daniel Wells Grant’, 
Millennial Star, 20 juni 1895, p. 386.

 10. Conference Report, april 1901, pp. 2–3.
 11. Deseret Weekly, 12 mei 1894, p. 637.
 12. ‘Instructions to Missionaries’, Improve

ment Era, december 1899, pp. 126–129. 
Lorenzo Snow gaf deze raad aan 
broeders die onlangs geroepen waren 
als zendeling voor de Mutual Improve-
ment Association [de vroegere OOV]. 
Zijn toespraak werd gepubliceerd in 
de Improvement Era met de toelichting 
dat die ‘vol nuttige raad en advies voor 
iedere deelnemer aan het werk’ was.

 13. In: Journal History, 9 april 1862, p. 4.
 14. ‘Letter from President Snow’,  

pp. 595–596.
 15. ‘The Malta Mission’, Millennial Star,  

5 juni 1852, p. 237.
 16. ‘Letter from President Snow’, p. 595.
 17. ‘Address to the Saints in Great Britain’, 

Millennial Star, 1 december 1851, p. 365.
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Het koninkrijk van God 
gaat voorwaarts

‘Zij die beweren bij [Gods] werk betrokken te 
zijn, moeten voortgaan en voorwaarts gaan. 
(…) Zolang er nog een stap vooruit te zetten 

valt, dient die stap gezet te worden.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

In 1844 was Lorenzo Snow voor de kerk in het oosten van de Ver-
enigde Staten toen hij bericht kreeg dat de profeet Joseph Smith en 
diens broer Hyrum vermoord waren. Hij zei: ‘Het nieuws over dit 
treurige voorval kwam uiteraard geheel onverwacht. Ik was diep 
geschokt en verdrietig, zozeer zelfs dat er geen woorden voor zijn.’ 
Op aanwijzing van het Quorum der Twaalf Apostelen trof hij voor-
bereidingen om naar zijn huis in Nauvoo (Illinois) terug te keren.1

Later zei hij daarover: ‘Sommigen in de tijd van Joseph dachten 
dat deze kerk alleen onder zijn leiding kon gedijen en haar bestem-
ming bereiken. Toen het moment was aangebroken dat hij als mar-
telaar van deze wereld naar de geestenwereld overging, waren de 
heiligen in het hele koninkrijk van God bijzonder verontrust. Het 
kwam als een verrassing. Ze wisten niet echt wat er vervolgens ging 
gebeuren. De verantwoordelijkheid [om de kerk te leiden] kwam 
toen bij het Quorum der Twaalf Apostelen te liggen. Door de zege-
ningen van God en de geest van inspiratie in hun boezem ging het 
koninkrijk onder leiding van de Almachtige voort.’ 2

De tweede president van de kerk, Brigham Young, overleed in 
1877 na de kerk 33 jaar lang geleid te hebben. Ouderling Lorenzo 
Snow maakte toen als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen 
wederom een verandering in de leiding van de kerk mee. Hij zei 
later dat president Young ‘behoorlijk onverwacht overleed. De 
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President lorenzo Snow getuigde van de herstelling van het 
evangelie door middel van de profeet Joseph Smith.
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heiligen waren er nauwelijks op voorbereid. Toch ging het konink-
rijk van God voorwaarts.’ 3

Toen John Taylor, de derde president van de kerk, in 1887 over-
leed, stelde ouderling Snow de heiligen als volgt gerust: ‘De Heer 
heeft het goed geacht om onze geliefde broeder, president Taylor, 
weg te nemen uit dit martelende en lijdende strijdtoneel, en toch 
gaat de kerk nog steeds voorwaarts.’ 4

In 1898, ongeveer elf jaar nadat hij de heiligen bij de uitvaart 
van president Taylor bemoedigend had toegesproken, had Lorenzo 
Snow die bemoediging zelf nodig. Hij was op dat moment als pre-
sident van het Quorum der Twaalf Apostelen werkzaam. President 
Wilford Woodruff was president van de kerk en ging lichamelijk 
sterk achteruit. President Snow wist dat hij naar de vastgestelde 
wijze van opvolging de kerk zou presideren als hij langer zou leven 
dan president Woodruff. Op een avond drukte die mogelijkheid 
bijzonder zwaar op zijn gemoed. Hij achtte zichzelf niet bekwaam 
genoeg om de leiding van de kerk op zich te nemen en ging alleen 
naar een kamer in de Salt Laketempel om te bidden. Hij vroeg God 
het leven van president Woodruff te sparen, maar beloofde ook dat 
hij elke taak zou verrichten die God van hem eiste.

President Woodruff overleed op 2 september 1898, niet lang na 
president Snows vurige gebed in de tempel. President Snow was op 
het moment dat hij het nieuws hoorde in Brigham City, ongeveer 
honderd kilometer ten noorden van Salt Lake City. Hij regelde dat 
hij diezelfde avond nog per trein naar Salt Lake City terugreisde. Bij 
aankomst trok hij zich nogmaals terug in een kamer in de tempel 
om te bidden. Hij erkende dat hij zich onbekwaam voelde, maar 
uitte ook zijn bereidheid om de wil van de Heer te doen. Hij vroeg 
om leiding en wachtte op een antwoord, dat echter uitbleef. Dus 
verliet hij de kamer.

Toen hij een lange gang betrad, kreeg hij het antwoord — en de 
geruststelling — die hij zocht. Vóór hem stond de herrezen Heiland, 
die hem vertelde wat hij moest doen. President Snow vertelde zijn 
kleindochter Alice Pond later over die ervaring. Alice schreef het 
gesprek dat ze met haar grootvader in de Salt Laketempel had op:
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‘Toen we (…) door de lange gang liepen die naar de celestiale 
zaal leidt, liep ik enkele stappen vooruit. Opa bleef staan en zei: 
“Wacht even Allie, ik wil je iets vertellen. Op deze plek is de Heer 
Jezus Christus aan me verschenen toen president Woodruff was 
overleden. Hij zei dat ik het Eerste Presidium van de kerk meteen 
moest reorganiseren, en niet hoefde te wachten zoals voorheen 
gebruikelijk was toen de voorgaande presidenten overleden. Hij 
zei dat ik president Woodruff zou opvolgen.”

‘Toen kwam opa dichter bij me staan. Hij strekte zijn linkerhand 
uit en zei: “Hij stond hier, ongeveer een meter boven de grond. Het 
leek wel of Hij op een massief gouden plaat stond.”

‘Opa vertelde me wat een glorierijke persoon de Heiland is, en 
beschreef zijn handen, voeten, gelaatsuitdrukking en zijn prachtige 
witte gewaad. Alles was zo wit en helder dat hij er nauwelijks naar 
kon kijken.

‘Toen kwam [opa] nog een stap dichter bij me staan. Hij legde 
zijn rechterhand op mijn hoofd en zei: “Kleindochter, ik wil dat 
je dit getuigenis van je opa onthoudt, dat hij je persoonlijk heeft 
verteld dat hij hier in de tempel de Heiland heeft gezien en van 
aangezicht tot aangezicht met Hem heeft gesproken.”’ 5

President Snows ontmoeting met de Heiland was een heilige 
bevestiging van een waarheid die hij al vele jaren kende — dat 
Jezus Christus het hoofd van de kerk is. Deze waarheid inspireerde 
president Snow en hij getuigde vaak dat de kerk ondanks tegen-
stand vooruitgang zou blijven maken. Hij uitte zijn dankbaarheid 
voor het voorrecht om het werk van de Heer in de laatste dagen te 
mogen helpen voortstuwen. Op de algemene oktoberconferentie 
van 1898, waarop hij als president van de kerk werd gesteund, zei 
hij: ‘Laten we dit in ons hart voornemen, laten we innerlijk tot de 
Heer getuigen dat we op de volgende conferentie betere mensen 
en eensgezinder als volk zullen zijn dan we nu zijn. Iedere man en 
vrouw in deze plechtige samenkomst zou dat gevoel en voornemen 
moeten hebben. Ik voel in mijn hart het voornemen om me meer 
dan ooit aan de opbouw van het koninkrijk van God toe te wijden 
en zijn doeleinden te verwezenlijken.’ 6 [Zie suggestie 1 op p. 251.]
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Leringen van Lorenzo Snow

De Heer heeft de geprofeteerde herstelling van 
zijn kerk op aarde tot stand gebracht.

Als dienstknecht van God getuig ik van de openbaring van zijn 
wil in de negentiende eeuw. Die kwam door zijn eigen stem uit de 
hemel, door de manifestatie van zijn Zoon en door de bediening 
van heilige engelen. Hij gebiedt alle mensen overal dat ze zich 
moeten bekeren, zich van hun verkeerde praktijken en onrecht-
vaardige verlangens moeten afkeren en zich moeten laten dopen 
tot vergeving van hun zonden, opdat zij de Heilige Geest mogen 
ontvangen en met Hem communiceren. Hij is het verlossende werk 
begonnen waarvan alle heilige profeten, wijzen en zieners uit alle 
tijden en alle delen van de wereld hebben gesproken.7

Het mormonisme, een bijnaam voor de ware godsdienst van de 
heiligen der laatste dagen, beweert niet iets nieuws te zijn, behalve 
voor deze generatie. Het maakt het oorspronkelijke heilsplan 
bekend, dat vóór de schepping van de wereld in de hemel werd 
opgesteld en dat God aan mensen in verschillende tijdperken heeft 
geopenbaard. Als volk geloven wij werkelijk dat Adam, Henoch, 
Noach, Abraham, Mozes en andere groten van weleer achtereen-
volgens, in een reeks bedelingen, over deze godsdienst beschikten. 
(…) Kortom, het mormonisme is een herstelling van het vroegchris-
telijke geloof, het aloude evangelie dat weer op aarde is gebracht — 
ditmaal om de laatste bedeling in te luiden, het millennium te laten 
beginnen en het verlossingswerk voor deze planeet te voltooien.8

We zien de hand van de Almachtige in de oprichting van een 
koninkrijk waar de profeet Daniël lang geleden al over sprak — 
een koninkrijk dat zal groeien en zich zal uitbreiden tot het de 
hele aarde bedekt [zie Daniël 2:44], wanneer licht en intelligente zo 
algemeen te vinden zijn, dat niemand meer tot zijn naaste hoeft te 
zeggen: ‘Kent de Here, want zij allen zullen [Hem] kennen, van de 
kleinste tot de grootste’ [zie Jeremia 31:34], wanneer de Geest van 
de Heer in grote mate zal wordt uitgestort op al wat leeft, zodat hun 
zoons en dochters zullen profeteren, hun ouden dromen dromen 
en hun jongelingen gezichten zien [zie Joël 2:28], en wanneer men 
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‘Broeders en zusters, god heeft zijn kerk en koninkrijk op aarde 
gevestigd om het mensdom tot nut en zegen te zijn.’



H o o F d S t U K  2 0

247

geen kwaad zal doen noch verderf stichten op gans de heilige berg 
des Heren [zie Jesaja 11:9].9 [Zie suggestie 2 op p. 251.]

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen is op een vast fundament gebouwd en 

zal ondanks tegenstand voorwaarts blijven gaan.

Broeders en zusters, God heeft zijn kerk en koninkrijk op aarde 
gevestigd om het mensdom tot nut en zegen te zijn, om ze op de 
weg van de waarheid te leiden, om ze voor te bereiden op hun 
verhoging in zijn tegenwoordigheid en op zijn glorierijke komst en 
koninkrijk op aarde. Zijn doeleinden zullen verwezenlijkt worden, 
ondanks de tegenstand die ze van kwaadwillende mensen en de 
machten der duisternis mogen ondervinden. Alles wat dit werk ver-
hindert, zal worden weggenomen. Niets kan zijn macht weerstaan, 
maar alles wat Hij heeft besloten zal volledig en volkomen tot stand 
gebracht worden. De liefde van God voor zijn volk is blijvend en 
bestendig, en zij zullen overwinnen door zijn macht.10

Wie zegt dat dit koninkrijk ten onder gaat! (…) Hoezo, u kunt net 
zo goed proberen de sterren uit de hemel te plukken of de maan of 
de zon uit hun baan te verdrijven! Dat is gewoonweg onmogelijk, 
want zij zijn het werk van de Almachtige.11

Het koninkrijk van God gaat met kracht en macht en met groot 
en glorierijk succes voorwaarts.12

Dit werk is op een vast fundament gevestigd, ja, gevestigd op de 
rots der eeuwen. (…) Ongeacht wie er onderweg verloren gaan en 
hun geloof overboord zetten: de kerk gaat voorwaarts.13

Deze kerk zal standhouden, want zij heeft een vaste grondslag. 
Zij is niet van een mens afkomstig. Zij is niet gebaseerd op een 
studie van het Nieuwe Testament of het Oude Testament. Zij is 
niet het resultaat van de geleerdheid die we aan universiteiten of 
opleidingsinstituten voor een geestelijk ambt opdoen. Nee, zij is 
rechtstreeks van God gekomen. De Heer heeft haar door het open-
barende beginsel van de Heilige Geest van licht aan ons getoond, 
en ieder mens kan diezelfde Geest ontvangen.

(…) Hij geeft ons kennis inzake wat we moeten doen, voor zover 
wij ons leven willen opofferen en niet tegen die kennis ingaan. Hij 



H o o F d S t U K  2 0

248

ontsluit voor ons de geheimenissen van het celestiale koninkrijk en 
maakt ons voortdurend dingen bekend die we nog niet wisten. Die 
kennis en intelligentie breiden zich gestaag uit.

(…) We hebben te veel kennis ontvangen om onze doeleinden 
nog te kunnen dwarsbomen. Wie het mormonisme willen vervolgen 
en ten val brengen, moeten hun gang maar gaan. (…) Wij hebben 
als taak in de kennis van God toe te nemen, de geboden van God 
te onderhouden, trouw te zijn en vooruitgang te blijven maken en 
steeds volmaakter te worden naarmate de jaren verstrijken.14 [Zie 
suggestie 3 op p. 251.]

Wij zijn het volk van God en Hij zal ons 
beschermen als we voorwaarts gaan en 

alles doen wat Hij van ons verwacht.

Menigmaal (…) wanneer de vernietiging van het volk van God 
op handen was en er geen uitweg leek te zijn, (…) kwam er plot-
seling iets tevoorschijn wat voor hun heil was bereid om de nade-
rende ondergang af te wenden. Dat was onder meer het geval bij 
de Israëlieten die door Mozes werden geleid. Toen ze bij de Rode 
Zee aankwamen en het Egyptische leger achter hen dreigde met 
vernietiging, leek er geen uitweg te zijn. Maar juist op het moment 
dat redding nodig was, zie, daar diende die zich aan en werden ze 
gered [zie Exodus 14:10–25].

Zo is het altijd gegaan, en zo zal het bij ons altijd blijven gaan. 
Ook al lijken onze moeilijkheden wel eens onoverkomelijk, toch 
zal er in een reddingsmiddel worden voorzien als wij zelf doen 
wat we als kinderen van God behoren te doen. Maar het kan in 
de toekomst wel eens nodig zijn — en dat probeer ik duidelijk te 
maken — dat sommige heiligen net als Ester, de koningin, bereid 
moeten zijn alles op te offeren wat er ook van hun wordt gevraagd 
om de redding van de heiligen der laatste dagen te bewerkstelligen.

We dienen eerst te erkennen dat we het volk van God zijn. (…) 
Het is aan ons om naar voren te treden zoals Ester dat deed, en 
bereid te zijn alles in de waagschaal te stellen om het volk te red-
den. Bij haar actie zei Ester: ‘Kom ik om, dan kom ik om.’ [Zie Ester 
4:3–16.] (…) Maar het volk van God zal niet omkomen. Er zal altijd 
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een ram ter bevrijding in het struikgewas voor hen voorhanden zijn 
[zie Genesis 22:13]. (…)

(…) ‘Ik heb in mijn hart besloten, zegt de Heer, dat Ik u in alle 
dingen zal beproeven, of u trouw zult blijven aan mijn verbond, ja, 
tot in de dood, opdat u het waardig zult worden bevonden. Want 
indien gij mijn verbond niet trouw blijft, zijt gij Mij niet waardig.’ 
[Zie LV 98:14–15.] We hebben iets om voor te leven; we hebben 
iets om voor te sterven. Maar er is hierbij geen sprake van de dood. 
Er is sprake van heil en van leven als het volk van God — wie 
zich naar de naam van de Heer Jezus Christus noemen — zich aan 
zijn geboden houdt en doet wat aanvaardbaar is in zijn ogen. De 
Almachtige is niet van plan zijn volk ten onder te laten gaan. Als we 
het goede doen en zijn geboden onderhouden, zal Hij ons zeker uit 
elke moeilijkheid bevrijden.15 [Zie suggestie 4 op p. 251.]

Het is tijd dat we ons voor God verootmoedigen en 
het werk verrichten dat Hij ons heeft toevertrouwd.

Zij die beweren bij zijn werk betrokken te zijn, moeten voortgaan 
en voorwaarts gaan, (…) zonder morren en zonder voortdurende 
aansporing. Zolang er nog een stap vooruit te zetten valt, dient die 
stap gezet te worden.16

Het is nu tijd dat de heiligen der laatste dagen zich voor de 
Almachtige verootmoedigen. (…) Het is nu tijd dat de heiligen der 
laatste dagen bepalen waar ze pal voor willen staan. Het is tijd dat 
de heilige der laatste dagen zich van hun zonden en dwaasheden 
bekeren en de Almachtige aanroepen, dat ze zijn hulp mogen ont-
vangen; (…) dat we voorwaarts mogen gaan en het grote werk 
volbrengen dat ons is toevertrouwd.17

Wij zijn betrokken bij het werk van God. De vooruitzichten zijn 
glorierijk, maar laten we er van doordrongen zijn dat we bij alles wat 
we doen de dienstknechten zijn van God en zijn wil doen. Laten we 
onze integriteit niet op het spel zetten, maar zo leven dat ons geloof 
gaandeweg blijft toenemen. Ik zou tevreden zijn met de plek die de 
voorzienigheid mij heeft toebedeeld, en de Heer vragen hoe ik het 
koninkrijk van God vanuit die positie kan helpen opbouwen en of Hij 
mij kan helpen in de levensbehoeften van mijn gezin te voorzien.18
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We kunnen in kennis en macht toenemen, alsook in ons vermo-
gen om het koninkrijk van God op aarde op te bouwen, en wel 
door onze ijver, onze ootmoed en onze trouw aan de verbonden 
die we hebben gesloten.19

Door onze onwetendheid en ons onbegrip wat de wegen en 
de doeleinden van de Heer betreft, denken we wel eens dat we 
geen vooruitgang maken, maar stilstaan op ons levenspad. Maar 
in werkelijkheid is en kan van zoiets geen sprake zijn, zolang we 
ons blijven inspannen en ons vertrouwen in de beloften van God 
stellen. (…)

(…) Laat iedere man zich trouw en buitengewoon ijverig beto-
nen in het onderhouden van de geboden van God, en het verlan-
gen ontwikkelen om goed te doen aan de mensen om hem heen. 
Mochten we, terugblikkend op ons leven, inzien dat we niet altijd 
volkomen naar de stem van ons geweten en onze plicht hebben 
gehandeld, laten we ons dan voor God en de mensen bekeren 
zodat we voorbereid zijn op wat er ook gebeuren mag. Laat het 
bouwen van tempels en huizen van aanbidding voortgaan. Laten 
[wij] de opvoeding van [onze] kinderen voortzetten en ze in de 
vreze des Heren grootbrengen, en laat het evangelie nog steeds 
naar verre landen uitgaan. (…)

Dit is het werk van God, en Hij bestuurt de koers en vooruit-
gang ervan in de wereld. Dit werk dient immer de eerste plaats 
in onze gedachten in te nemen; en zolang we het pad van onze 
plicht bewandelen, zijn we zeker in staat ons doel onveranderlijk 
en vastbesloten voor ogen te houden. Zo geven we de wereld blijk 
van ons geloof en onze toewijding aan de waarheidsbeginselen die 
God heeft geopenbaard. (…)

Het kan heel goed zijn dat de Heer ons onder zware druk laat 
komen, waardoor zijn volk grote offers moet brengen. De vraag is 
of we die offers ook zullen brengen? Dit werk is het werk van de 
Almachtige. De beloofde zegeningen waar we naar uitkijken, ont-
vangen we pas nadat we zijn beproefd en de beproeving hebben 
doorstaan. Ik kan niet zeggen of dit volk al dan niet een vuurproef 
wacht die men moet doorstaan. Het gaat erom of ik klaar ben om 
de zegeningen die de Heer voor mij en zijn volk in petto heeft te 
ontvangen en ten goede aan te wenden; en, aan de andere kant, of 
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ik klaar ben om elk offer te brengen dat hij van mij vraagt? Ik zou 
geen sikkepit geven om een godsdienst die het niet waard is om 
voor te leven en sterven. En ik zou ook niet veel geven voor de man 
die niet bereid is alles op te offeren ter wille van zijn godsdienst.

Welnu, ik [zeg] tot u allen: ga voort! Ga voort en bemerk de red-
ding van de Heer, en sta niet stil.20 [Zie suggestie 5 hierna.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Neem de tekst op pp. 241, 243–244 door. Wat betekent het vol-
gens u dat het koninkrijk van God voorwaarts gaat? Uit welke 
ervaringen leidt u af dat het koninkrijk van God voorwaarts 
gaat?

 2. In de laatste alinea op p. 245, 247 verwijst president Snow naar 
vier profeten uit het Oude Testament. In welke opzichten gaan 
die profetieën in deze tijd in vervulling?

 3. Bestudeer de leringen van president Snow dat de kerk 
ondanks tegenstand voorwaarts gaat (pp. 247–248). Hoe kun-
nen die leringen ons helpen wanneer mensen ons om ons 
geloof vervolgen? Hoe bent u met tegenstand tegen uw getui-
genis omgegaan?

 4. Neem de derde en vierde alinea op p. 248 door. Wat kunnen 
wij leren van het voorbeeld van Ester wanneer er offers van 
ons gevraagd worden? In welke opzichten zou het in derge-
lijke situaties helpen als we ‘erkennen dat we het volk van 
God zijn’?

 5. In de laatste paragraaf van het hoofdstuk adviseert president 
Snow de leden het koninkrijk van God op te bouwen waar 
de Heer hen ook heeft geplaatst. In welke opzichten bou-
wen ouders thuis het koninkrijk van God op? Hoe kunnen 
huisonderwijzers en huisbezoeksters het koninkrijk van God 
opbouwen?
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Relevante teksten: Matteüs 24:14; Ether 12:27; Moroni 7:33; LV 12:7–9; 
65:1–6; 128:19–23

Onderwijstip: ‘Het is vaak nuttig om alvast over de volgende les na 
te denken zodra u de voorgaande les hebt gegeven. U bent zich 
de behoeften en interesses van de leerlingen het beste bewust als 
u hen zojuist een les hebt gegeven.’ (Onderwijzen — geen grotere 
roeping, p. 97.)

Noten
 1. Zie Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
pp. 79–82.

 2. In: ‘Laid to Rest: The Remains of Presi-
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Grave’, Millennial Star, 29 augustus 
1887, p. 549.
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Grave’, p. 549.
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 5. Alice Pond. In: LeRoi C. Snow, ‘An 
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God meer liefhebben 
dan de wereld

‘We moeten (…) een hoger peil bereiken: we moeten 
God meer liefhebben dan we de wereld liefhebben.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Kort nadat Lorenzo Snow zich in Kirtland (Ohio) had laten dopen 
en bevestigen, keerden diverse heiligen der laatste dagen, onder 
wie sommige kerkleiders, zich tegen de profeet Joseph Smith. Vol-
gens Lorenzo Snow werd die afvalligheid aangewakkerd door spe-
culatie, ofwel ongewone zakelijke risico’s met de hoop snel rijk te 
worden. Mensen keerden zich, verblind door hun verlangen naar 
de tijdelijke dingen van de wereld, af van de eeuwige zegeningen 
van het evangelie.

Ongeveer vijftig jaar later sprak president Lorenzo Snow, die 
toen president van het Quorum der Twaalf Apostelen was, een 
groep heiligen der laatste dagen in Logan (Utah) toe. Hij vertelde 
hun over de moeilijkheden die hij in Kirtland had meegemaakt 
en waarschuwde dat zij weldra ook voor dergelijke beproevingen 
zouden komen te staan. ‘Er komt iets met snelle schreden op ons 
af wat u op de proef zal stellen, misschien wel meer dan u ooit op 
de proef gesteld bent’, zei hij. ‘Alles wat we echter op dit moment 
moeten doen, is onze eventuele fouten en zwakheden onder de 
loep nemen. Als we in het verleden niet getrouw zijn geweest, laten 
we dan onze verbonden met God hernieuwen, en onder vasten en 
gebed naar vergeving van onze zonden streven, opdat de Geest van 
de Almachtige op ons mag rusten en we zo mogelijk aan die grote 
verleidingen die op ons afkomen mogen ontsnappen. De donkere 
wolken pakken zich samen. U ziet wat de gevolgen in Kirtland 
waren van deze speculatiedrift. Wees dus gewaarschuwd.’ 1
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zelfs na de heerlijke manifestaties in de Kirtlandtempel 
vervielen vele heiligen in Kirtland tot afvalligheid.
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President Snows waarschuwing aan de heiligen der laatste dagen 
is ook nu nog actueel. Daarom komen zijn woorden aan de heiligen 
in Logan in dit hoofdstuk veelvuldig naar voren. Hij zei: ‘Enkele 
woorden over onze toestand in die tijd [in Kirtland] zijn in de toe-
komst wellicht van nut voor ons — we kunnen er wellicht lering 
uit trekken.’ 2 [Zie suggestie 1 op p. 260.]

Leringen van Lorenzo Snow

Wanneer mensen hun gedachten en hun 
hart op wereldse zaken gaan richten, keren 

ze eeuwige beginselen de rug toe.

De moeilijke tijden in Kirtland staan me nog helder voor de 
geest (…), waar de profeet van God verbleef, waar God zelf, ja, 
Jezus, de Zoon van God, in zijn heerlijkheid verscheen. Hij stond op 
de balustrade van het spreekgestoelte van de tempel, die volgens 
zijn gebod was gebouwd. Onder zijn voeten bevond zich een pla-
veisel van zuiver goud, dat amberkleurig was. Zijn haar was zo wit 
als zuivere sneeuw. Zijn gelaat straalde als de middagzon. Zijn stem 
was als bruisende wateren. [Zie LV 110.] Die heerlijke verschijning 
vond plaats in de tempel die ter ere van Hem was opgericht. Ik was 
in die tijd in Kirtland, waar we moeilijkheden hebben meegemaakt 
die naar mijn idee ook nu onder ons de kop opsteken. De heiligen 
der laatste dagen bevonden zich destijds in bepaalde bijzondere 
omstandigheden; in elk geval hadden die een bepaalde bijzondere 
uitwerking op de mensen. (…) In die tijd hield een ontembare spe-
culatiedrift de inwoners van dit land in zijn greep. Er was sprake 
van geldspeculaties, bankspeculaties, speculaties in grond, specu-
laties in stadspercelen, speculaties op talloze andere gebieden. Die 
speculatiedrift ontsprong uit de wereld en overspoelde het hart van 
de heiligen als een machtige golf, waardoor velen ten val kwamen 
en afvallig werden.3

Sommigen van hen [de heiligen in Kirtland] begonnen te spe-
culeren. Zij vergaten hun godsdienst, zij vergaten de beginselen 
die ze door openbaring hadden verkregen, en velen van hen lie-
ten zich door de tijdgeest meeslepen en speculeerden er lustig op 
los. Er ontstonden problemen — afgunst en twist — die de Heer 
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mishaagden, zodat Hij vernietiging in hun midden toeliet, waarna 
ze als nederzetting uiteenvielen.4

Nog maar vlak vóór die grote afvalligheid had de Heer geweldige 
zegeningen over het volk uitgestort. De gaven van het evangelie 
waren overvloedig uitgestort — de rijkdommen der eeuwigheid. 
Ze waren door engelen bezocht. De Zoon van God, zoals ik al 
opmerkte, had met zijn dienstknechten gesproken. Bij de inwij-
ding van de tempel ontving het volk grandioze zegeningen. In die 
geweldige tijd van Gods goedgunstigheid woonde ik zelf de ver-
schillende bijeenkomsten in de tempel bij. We hielden gebedsdien-
sten en getuigenisdiensten. En de getuigenissen van de broeders 
en zusters waren prachtig. Ze profeteerden, spraken in tongen en 
legden talen uit, en dat alles in uitzonderlijke mate. Die zegeningen 
werden over vrijwel het gehele volk in Kirtland uitgestort. Hun hart 
was op dat moment toegewijd; zij voelden zich bereid om al hun 
bezittingen desgevraagd op te offeren. Zij voelden zich alsof ze in 
de tegenwoordigheid van God vertoefden, wat in die heerlijke sfeer 
alleszins natuurlijk lijkt.

Al die zegeningen en nog vele andere die ik gezien de tijd niet 
allemaal kan opnoemen, waren volop onder de heiligen der laatste 
dagen te vinden vlak vóór het tijdstip waarop deze speculatiedrift 
het hart van de mensen in bezit begon te nemen. Je zou toch den-
ken dat geen verleiding de heiligen nog kon deren na getuige te 
zijn geweest van deze geweldige manifestaties. Maar dat was wel 
het geval, en ze werden er als het ware door uiteengerukt.

Het klinkt misschien vreemd, maar deze speculatiedrift drong 
ook het Quorum der Twaalf Apostelen en het Quorum van de 
Zeven Presidenten der Zeventig binnen. Ja, er was geen quorum in 
de kerk dat niet in meerdere of mindere mate met deze speculatie-
drift behept was. De toename van die drift zorgde voor verdeeld-
heid. Laster en twist staken de kop op onder de broeders en zusters, 
omdat hun belangen niet met elkaar overeenstemden.

Gaat dat ook gebeuren met de heiligen der laatste dagen tot wie 
ik mij nu richt? Ik vrees dat het in aantocht is, maar in hoeverre het 
u zal raken kan ik niet zeggen. U zult het echter wel meemaken, en 
dat is voor u misschien ook hard nodig.
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(…) Het halve Quorum der Apostelen viel in de dagen van Kirt-
land ten prooi aan deze kwade invloeden. Deze speculatie, deze 
zucht naar goud — de god van de wereld — zorgde voor die dra-
matische gevolgen. En als die gevolgen zo groot waren voor wie 
het hoogste priesterschap op aarde droegen, hoe zou het ons dan 
vergaan, die misschien niet de intelligentie, de informatie en de 
ervaring hebben waarover zij beschikten? (…)

U bent goede mensen. (…) God heeft u lief. Hij schept genoe-
gen in uw rechtschapenheid en ziet de taferelen (…) die zich in 
Kirtland afspeelden zich niet graag herhalen. Dat is ook niet nodig. 
We hebben de macht in eigen handen om ons te behoeden voor 
de dingen die tweedracht zaaiden onder de heiligen in Kirtland en 
die de helft van de Twaalf ten val brachten. De Heer wenst niet dat 
die taferelen zich in deze laatste periode wederom doen gelden.5

De heiligen der laatste dagen behoren inmiddels met meer wijs-
heid en intelligentie te zijn begiftigd dan in valstrikken van deze 
aard te geraken. Daar wordt u niet beter van. Niemand wordt er 
beter van als hij deze glorierijke beginselen en de dingen van de 
eeuwige werelden de rug toekeert — als we die dingen de rug toe-
keren en ons op de armzalige dingen van de wereld storten. Daar 
worden we niet beter van. Aan welke verleiding we ook nu of later 
worden blootgesteld, laten we lering trekken uit het verleden en 
ons niet laten overmeesteren, anders zullen we daar veel spijt van 
krijgen.6 [Zie suggestie 2 op p. 260.]

We hebben ons verbonden om wereldsgezindheid af te 
leggen en ons aan het koninkrijk van God te wijden.

Goud en zilver zijn de god van deze wereld. De wereld aanbidt 
deze god. Ze schrijven er alle macht aan toe, hoewel ze dat niet 
altijd zullen toegeven. Nu heeft de voorzienigheid van God bepaald 
dat de heiligen der laatste dagen moeten tonen of ze voldoende 
gevorderd zijn in de kennis, wijsheid en macht van God dat ze de 
god van de wereld niet achternalopen. Dat punt moeten we berei-
ken. ‘We moeten ook een andere norm, een hoger peil bereiken: 
we moeten God meer liefhebben dan we de wereld liefhebben, 
meer dan we goud of zilver liefhebben, en onze naaste liefhebben 
als onszelf.7
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Als we (…) ons niet aan de verbonden houden die we hebben 
gesloten, namelijk om onze tijd, talenten en capaciteiten te gebrui-
ken voor de opbouw van het koninkrijk van God op aarde, hoe 
kunnen we dan redelijkerwijs verwachten in de morgen van de 
eerste opstanding tevoorschijn te komen waarin het grote verlos-
singswerk voorziet? Als we in onze manier van doen, onze gewoon-
ten en onze handel[wijze] de (…) wereld nadoen, en ons aldus met 
de wereld vereenzelvigen, denkt u dan, broeders, dat God ons de 
zegeningen zal schenken die we als erfdeel verlangen? Ik zeg u dat 
Hij dat niet zal doen! (…) We moeten ons in de gerechtigheid des 
hemels ontwikkelen en de gerechtigheid Gods in ons hart planten. 
De Heer zei bij monde van de profeet Jeremia: ‘Ik zal mijn wet in 
hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot 
een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.’ [ Jeremia 31:33.] 
Dat probeert de Heer te bewerkstelligen, en dat zal Hij ook in ons 
waarmaken als we zijn wil volgen.8

Ik dank God dat we in deze tijden van corruptie en goddeloos-
heid in de wereld heilige en rechtvaardige mannen en vrouwen 
hebben die de buitengewone talenten waarmee God ze heeft geze-
gend tot zijn lof en eer kunnen aanwenden. En laat me verder zeg-
gen dat er duizenden deugdzame en eerzame mannen en vrouwen 
zijn die de Heer uit de natiën heeft vergaderd, en die hun tijd en 
talenten gewillig inzetten voor het werk van God ten behoeve van 
zijn kinderen.9 [Zie suggestie 3 op p. 261.]

We volgen het voorbeeld van de Heiland wanneer 
we weigeren de heerlijkheden van de eeuwigheid 
te verruilen voor de rijkdommen van de wereld.

U kunt verwachten (…) dat u obstakels op uw levenspad zult 
tegenkomen, die uw wilskracht tot het uiterste op de proef stellen. 
Sommigen van u zijn misschien geneigd om het pad van waarheid 
en eer te verlaten, en zijn net als Esau bereid de heerlijkheden van 
de eeuwigheid op te geven voor enkele voorbijgaande momenten 
van begeerte en genoegen [zie Genesis 25:29–34]. Grijp dan (…) 
uw kans om het voorbeeld van onze Heiland te volgen toen Hem 
de heerlijkheid van deze wereld werd aangeboden als Hij maar iets 
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dwaas wilde doen. Hij pareerde zijn verleider als volgt: ‘Ga weg, 
satan!’ [Zie Matteüs 4:8–11.] 10

Wanneer ik over het leven nadenk, kom ik tot de conclusie dat 
deze wereld kortstondig is vergeleken met de eeuwigheid; dat 
onze intelligentie, het goddelijke in ons, altijd heeft bestaan, nooit 
is geschapen en tot in alle eeuwigheid zal blijven bestaan [zie 
LV 93:29]. In het licht van deze feiten doen we er als intelligente 
wezens goed aan te beseffen dat dit leven maar een paar dagen telt, 
waarna het eeuwige leven komt. En naarmate we ons aan geboden 
hebben gehouden, zullen we daar voordeel bij hebben ten opzichte 
van wie zich niet op die manier verbeterd hebben.11

Het evangelie smeedt het hart van alle aanhangers ervan aaneen, 
zonder onderscheid, zonder verschil te maken tussen arm en rijk. We 
werken allen eensgezind in de taken die op onze schouders gelegd 
worden. (…) Nu wil ik u vragen: Wie [heeft] werkelijk iets in bezit, 
wie kan waarlijk zeggen dat iets in de wereld van hem is? Ik matig 
me dat niet aan. Ik ben slechts een rentmeester die over zeer weinig 

net als de rijke jongeling die met de Heiland sprak (zie 
Matteüs 19:16–22), komen sommigen tegenwoordig in de 

verleiding om de behoeftigen de rug toe te keren.
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is gesteld, en ik ben God verantwoording schuldig voor het gebruik 
en aanwenden ervan. De heiligen der laatste dagen hebben de wet 
van het evangelie door de openbaringen van God ontvangen. Die 
wet is zo duidelijk opgeschreven dat iedereen die kan begrijpen. En 
als we de positie begrepen en inzagen die we innamen door de wet 
met een verbond te onderschrijven toen we ons lieten dopen tot ver-
geving van onze zonden, moeten we er nog steeds van doordrongen 
zijn dat de wet van ons vraagt eerst het koninkrijk Gods te zoeken, 
en dat we met onze tijd, talenten en capaciteiten de belangen daar-
van moeten dienen [zie Matteüs 6:33; 3 Nephi 13:33]. Als dat niet zo 
was, hoe kunnen we dan verwachten hierna, wanneer deze aarde 
de woonplaats van God en zijn Zoon is gemaakt, het eeuwige leven 
te beërven en bij Hem te wonen en met Hem te regeren?

Wie zegt dat de rijken, of zij die vele talenten bezitten, meer 
hoop of vooruitzicht mogen koesteren om deze zegeningen te 
beërven dan de armen, of zij die slechts één talent bezitten? Voor 
zover ik het begrijp, komt de ambachtsman, of hij nu als kleerma-
ker, timmerman, schoenmaker of in een ander beroep werkzaam 
is, die volgens de wet van het evangelie leeft en eerlijk en trouw 
zijn roeping vervult, net zo goed in aanmerking voor deze en alle 
zegeningen van het nieuw en eeuwigdurend verbond als wie dan 
ook. Door zijn getrouwheid zal hij tronen, prinsdommen en mach-
ten bezitten. Zijn kinderen zullen zo talrijk zijn als de sterren aan 
de hemel of het zand aan de oever van de zee. Ik vraag u: Wie kan 
een beter vooruitzicht hebben? 12 [Zie suggesties 3 en 4 op p. 261.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Denk na over het relaas op pp. 253–255. Waarom zijn mensen 
door hun wereldsgezindheid geneigd hun godsdienst te ver-
geten? Hoe kunnen we in onze stoffelijke behoeften voorzien 
zonder wereldsgezind te worden?

 2. Overweeg de paragraaf die op p. 255 begint. Hoe kan onze 
liefde voor God ertoe bijdragen dat we wereldsgezindheid 
mijden?
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 3. President Snow leert ons dat we ons hebben verbonden 
om ‘onze tijd, talenten en capaciteiten te gebruiken voor de 
opbouw van het koninkrijk van God op aarde’ (p. 258). Bedenk 
wat u kunt doen om dat verbond na te komen.

 4. Bestudeer de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. In welke 
opzichten kunnen de volgende waarheden ons helpen onze 
verbonden na te komen? ‘Deze wereld is kortstondig verge-
leken met de eeuwigheid.’ Niemand kan ‘waarlijk zeggen dat 
iets in de wereld van hem is’.

Relevante teksten: Matteüs 6:19–24; Johannes 17:15; 1 Johannes 
2:15–17; Jakob 2:13–19; Mormon 8:35–39; LV 38:39; 63:47–48; 
104:13–18

Onderwijstip: U kunt groepsgesprekjes gebruiken ‘om veel mensen 
in de klas in de gelegenheid te stellen aan de les deel te nemen. 
Personen die gewoonlijk aarzelen om deel te nemen, zijn in een 
kleinere groep misschien wel in staat om hun mening te geven.’ 
(Onderwijzen — geen grotere roeping, p. 164.)

Noten
 1. Deseret SemiWeekly News, 4 juni 1889, 

p. 4.
 2. Deseret SemiWeekly News, 4 juni 1889, 

p. 4.
 3. Deseret SemiWeekly News, 4 juni 1889, 

p. 4.
 4. Deseret News, 11 april 1888, p. 200; 

naar een gedetailleerd verslag van een 
toespraak van Lorenzo Snow op de 
algemene aprilconferentie van 1888.

 5. Deseret SemiWeekly News, 4 juni 1889, 
p. 4.

 6. Deseret News, 11 april 1888, p. 200.

 7. Deseret SemiWeekly News, 4 juni 1889, 
p. 4.

 8. Deseret News: SemiWeekly, 23 januari 
1877, p. 1.

 9. Deseret SemiWeekly News, 4 juni 1889, 
p. 4.

 10. In: Eliza R. Snow Smith, Biography and 
Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
p. 486.

 11. Brigham City Bugler, Supplement,  
1 augustus 1891, p. 2.

 12. Deseret News: SemiWeekly, 23 januari 
1877, p. 1.
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op hun trektocht door de staat Iowa kreeg de familie Snow hulp 
van iemand die ze de dag daarvoor hadden geholpen.
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Goeddoen aan anderen

‘Ontwikkel een geest van naastenliefde; wees 
bereid om voor anderen meer te doen dan u in de 

omgekeerde situatie van hen zou verwachten.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

Lorenzo Snow en zijn gezin behoorden tot de eerste groep heili-
gen der laatste dagen die uit Nauvoo (Illinois) vertrok. Samen met 
diverse andere gezinnen togen ze in februari 1846 westwaarts in 
de staat Iowa. Het weer bemoeilijkte hun tocht — dag in dag uit 
ploeterden ze door regen, sneeuw en modder voort.

Op een dag vroeg iemand uit de groep de familie Snow onder-
weg om hulp. Lorenzo Snow schreef in zijn dagboek dat een man 
‘vroeg of hij zijn koffer in mijn huifkar mocht leggen, want hij kon 
die nergens anders kwijt, zei hij.’ De huifkar was ‘al tjokvol en 
meer leken we onmogelijk mee te kunnen torsen,’ schreef Lorenzo, 
maar ‘toch zei ik dat hij hem erbij kon leggen en met ons op kon 
trekken’.

De volgende avond maakte het gezin iets mee wat Lorenzo ‘een 
uitermate onplezierig voorval’ noemde: een as van de huifkar brak. 
Hij schreef: ‘Het regende erg hard en het [was] ontzettend koud. 
We zetten onmiddellijk onze tent op [en] stookten een flink vuur 
van hardhout op. (…) Het water en de modder waren behoorlijk 
diep en we konden alleen wadend bij de huifkar komen. (…) We 
waren ongeveer 24 kilometer van het kamp verwijderd en 14 tot 
16 van de eerste woning. Niemand van ons was monteur, dus de 
vooruitzichten om onze huifkar gerepareerd te krijgen waren niet 
erg bemoedigend.’

Onverwacht diende de oplossing zich aan door de man die ze 
de dag ervoor hadden geholpen. ‘Ik beklaagde me over mijn pech,’ 
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zei Lorenzo, ‘toen hij naar me toe kwam en zei dat hij wagenmaker 
van beroep was en mijn huifkar met gemak kon repareren. (…) 
Zodra het weer dat toeliet, ging broeder Wilson (wat de naam van 
de genoemde persoon is) aan de slag en maakte een veel beter 
asstel dan het exemplaar dat gebroken was. Toen onze huifkar was 
gerepareerd, vertrokken we van deze plek nadat we er vanwege de 
regen en de modder enkele dagen hadden doorgebracht.’

Lorenzo Snow leerde uit dit voorval nog eens een waardevolle 
les over dienstbetoon en vriendschap. Hij schreef in zijn dagboek: 
‘Iemand voorthelpen zorgt vaak dat je later zelf geholpen wordt.’ 1 
[Zie suggestie 1 op p. 269.]

Leringen van Lorenzo Snow

Wij zijn kinderen van dezelfde hemelse Vader en zijn 
naar de aarde gestuurd om elkaar voort te helpen.

We hebben dezelfde Vader in de celestiale werelden. (…) Als we 
elkaar echt kenden, (…) zouden we meer medeleven tonen dan 
nu het geval is. Allen zouden bij zichzelf te rade gaan hoe ze hun 
broeder tot zegen konden zijn, hoe ze zijn zorgen konden verlich-
ten en hem in waarheid opbouwen, hoe [ze ] de duisternis van zijn 
verstand konden verdrijven. Als we elkaar en de ware relatie begrij-
pen die we ten opzichte van elkaar hebben, koesteren we andere 
gevoelens dan nu het geval is. Maar die kennis kan alleen worden 
verkregen van de Geest die leven en licht schenkt en als we ernaar 
verlangen elkaar in rechtschapenheid op te bouwen.2

We zijn naar de aarde gestuurd om anderen voort te helpen. En 
als we anderen voorthelpen, helpen we onszelf voort. We dienen dit 
altijd voor ogen te houden, de man met betrekking tot zijn vrouw, 
de vrouw met betrekking tot haar man, de kinderen met betrekking 
tot hun ouders, en de ouders met betrekking tot hun kinderen. Er 
is altijd wel gelegenheid om iets voor elkaar te betekenen.3

Ik bid tot God, in de naam van Jezus, dat u en ik elke dag mogen 
proberen een beetje getrouwer te zijn, dat we mogen proberen 
een beetje beter te zijn dan gisteren, dat we een beetje meer liefde 
en genegenheid voor ons medemensen mogen hebben. We leren 
immers dat hieraan de ganse wet en de profeten hangt, namelijk 
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‘de Here, onze God, liefhebben met geheel onze macht, met geheel 
ons verstand en met geheel onze kracht, en onze naaste als onszelf.’ 
[Zie Matteüs 22:37–40.] ‘Behandel anderen zoals wij door anderen 
behandeld willen worden.’ Want dit is in overeenstemming met 
de wet en de profeten. [Zie Matteüs 7:12.] Dat zijn beginselen die 
we behoren te leren. (…) We dienen overal en aan iedereen onze 
vriendschap aan te bieden. Er is geen heilige der laatste dagen die 
de wereld haat. We bieden de wereld onze vriendschap aan. Dat is 
onze plicht wat de wereld betreft. We moeten leren onze naasten-
liefde en goede werken tot het hele mensdom uit te strekken. Dat 
is de zending van de heiligen der laatste dagen — deze dingen niet 
tot onszelf te beperken, maar ze om ons heen verspreiden, omdat 
ze nu eenmaal betrekking op de hele mensheid hebben.4

Wees rechtvaardig, oprecht en barmhartig met een geest van 
edelmoedigheid en goddelijkheid in al uw bedoelingen en voor-
nemens — in uw gehele handel en wandel. Ontwikkel een geest 
van naastenliefde; wees bereid om voor anderen meer te doen dan 
u in de omgekeerde situatie van hen zou verwachten. Streef naar 
grootsheid, niet in de ogen van wie wereldsgezind zijn, maar in de 
ogen van God. Wees groots in deze zin: ‘Heb de Heer, uw God, lief 
met al uw macht, verstand en kracht, en uw naasten als uzelf.’ U 
moet het mensdom liefhebben omdat iedereen uw broeder is, het 
nageslacht van God. Bid vurig om deze geest van liefdadigheid, 
deze verruiming van gedachten en gevoelens, en om de macht en 
de kracht om u volledig voor het koninkrijk van de Messias in te 
zetten.5 [Zie suggestie 2 op p. 269.]

Ons geluk neemt toe wanneer we anderen 
de weg naar geluk wijzen.

We dienen een sterk verlangen te hebben om goed te doen aan 
anderen. Laten we ons minder druk maken om onszelf. We vinden 
zelf heus wel geluk als we ons minder op onszelf en meer op het 
geluk van anderen richten, en ze nader tot de Heer proberen te 
brengen. (…) Als u zich ietwat terneergeslagen voelt, kijk dan eens 
om u heen op zoek naar iemand die er slechter voorstaat dan uzelf. 
Ga naar die persoon toe en ga na wat de moeilijkheden zijn. Pro-
beer dan die moeilijkheden weg te nemen met de wijsheid die de 
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Heer u gegeven heeft. Dan zult u merken dat uw neerslachtigheid 
verdwijnt, u zich lichter voelt, de Geest van de Heer op u rust en 
alles verlicht lijkt te zijn.’ 6 [Zie suggestie 3 op p. 269.]

Wanneer we eerst de belangen van anderen voor 
ogen houden, gaan we zelf sneller vooruit.

Een van de beste dingen die een jongeman of jongevrouw met 
het oog op zijn of haar eigen vooruitgang voor ogen kan houden, is 
ook de vooruitgang van anderen voor ogen te houden en daar wat 
tijd in te steken. De beste manier om een beter mens te worden is 
goeddoen aan anderen. Houd dat voortdurend voor ogen.7

Als iemand een opleiding volgt, zal hij daar tijd in moeten steken. 
Hij zal zich steeds weer in de lesstof moeten verdiepen om die vol-
ledig te gaan beheersen. En hij zal die nooit zo goed leren beheer-
sen als door het geleerde aan anderen over te brengen. Laat hem 
aan de slag gaan en zijn vrienden bijeenroepen en ze de kennis 
proberen over te brengen die hij heeft vergaard. Dan zal hij merken 
dat zijn begrip van bepaalde zaken toeneemt die hij anders nooit 
zou hebben geweten als hij die lesstof niet tot zich had genomen 
en het geleerde niet aan anderen had overgedragen. Iedereen die 
op school heeft lesgegeven, begrijpt precies wat ik bedoel. (…)

Laat iemand bedenken dat anderen in duisternis zijn gehuld die 
minder kennis, wijsheid en intelligentie bezitten dan hij. Laat hem 
die kennis, intelligentie en macht die hij heeft opgedaan op zijn 
vrienden overbrengen. Dan zal hij weldra merken dat zijn verstand 
wordt verruimd, en dat het licht en de kennis die hij heeft opgedaan 
in versneld tempo toenemen en groter worden. (…)

Als u verzekerd wilt zijn van de vriendschap en genegenheid 
van uw vrienden, maak ze dan deelgenoot van het licht dat u hebt 
ontvangen. Onthoud daarbij dat die zegeningen van God afkomstig 
zijn, en dat u gewoon iets doet wat iedereen behoort te doen. (…)

Iemand die aanspraak wil maken op de hoogste en grootste 
zegeningen, en de goedkeuring van de Almachtige, iemand die 
voortdurend naar meer rechtschapenheid streeft, moet zoveel 
mogelijk goeds tot stand zien te brengen. Hij moet zich inzetten en 
offers willen brengen ten gunste van zijn vrienden. Als hij een beter 
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mens wil worden, is er geen betere manier dan van zijn vrienden 
betere mensen te maken. (…)

(…) Laat uw gedachten ook uitgaan naar de noden en behoeften 
van de vrienden om u heen. En wanneer u uw vrienden vooruit 
kunt helpen, doe dat dan. Daardoor zult u merken dat u de dingen 
die u nodig hebt sneller in de schoot geworpen krijgt dan wanneer 
u er op uit bent ze alleen voor uzelf te verkrijgen, zonder oog voor 
de noden en behoeften van uw vrienden. Ik weet dat dit een goed 
en belangrijk beginsel is.8 [Zie suggestie 4 op p. 269.]

Wanneer we offers brengen ten behoeve van 
anderen, vinden we de hemel in onszelf.

We moeten er gewoon bij stilstaan (…) dat er ook andere men-
sen bestaan. We moeten het hart en de gevoelens van anderen 
opmerken en godvruchtiger worden dan we nu zijn.

‘laat uw gedachten ook uitgaan naar de noden en 
behoeften van de vrienden om u heen.’



H o o F d S t U K  2 2

268

(…) We moeten persoonlijke offers brengen ten behoeve van wie 
ons dierbaar zijn. Dat zien we bij de Heiland, bij broeder Joseph 
en dat zien we bij onze president [Brigham Young]. Jezus, broeder 
Joseph en broeder Brigham zijn altijd bereid geweest alles wat ze 
bezaten op te offeren ten gunste van het volk. Dat geeft broeder 
Brigham macht bij God en macht bij het volk, dat komt door de 
zelfopoffering waarvan hij voortdurend blijk geeft. Zo is het ook 
bij anderen. In de mate waarin ze bereid zijn offers ten behoeve 
van anderen te brengen, huist God in hen en worden de zegenin-
gen van de eeuwige werelden over hen uitgestort. Zij maken niet 
alleen aanspraak op de voorrechten van deze wereld maar ook op 
de zegeningen van de eeuwigheid. In de mate waarin u (…) zich 
voor elkaar offers getroost, in die mate zult u vooruitgang maken 
in de dingen van God. Als u de hemel in u wilt en de hemel wilt 
binnengaan, doe dan wat de engelen daar in de hemel doen. Als u 
wilt weten hoe u vooruitgang maakt, zeg ik u dat u die maakt door 
goddelijkheid in u te ontwikkelen.

(…) Men kan de hemel overal om zich heen ervaren. We moe-
ten daartoe aan de slag gaan. We moeten de hemel op deze aarde 
bewerkstelligen, ondanks het kwaad dat ons omringt, de duivels 
die ons omringen, en ondanks de goddeloosheid die er heerst. 
Ondanks dat alles moeten we aan de slag gaan en de hemel op 
deze aarde vestigen.

Iemand kan de hemel nooit ervaren tenzij hij leert hoe die te 
verkrijgen en naar de beginselen ervan te handelen. Neem eens 
iemand en kijk eens terug naar de omstandigheden van die persoon 
twintig jaar geleden, (…) toen hij een bepaalde mate van vreugde, 
vrede en geluk genoot ondanks de moeilijke tijden. Nu staat hij er 
wellicht veel beter voor en beschikt hij over de middelen om in 
zijn stoffelijke noden en behoeften te voorzien. Maar als hij geen 
vrienden en een hechtere band met zijn broeders heeft ontwikkeld, 
is hij ongelukkiger dan twintig jaar geleden.

(…) Moge de Heer u zegenen, broeders en zusters, en moge u 
deze dingen indachtig zijn. Mogen wij elkaar liefhebben en onze 
verhoging uitwerken voor zover de Heer ons de wijsheid en het 
vermogen daartoe geeft, en mogen wij elkaars vertrouwen winnen.9 
[Zie suggestie 5 op p. 269.]
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Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Neem het verhaal op pp. 263–264 door. Wanneer hebt u 
gemerkt dat ‘iemand voorthelpen vaak zorgt dat je later zelf 
geholpen wordt’?

 2. President Snow herinnerde ons eraan dat we allemaal kinde-
ren van God zijn (pp. 264-265). Hoe dient deze kennis onze 
houding ten opzichte van elkaar te beïnvloeden? Welke kan-
sen biedt de zustershulpvereniging vrouwen om goed te doen 
aan anderen? Welke kansen biedt een priesterschapsquorum 
mannen om goed te doen aan anderen?

 3. Denk na over de laatste alinea op p. 265. Waarom neemt ons 
geluk toe wanneer we anderen geluk brengen? Hoe kunnen 
ouders hun kinderen deze waarheid leren?

 4. Waarom denkt u dat we in wijsheid toenemen wanneer we 
onze kennis aan anderen overbrengen? (Zie voor enkele voor-
beelden pp. 266–267.) Waardoor bent u de waarheid van deze 
beginselen gaan inzien?

 5. Bestudeer de paragraaf die op p. 267 begint. Waarom denkt 
u dat eenvoudige daden van dienstbetoon ons dichter bij de 
hemel kunnen brengen? Denk na over de boodschappen in 
dit hoofdstuk en hoe u in uw gezin een hemelse sfeer kunt 
scheppen.

Relevante teksten: Matteüs 25:31–45; Lucas 6:36–38; Mosiah 2:17; 
4:14–27; LV 81:5; 82:3

Onderwijstip: ‘Het is beter om er een paar goede ideeën uit te lich-
ten en een goede discussie op gang te brengen — en tot een goede 
onderwijsleersituatie te komen — dan verbeten te proberen elk 
woord in het lesboek te behandelen. (…) Een rustige sfeer is abso-
luut essentieel als u de Geest des Heren in uw klas wilt hebben.’ 
( Jeffrey R. Holland, ‘Onderwijzen en leren in de kerk’,  Liahona, 
juni 2007, p. 59.)
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1887, p. 2.
 5. In: Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
pp. 486–487.

 6. Conference Report, april 1899, pp. 2–3.
 7. Improvement Era, juli 1901, p. 714.
 8. Deseret News, 11 maart 1857, p. 3; in de 

oorspronkelijke bron wordt p. 3 onjuist 
vermeld als p. 419.

 9. Deseret News, 21 maart 1857, p. 4.
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De profeet Joseph Smith

‘Ik kende Joseph Smith als een eerlijk man, een 
man van waarheid, eer en trouw, bereid om 

alles wat hij had, zelfs zijn leven, op te offeren als 
getuigenis tot de hemelen en de wereld dat hij de 

waarheid aan het mensdom had gebracht.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

‘Er zijn maar weinig mannen die nu nog leven die de profeet 
Joseph Smith zo goed kenden als ik’, zei president Lorenzo Snow in 
1900. ‘Ik verkeerde vaak in zijn gezelschap. Ik bezocht hem en zijn 
gezin, zat bij hem aan tafel, ging onder verschillende omstandigheden 
met hem om en sprak persoonlijk met hem om raad te ontvangen.’ 1

Naast die persoonlijke omgang maakte Lorenzo Snow Joseph 
Smith in het openbaar mee — in zijn bediening als een vriend voor 
de heiligen en als de profeet van de herstelling. Hij vertelde over een 
bijeenkomst die Joseph Smith bijwoonde in de Nauvootempel die 
nog in aanbouw was. De profeet liep naar het podium, vergezeld 
door een predikant van een ander genootschap. De predikant ‘was 
uitermate ernstig. Wanneer er iets werd gezegd wat de mensen vrolijk 
stemde of aan het lachen maakte, bleef [hij] volkomen stil en vertrok 
geen spier.’ Joseph Smith, daarentegen, ‘voelde zich die ochtend uit-
stekend’ en maakte een opmerking waardoor ‘onder de aanwezigen 
hilariteit ontstond’ voordat de bijeenkomst begon. Lorenzo vertelde 
verder: ‘Na de opening van de bijeenkomst stond president Smith op, 
en ik heb hem nooit krachtiger horen spreken dan bij die gelegen-
heid. De mensen waren opgetogen, hij was vervuld met de Geest van 
God en voerde met grote kracht en welbespraaktheid het woord.’ 2

Hoewel president Snow onder de indruk was door de ervaringen 
die hij met Joseph Smith had, was zijn getuigenis van de zending 
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de profeet Joseph Smith was ‘een man gods, 
vervuld met de geest van zijn roeping’.
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van de profeet niet op die ervaringen gebaseerd. Hij verklaarde 
meerdere keren dat hij zijn getuigenis door de Heilige Geest had 
ontvangen. Hij zei: ‘Dat [ Joseph Smith] een man van waarheid en 
eer was, staat voor mij, en voor allen die hem kenden, als een paal 
boven water. Maar ik ging bij mijn prediking van dit evangelie nooit 
alleen af op de informatie die ik via hem of wie dan ook verkregen 
had. Ik geloofde wel zijn woorden, die tot mij kwamen als de woor-
den van waarheid, van een geïnspireerde man Gods. (…) De Geest 
van God, de Heilige Geest die alle mensen kunnen ontvangen en 
bij zich hebben, (…) bevestigde de waarheid van wat hij me had 
verteld. Daardoor verkreeg ik een zekere kennis die geen mens kan 
geven of wegnemen.’ 3 [Zie suggestie 1 op p. 279.]

Leringen van Lorenzo Snow

Toen Joseph Smith zijn goddelijke roeping ontving, 
was hij een zuivere, oprechte, eerlijke jongeman.

Joseph Smith, die door God was uitgekozen om zijn werk te 
doen, was arm en ongeleerd, en behoorde niet tot een populaire 
christelijke kerk. Hij was slechts een jongen, eerlijk en integer, 
onbekend met de listigheid, geslepenheid en bedriegerijen waar-
mee de politici en religieuze huichelaars hun doeleinden wilden 
bereiken. Evenals Mozes vanouds voelde hij zich niet geschikt voor 
de taak om naar voren te treden als godsdienstige hervormer, een 
niet te benijden positie, om zich te verzetten tegen meningen en 
geloofsbelijdenissen die al eeuwen de toon aangaven en goedge-
keurd en gesteund werden door theologisch onderlegde mannen. 
God had hem echter geroepen om de armen en oprechten van 
hart onder alle volken uit hun geestelijke en stoffelijke slavernij te 
bevrijden. En God beloofde hem dat wie zijn boodschap geloofden 
en gehoorzaamden — en zich met een eerlijke bedoeling lieten 
dopen tot vergeving van zonden — goddelijke manifestaties konden 
ontvangen, de Heilige Geest zouden ontvangen, en dezelfde zege-
ningen van het evangelie zouden ontvangen die waren beloofd en 
die door middel van het evangelie konden worden verkregen, zoals 
dat gepredikt werd bij monde van de vroegchristelijke apostelen. 
En deze boodschap, deze belofte, zou altijd van kracht zijn voor 
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wie haar ontvangt van de ouderlingen, Gods bevoegde boodschap-
pers. Aldus Joseph Smith, die ongeletterde, die ongekunstelde, die 
eenvoudige, eerlijke jongen.4

De eerste keer dat ik de profeet Joseph Smith zag, was ik onge-
veer achttien jaar. Dat was in het najaar van 1832. Er gingen geruch-
ten dat de profeet een bijeenkomst zou houden in Hiram in Portage 
County (Ohio), een kilometer of drie bij ons ouderlijk huis vandaan. 
Ik had veel verhalen over hem gehoord en was behoorlijk nieuws-
gierig geworden om hem eens zelf te zien en te horen. En zo ging 
ik met enkele familieleden van mijn vader naar Hiram. Toen we 
daar aankwamen, waren de mensen al bijeengekomen onder een 
overkapping. Er waren zo’n honderdvijftig of tweehonderd men-
sen aanwezig. De bijeenkomst was al begonnen en Joseph Smith 
stond in de deuropening van [ John] Johnsons huis, uitkijkend over 
en sprekend tot de aanwezigen onder de overkapping. Ik nam zijn 
uiterlijk, zijn kleding en zijn manieren kritisch in me op terwijl ik 
naar hem luisterde. Zijn betoog beperkte zich voornamelijk tot wat 
hij had meegemaakt, in het bijzonder het bezoek van de engel. Hij 
getuigde daarbij krachtig van die wonderbaarlijke manifestaties. Hij 
kwam eerst wat bedeesd [aarzelend] over en sprak nogal zachtjes, 
maar zijn stem werd gaandeweg zeer krachtig en leek alle aanwe-
zigen het gevoel over te brengen dat hij eerlijk en oprecht was. Ik 
werd er zeker op die manier door geraakt en ben die indrukken tot 
op de dag van vandaag niet vergeten.5

Toen ik hem [die eerste keer] zo zag en naar hem luisterde, dacht 
ik bij mezelf dat iemand die zo geweldig wist te getuigen als hij dat 
deed en een gezicht had zoals hij dat had, in mijn beleving geen 
valse profeet kon zijn.6 [Zie suggestie 2 op p. 279.]

De profeet Joseph Smith heeft zijn eerlijkheid en 
deugdzame karakter zijn hele leven behouden.

De profeet Joseph Smith, met wie ik jarenlang bevriend ben 
geweest, en die ik net zo goed ken als mijn eigen broer, was zijn 
hele leven een integer man, een man die was toegewijd aan de 
belangen van het mensdom en de vereisten van God. Er is nooit 
een mens geweest met meer integriteit en meer toewijding ten 
behoeve van het mensdom dan de profeet Joseph Smith.7
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Ik kende Joseph Smith als een eerlijk man, een man van waar-
heid, eer en trouw, bereid om alles wat hij had, zelfs zijn leven, op 
te offeren als getuigenis tot de hemelen en de wereld dat hij de 
waarheid aan het mensdom had gebracht.8

Ik kende hem als een man Gods, vervuld met de geest van zijn 
roeping — een man wiens integriteit boven alle twijfel verheven 
was en die eerlijk was in alles wat hij deed. Niemand die hem zo 
goed kende als ik, kon hem op enige zwakheid wat zijn deugdzame 
karakter aangaat betrappen. (…) Ik getuig van het goede karak-
ter van broeder Joseph Smith, van zijn eerlijkheid, zijn trouw, zijn 
getrouwheid, zijn weldadigheid en zijn welwillendheid, als mens 
en als dienstknecht van God.9 [Zie suggestie 2 op p. 279.]

Joseph Smith kende geen huichelarij en 
kon net zo goed meedoen met onschuldig 
vermaak als spreken met de macht Gods.

Ik woonde (…) regelmatig bijeenkomsten in de tempel bij en 
hoorde de profeet over de meest verheven onderwerpen spreken. 
Soms was hij zo vervuld met de Heilige Geest dat hij sprak als met 
de stem van een aartsengel, vol van de kracht Gods, waarbij zijn 
hele wezen in een gloed was gehuld en zijn gezicht straalde. (…)

Soms sprak hij lichtvoetig en op andere momenten zette hij de 
geheimenissen van het koninkrijk uiteen. De verandering was zo 
opvallend, dat het leek of hij in de hemel was opgenomen terwijl 
hij de mensen op aarde toesprak, waarna hij weer met beide benen 
op de grond terugkeerde. (…)

Joseph Smith was altijd zichzelf en uitermate kalm. Hij raakte 
nooit van de wijs of geïrriteerd door mensen of dingen om hem 
heen. Vele geestelijken kwamen hem opzoeken en probeerden hem 
dan op een onbewaakt ogenblik ergens op te betrappen wat ze 
tegen hem konden gebruiken, maar hij handelde zonder gezelschap 
niet anders dan hij gewoonlijk deed. Hij maakte zich nooit schuldig 
aan huichelarij. Hij deed graag mee aan allerlei gezonde sporten en 
zag er geen kwaad in om aan een balspel of hardloopwedstrijd mee 
te doen. Hij genoot van alle buitensporten. Een predikant die eens 
bij de profeet thuis op bezoek was, keek op een gegeven moment 
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toevallig uit het raam en zag de profeet in de tuin een potje wor-
stelen met een vriend. Daardoor, en door andere momenten van 
onschuldig vermaak, raakte de predikant overtuigd van de eerlijk-
heid van de profeet en diens warsheid van enige huichelarij. (…)

Bij een andere gelegenheid ging Joseph Smith op in een balspel 
met enkele jongemannen in Nauvoo. Toen zijn broer Hyrum dat 
zag, wilde hij de profeet er na afloop op aanspreken en verweet 
hij hem zelfs dat het eigenlijk niet gepast was voor een profeet van 
de Heer. De profeet antwoordde kalm: ‘Broeder Hyrum, het kan 
helemaal geen kwaad om met de jongens een onschuldig spel te 
spelen. Het verschaft ze juist veel plezier en ze leren me beter ken-
nen.’ 20 [Zie suggestie 3 op p. 279.]

Joseph Smith genoot van ‘onschuldig vermaak’ met familieleden en vrienden.
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Door de macht van de Heilige Geest nam Joseph 
Smith in geestelijke kracht en invloed toe.

Joseph Smith, de grote profeet, had geen opleiding genoten toen 
God hem uitkoos en hem zijn zending bekendmaakte. De Heer 
stort geestelijke gaven en kennis uit op de ongeletterden, en de 
grootsheid van zijn koninkrijk wordt hen door de macht van de Hei-
lige Geest bekendgemaakt. Zo neemt hun grote kennis aangaande 
de dingen Gods stapsgewijs toe.11

In de laatste fase van zijn leven werd Joseph Smith een meester 
van kracht en invloed ten opzichte van zijn medemensen. Dat feit 
werd mij heel duidelijk toen ik van een zending in Europa thuis-
kwam. Ik kon zien en zei zelfs tegen hem dat hij erg was veranderd 
sinds ik hem voor het laatst had gezien; dat hij sterker en krachtiger 
was geworden. Dat gaf hij ook toe en zei dat de Heer hem met een 
ruimere mate van zijn Geest had begiftigd.

Op een dag riep hij de broeders van het Quorum der Twaalf 
Apostelen en andere vooraanstaande ouderlingen van de kerk bij-
een om ze ieder hun taken en zending toe te wijzen. Ieder zat met 
spanning te wachten om het woord van de profeet aangaande zijn 
toekomstige taken te horen. Ze voelden dat ze zich in de tegen-
woordigheid van een superieure persoonlijkheid bevonden. In Kirt-
land leek de profeet die kracht en macht nog niet in die mate te 
bezitten, (…) maar in latere jaren was hij zo sterk geworden in de 
kracht van de Heer dat de mensen dat voelden. Dat was ook bij 
deze gelegenheid het geval. De ouderlingen waren zich bewust van 
zijn superieure kracht. ‘Broeder Brigham,’ zei hij, ‘ik wil dat u naar 
het oosten gaat en de aangelegenheden van de kerk in de oostelijke 
staten regelt, samen met broeder Kimball.’ Hij wendde zich vervol-
gens tot een ander en zei: ‘Richt uw aandacht op de publicatie van 
ons blad’, en zo wees hij ieder zijn bijzondere zending toe. Allen 
aanvaardden zijn woord als de wil van de Heer. (…)

De profeet had de macht om op ieder die met hem in con-
tact kwam diepe indruk te maken. Hij had iets over zich wat hun 
hart raakte. Dat was vooral het geval wanneer broeders van hem 
hun zending kregen toegewezen om het evangelie te prediken. 
De inspiratie die van hem uitging nam hun ziel in bezit, en zijn 
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woorden drongen tot in het binnenste van hun wezen door. Zij 
hadden hem lief en geloofden in hem. Ze waren bereid alles te 
doen wat hij hen opdroeg om het werk van God voort te stuwen. 
Hij vulde ze met de kracht van zijn aanwezigheid en wekte ze op 
met het getuigenis van zijn profetische zending. Er zijn veel men-
sen in de wereld die een uitzonderlijke geest van vriendschap en 
warmte bezitten die iedereen voelt die met hen in aanraking komt. 
Ik heb veel van die mensen ontmoet, maar ik ben nog nooit iemand 
tegengekomen in wiens gezelschap ik de bijzondere en krachtige 
invloed heb gevoeld die ik voelde in de tegenwoordigheid van 
de profeet Joseph Smith. Doordat hij een ruim deel van de Geest 
van God bezat, kon iemand alleen al door zijn hand te schudden 
van zijn invloed vervuld raken. Ieder met een gevoelige aard kon 
zonder meer aanvoelen dat hij de hand van een uitzonderlijk mens 
schudde.12 [Zie suggestie 4 op p. 280.]

Ieder van ons kan een getuigenis krijgen dat Joseph Smith 
een profeet was en dat hij het evangelie heeft hersteld.

In de oprechtheid van mijn hart en met een eerlijke bedoeling 
om de waarheid te kennen, ontving ik [ Joseph Smiths] boodschap 
— ik gehoorzaamde deze leer en ik ontving, op uiterst tastbare en 
afdoende wijze, een goddelijke manifestatie — de beloofde zegen 
— een zekere kennis van dit werk. Ben ik de enige getuige? Hoe 
staat het met de duizenden die ik nu toespreek? Bent u ook alle-
maal getuige? 13

Wat is de aard van ons getuigenis? Die is als volgt: dat dit de 
bedeling van de volheid der tijden is, dat de engel die Johannes 
de Openbaarder zag vliegen in het midden des hemels en die het 
eeuwig evangelie had, om dat te verkondigen aan hen, die op de 
aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie — dat 
die engel op aarde is verschenen en het evangelie heeft hersteld, 
waarbij Joseph Smith het werktuig was door wie de herstelling 
plaatsvond [zie Openbaring 14:6].14

Joseph Smith verklaarde dat Petrus, Jakobus en Johannes aan 
hem verschenen en hem het gezag verleenden om de heilige veror-
deningen van het evangelie te bedienen waardoor iedere oprechte 
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man en vrouw de Heilige Geest beloofd kreeg, en een volmaakte 
kennis van de leer.15

Joseph Smith werd gemachtigd om een kanaal te ontsluiten en 
een plan voor te leggen waardoor mensen kennis van deze dingen 
kunnen verkrijgen. Zo hoeven we ons niet alleen op het getuigenis 
van de profeten te verlaten, of op het getuigenis van de apostelen 
van weleer, of op het getuigenis van de hedendaagse apostelen, 
of op het Boek van Mormon, of op wat er ook in het verleden 
is gedaan of gezegd, maar kunnen we de waarheid zelf te weten 
komen. Die kennis is persoonlijk.16

Ik weet dat Joseph Smith een waar profeet van de levende God 
was. Ik getuig dat hij God en zijn Zoon Jezus Christus heeft gezien 
en met Hen heeft gesproken. De Heer heeft me dit levende getui-
genis gegeven en het is sindsdien in mijn ziel blijven branden. Ik 
draag het nu uit aan de hele wereld. Ik getuig niet alleen tot het 
hele mensdom dat Joseph Smith door God is gezonden en dat het 
werk dat door zijn toedoen tot stand is gebracht het werk van God 
is, maar waarschuw ook alle natiën der aarde met betrekking tot de 
voorspellingen die de profeet heeft gedaan. En ik getuig plechtig 
dat ik weet dat ze waar zijn.17 [Zie suggesties 5 en 6 op p. 280.]

Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Probeer u de gebeurtenis voor te stellen die op p. 271 staat 
beschreven. Wat zegt dat verhaal ons over de profeet Joseph 
Smith?

 2. Neem president Snows beschrijvingen van het karakter van 
Joseph Smith door (pp. 273–275). In welke opzichten droeg 
het karakter van Joseph Smith er volgens u toe bij dat hij een 
werktuig in de handen van de Heer kon zijn?

 3. Wat zijn uw gedachten of gevoelens over de profeet Joseph 
die tijd nam voor ‘onschuldig vermaak’? (pp. 275–276.) Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat we ons zo vermaken dat we de 
Heilige Geest sterker in plaats van minder sterk kunnen voelen?
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 4. In welke opzichten nam Joseph Smiths ‘grote kennis aan-
gaande de dingen Gods stapsgewijs toe’? (Zie voor enkele 
voorbeelden pp. 277–278.) Hoe kunnen we het voorbeeld van 
de profeet volgen bij ons streven naar geestelijke groei?

 5. Lees de eerste volledige alinea op p. 278 alsof president 
Snow zich rechtstreeks tot u wendt. Hoe zou u zijn vragen 
beantwoorden?

 6. Bestudeer de paragraaf die op p. 280 begint. Welke ervarin-
gen hebt u gehad waarbij u voor uzelf moest weten dat het 
evangelie door middel van de profeet Joseph Smith is hersteld? 
Welke raad kunt u geven aan iemand uit uw familie- of vrien-
denkring die dit getuigenis wil ontvangen?

Relevante teksten: LV 1:17; 5:9–10; 35:17–18; 135:3; Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:1–26

Onderwijstip: ‘Als iemand een vraag stelt, overweeg dan anderen 
die vraag te laten beantwoorden. U kunt bijvoorbeeld zeggen: 
“Dat is een interessante vraag. Wat vinden jullie daarvan?” Of: “Kan 
iemand anders deze vraag beantwoorden?”’ (Onderwijzen — geen 
grotere roeping, p. 64.)

Noten
 1. Conference Report, oktober 1900, p. 61.
 2. ‘Reminiscences of the Prophet Joseph 

Smith’, Deseret SemiWeekly News, 29 
december 1899, p. 1.

 3. Deseret News: SemiWeekly, 27 juni 
1882, p. 1.

 4. Deseret News: SemiWeekly, 9 maart 
1886, p. 1.

 5. ‘Reminiscences of the Prophet Joseph 
Smith’, p. 1.

 6. ‘The Grand Destiny of Man’, Deseret 
Evening News, 20 juli 1901, p. 22.

 7. Conference Report, april 1898, p. 64.
 8. Millennial Star, 25 november 1889,  

p. 738; naar een gedetailleerd verslag 
van een toespraak van Lorenzo Snow 
op de algemene oktoberconferentie 
van 1889.

 9. Millennial Star, 27 juni 1895, p. 402.
 10. ‘Reminiscences of the Prophet Joseph 

Smith’, p. 1.
 11. In: Journal History, 14 november 1898, 

p. 4; naar een gedetailleerd verslag van 
een toespraak van Lorenzo Snow op 
de conferentie van de ring Box Elder 
in november 1898.

 12. ‘Reminiscences of the Prophet Joseph 
Smith’, p. 1.

 13. Deseret News: SemiWeekly, 9 maart 
1886, p. 1.

 14. Deseret News, 22 november 1882, p. 690.
 15. Deseret News: SemiWeekly, 9 maart 

1886, p. 1.
 16. Deseret News, 22 november 1882, p. 690.
 17. ‘Reminiscences of the Prophet Joseph 

Smith’, p. 1.
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Gedachten over de zending 
van Jezus Christus

‘We zijn allemaal afhankelijk van Jezus Christus, 
van zijn komst in de wereld om de weg te openen die 
vrede, geluk en verhoging binnen ons bereik brengt.’

Uit het leven van Lorenzo Snow

In oktober 1872 droeg president Brigham Young zijn eerste raad-
gever, president George A. Smith, op om door delen van Europa en 
het Midden-Oosten te reizen. In een brief aan president Smith schre-
ven president Young en zijn tweede raadgever, president Daniel H. 
Wells: ‘We zien graag dat u nauwlettend observeert welke mogelijk-
heden er nu zijn, of waar ze te creëren zijn, om het evangelie in de 
verschillende landen die u gaat bezoeken te introduceren.’ De laatste 
bestemming van de reis zou het Heilige Land zijn, waar president 
Smith het land aan de Heer zou toewijden. President Young en pre-
sident Wells schreven: ‘We bidden dat u gespaard mag blijven en in 
vrede en veiligheid kunt reizen, dat u overvloedig gezegend mag 
worden met woorden van wijsheid en vrijuit kunt spreken in al uw 
conversaties aangaande het heilige evangelie, vooroordelen kunt 
wegnemen en zaadjes van rechtschapenheid onder de mensen kunt 
zaaien.’ 1 President Smith nam een kleine groep heiligen der laatste 
dagen mee, met inbegrip van ouderling Lorenzo Snow, die toen lid 
van het Quorum der Twaalf Apostelen was. Ouderling Snows zus 
Eliza R. Snow, die destijds als algemeen ZHV-presidente werkzaam 
was, maakte eveneens deel uit van de groep.

Tijdens de reis schreef ouderling Snow geregeld brieven waarin 
hij de geografie, de gebouwen, de gewoonten en de omstandig-
heden van de mensen beschreef. Maar toen hij met het reisgezel-
schap locaties in het Heilige Land bezocht, veranderden zijn brieven 
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‘wij getuigen tot de hele wereld dat we door goddelijke openbaring 
weten, namelijk door de manifestaties van de Heilige geest, 

dat Jezus de christus is, de zoon van de levende god.’
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van toon. Zijn gedachten gingen uit naar de Zoon van God, die 
regelmatig diezelfde plekken eeuwen daarvoor had aangedaan. Zo 
schreef hij over zijn ervaring in februari 1873, toen de groep de stad 
Jeruzalem naderde:

‘Nog een uur rijden (…) dan zijn we in Jeruzalem. We gaan 
voort en begeven ons uiteindelijk op een hoogte [of heuvel] en 
kijken uit over de “Heilige Stad”, Jeruzalem. Rechts in de verte zien 
we de berg Zion, de stad van David liggen. Links van ons is die 
indrukwekkende hoogte, die er kaal uitziet, de Olijfberg, eens de 
favoriete plek van Jezus, waar Hij Zich vaak terugtrok en de plek 
waar Hij zijn laatste heilige voetstappen zette voordat Hij naar de 
tegenwoordigheid van zijn Vader opvoer. Deze belangwekkende 
historische locaties, met al hun heilige associaties, zetten aan tot 
plechtige, inspirerende gedachten en indrukwekkende bespiegelin-
gen. Ja, daar is Jeruzalem! Waar Jezus leefde en leerde, en gekrui-
sigd werd, waar Hij uitriep: “Het is volbracht”, zijn hoofd boog en 
stierf! Langzaam en behoedzaam dalen we zigzaggend de heuvel 
af, (…) tot we de stad bereiken.’ 2

Na een bezoek aan de Jordaan schreef ouderling Snow: ‘We 
dronken van het zoete en verfrissende water en wasten ons in 
die heilige stroom, waarbij onze gedachten uitgingen naar de 
dagen van onze jeugd, toen we in de Heilige Schrift de belangrijke 
gebeurtenissen lazen die zich in deze streek hadden afgespeeld 
— de oversteek van de Israëlieten toen de rivier droog kwam te 
liggen, nadat de priesters, met de heilige ark op hun schouders, in 
de stromende rivier stapten; Elia die het water herwaarts en der-
waarts verdeelde en door het droge overstak, en vanaf de vlakte 
aan de overzijde in een storm ten hemel voer; en Elisa, die bij zijn 
terugkeer de mantel van Elia nam die van hem afgevallen was, 
en daarmee op het water sloeg en riep: “Waar is de Here, de God 
van Elia?”, waarna het water van de Jordaan voor de derde maal 
verdeeld werd. Maar een andere gebeurtenis van nog veel groter 
belang heeft hier plaatsgevonden — de doop van onze Heiland, 
verhaald in de volgende woorden: “Johannes predikte in de woes-
tijn van Judea, en Jezus kwam uit Galilea naar de Jordaan om Zich 
door hem te laten dopen” [zie Matteüs 3]. En wij stonden op of 
nabij de plek waar al die gedenkwaardige gebeurtenissen hadden 
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plaatsgevonden, staande aan de oever, uitkijkend over het dal en 
badend in dezelfde rivier die een stil getuigenis van die sublieme 
gebeurtenissen gaf.’ 3 [Zie suggestie 1 op p. 289.]

Leringen van Lorenzo Snow

Jezus Christus kwam in de wereld om de wil 
van de Vader te doen en voor ons de weg naar 

vrede, geluk en verhoging te openen.

Dit evangelie is in verschillende perioden op aarde gekomen. De 
profeten waren ermee bekend. Zij begrepen ondubbelzinnig dat 
Jezus het Lam was dat sedert de grondlegging der wereld geslacht 
was [zie Openbaring 13:8; Mozes 7:47], en dat Hij op de daartoe 
bestemde tijd onder de mensenkinderen zou komen, voor hun zon-
den zou sterven en gekruisigd zou worden om het heilsplan ten 
uitvoer te brengen.4

Toen Jezus als hulpeloze baby in de kribbe lag, wist Hij niet dat 
Hij de Zoon van God was en dat Hij de aarde geschapen had. Toen 
het bevel van Herodes werd uitgevaardigd, was Hij daar onkundig 
van. Hij had niet de macht om Zichzelf te redden, en [ Jozef en 
Maria] moesten met Hem naar Egypte [vluchten] om Hem voor de 
gevolgen van dat bevel te behoeden. (…) Hij groeide op tot man en 
gaandeweg zijn ontwikkeling werd er aan Hem geopenbaard wie Hij 
was en met welk doel Hij in de wereld was. Hij raakte bekend met 
de heerlijkheid en macht die Hij bezat voordat Hij op aarde kwam.5

Jezus trok rond om zijn zending te vervullen, en vertelde het 
volk dat Hij de wonderen die Hij in hun midden verrichtte niet uit 
eigen kracht of door zijn eigen wijsheid deed, maar dat Hij daar was 
om de wil van zijn Vader te volbrengen. Hij zocht niet de lof en de 
eer van mensen, maar zocht de lof en eer van zijn Vader die Hem 
gezonden had. Hij zei: ‘Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders 
en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, 
die zult gij aannemen.’ [ Johannes 5:43.]

Welnu, het bijzondere van zijn zending, en hetgeen die zending 
van andere onderscheidde, was het volgende: Hij zocht niet de 
lof en de eer van mensen, maar zocht de lof en eer van zijn Vader 
en was gekomen om het werk van zijn Vader te doen die Hem 
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gezonden had. Daarin lag het geheim van zijn succes besloten. En 
daarin ligt het geheim van ons aller succes besloten die volgens 
datzelfde beginsel te werk gaan.6

Jezus Christus, de Zoon van God, werd destijds in een omstan-
digheid geplaatst waarin het uiterste van Hem werd gevergd om 
te volbrengen wat voor het heil van miljoenen kinderen van God 
noodzakelijk was. De Zoon van God moest zich tot het uiterste 
inspannen en al zijn wilskracht aanwenden voordat Hij de vuurproef 
kon doorstaan, en het offer kon brengen dat noodzakelijk was.7

Jezus, de Zoon van God, werd naar de aarde gezonden om deze 
uitzonderlijke zegeningen voor u en mij mogelijk te maken. Hij 
moest een groot offer brengen. Het vereiste alle kracht die Hij had 
en al het geloof dat Hij kon opbrengen om te kunnen volbrengen 
wat zijn Vader van Hem vereiste. (…) Hij faalde niet, ook al was de 
beproeving zo zwaar dat Hij grote druppels bloed zweette. (…) Zijn 
gevoelens moeten onuitsprekelijk zijn geweest. Hij vertelt ons zelf, 
wat is opgetekend in afdeling 19 van de Leer en Verbonden, dat zijn 
lijden zo groot was dat het zelfs Hem ‘van pijn deed sidderen en uit 
iedere porie bloeden, en naar lichaam en geest deed lijden — en 
[Hij] wilde dat [Hij] de bittere beker niet behoefde te drinken, en 
kon terugdeinzen.’ Maar Hij kon voortdurend in zijn hart zeggen: 
‘Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschiede.’ [Zie LV 19:15–19.] 8

eind 1872 en begin 1873 maakten ouderling lorenzo Snow 
en anderen een rondreis door het Heilige land.
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We zijn allemaal afhankelijk van Jezus Christus, van zijn komst 
in de wereld om de weg te openen die vrede, geluk en verhoging 
binnen ons bereik brengt. En als Hij zijn zending niet had vervuld, 
hadden we die zegeningen en voorrechten die ons in het evangelie 
door de bemiddeling van Jezus Christus worden gegarandeerd, niet 
kunnen verwerven. Maar Hij vervulde zijn zending met verve. (…)

(…) Hoewel Hij Zich heeft opgeofferd en het plan voor de ver-
lossing van het mensdom in werking heeft gesteld, zullen wij ons 
moeten inspannen om die eenheid tussen Hem en ons te bewerk-
stelligen, anders kan ons heil niet tot stand gebracht worden.9

We begrijpen ten volle dat, net zoals Jezus Christus hier een 
lichaam had en dat lichaam in een verheerlijkte staat terugontving, 
ook wij op dezelfde zegen, dezelfde verhoging en dezelfde heerlijk-
heid aanspraak mogen maken.10 [Zie suggesties 2 en 3 op p. 289.]

Jezus Christus heeft de aarde in de laatste dagen bezocht 
en hemelse waarheden voor ons heil geopenbaard.

De God die in de hemelen zetelde, die daar vóór de grondleg-
ging der wereld regeerde, die de aarde schiep, en die in het midden 
des tijds neerdaalde om datgene wat Hij had geschapen te vervol-
maken en te redden, is in deze tijd aan de mens verschenen.11

Wij getuigen tot de hele wereld dat we door goddelijke openba-
ring weten, namelijk door de manifestaties van de Heilige Geest, dat 
Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, en dat Hij Zich 
geopenbaard heeft aan Joseph Smith, op net zo’n persoonlijke wijze 
als aan zijn apostelen vanouds toen Hij uit het graf was herrezen, 
en dat Hij aan hem hemelse waarheden heeft bekendgemaakt, de 
enige die het mensdom kunnen redden.’ 12

Twee mannen hebben Hem in de tempel in Kirtland gezien. 
(…) De Zoon van God is aan hen verschenen, Hij die door de 
Joden werd gedood, en zei zeiden: ‘De sluier werd van ons verstand 
weggenomen en de ogen van ons begrip werden geopend, en wij 
zagen de Heer op de balustrade van het spreekgestoelte staan, vóór 
ons.’ (…) Onder zijn voeten bevond zich zuiver goud. Zijn gelaat 
straalde nog helderder dan de zon. Zijn stem was als het bruisen 
van geweldige wateren. Het was de stem van Jehova, zeggende: ‘Ik 
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ben de eerste en de laatste. Ik ben het die leeft. Ik ben het die werd 
gedood. Ik ben uw voorspraak bij de Vader. Zie, uw zonden zijn u 
vergeven. U bent rein voor mijn aangezicht; daarom, heft uw hoofd 
op en verheugt u. U hebt dit huis voor mijn naam gebouwd. Ik zal 
dit huis aanvaarden en ik zal mijn Geest uitstorten op wie mijn 
geboden onderhouden, en Ik zal niet toestaan dat dit heilig huis 
wordt bezoedeld.’ [Zie LV 110:1–8.] Dit was de stem van dezelfde 
persoon die de Joden hadden verworpen, en Hij is daar gezien. Nu 
weet ik dat die dingen waar zijn zoals God waar is. Maar de volken 
der aarde beseffen niet dat Jezus, de Zoon van God, is gekomen 
en aan de mens is verschenen, en hen met gezag heeft bekleed om 
het evangelie te prediken en de Heilige Geest te beloven aan allen 
die deze beginselen zullen geloven en gehoorzamen, en dat ze een 
zekere kennis zullen ontvangen dat deze beginselen waar zijn.13 [Zie 
suggestie 4 op p. 289.]

De Heiland komt terug op aarde en we moeten 
ons op zijn wederkomst voorbereiden.

We hebben een getuigenis aangaande Christus, dat Hij weder-
komt om op aarde te regeren.14

Jezus zal te zijner tijd terugkomen en in ons midden verschijnen, 
zoals Hij vroeger onder de Joden is verschenen. En Hij zal met ons 
eten, drinken en praten. Hij zal ons de verborgenheden van het 
koninkrijk bekendmaken en ons dingen vertellen die nu nog niet 
besproken kunnen worden.15

Als u zich in een rijdend treinstel bevindt en u blijft zitten waar u 
zit, zal die trein u naar uw bestemming brengen. Maar u loopt groot 
gevaar als u eerder uitstapt, en het kan wel eens lang duren voordat 
er weer een trein langskomt. Zo is het ook met ons — als we goed 
leven en ons werk doen, gaan we vooruit. En als we onze verbon-
den nakomen, doen we het werk van God en bereiken we zijn 
doeleinden. Dan zijn we voorbereid wanneer Jezus, de Zoon van 
God, in heerlijkheid en glorie verschijnt en op allen die getrouw 
zijn gebleken alle zegeningen zal uitstorten waarnaar zij hebben 
uitgekeken, en wel duizendvoudig. (…)
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(…) Ik zeg tot de heiligen der laatste dagen: als iemand van 
u in slaap dreigt te vallen, lees dan de woorden van de Heiland 
die Hij op aarde sprak aangaande de tien maagden. Vijf van hen 
waren wijs en namen olie in hun lampen mee. Toen de bruidegom 
verscheen, was slechts de helft van hen voorbereid om hem tege-
moet te gaan [zie Matteüs 25:1–13; LV 45:56–59]. Laat dat bij ons 
als heiligen der laatste dagen niet zo zijn. Laten wij proberen trouw 
te zijn aan de eeuwigdurende verbonden die wij hebben gesloten 
en trouw zijn aan God. Moge God de heiligen der laatste dagen 
zegenen en zijn Geest over u uitstorten. Moge u trouw zijn aan uw 
God, trouw aan uw gezin, en u in alle dingen verstandig gedragen. 
Moge u werken ten behoeve van het koninkrijk van God, opdat 
we niet onder de dwaze maagden worden bevonden, maar waar-
dig worden bevonden met hen die als koningen en koninginnen 
worden gekroond om voor eeuwig te heersen en te regeren.16 [Zie 
suggesties 5 en 6 op p. 289.]

President Snow spoorde de heiligen aan het voorbeeld van de vijf 
wijze maagden in de gelijkenis van de tien maagden te volgen.
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Suggesties voor studie en onderwijs

Denk na over deze suggesties terwijl u het hoofdstuk bestudeert of 
uw les voorbereidt. Zie pp. V–VII voor meer informatie.

 1. Denk na over de woorden van president Snow over zijn 
ervaringen in het Heilige Land (p. 283). Waarom denkt u dat 
hij werd aangezet tot ‘plechtige, inspirerende gedachten en 
indrukwekkende bespiegelingen’ toen hij daar was? Hoe kun-
nen wij soortgelijke gevoelens over de Heiland ontwikkelen, 
ook zonder het Heilige Land te bezoeken?

 2. Bestudeer de paragraaf die op p. 284 begint en sta stil bij wat 
Jezus Christus voor u heeft gedaan. De Heiland had het verlan-
gen om ‘de lof en eer van zijn Vader’ te zoeken. Denk erover 
na wat u moet doen om de wil van God te volgen.

 3. Op pp. 284-285 bespreekt president Snow ‘het geheim van 
succes’. Hoe werkt dat geheim voor ons?

 4. Neem de paragraaf door die op p. 286 begint. Hoe beïnvloedt 
uw getuigenis van Jezus Christus uw leven? Overweeg ver-
schillende manieren waarop we ons getuigenis van Jezus 
Christus aan de wereld kunnen uitdragen. Hoe kunnen we 
ons getuigenis bijvoorbeeld in ons gezin uitdragen? Aan de 
gezinnen en personen die we als huisonderwijzer of huisbe-
zoekster dienen? Aan onze buren? Aan mensen die we dage-
lijks tegenkomen?

 5. Hoe kunnen we ons op de wederkomst van Jezus Christus 
voorbereiden? (Zie voor enkele voorbeelden pp. 287–288.) 
Hoe kunnen we anderen helpen zich voor te bereiden?

 6. In welke opzichten is uw getuigenis van Jezus Christus door 
de leringen van president Snow versterkt? Zoek naar moge-
lijkheden om uw getuigenis aan familieleden en anderen uit 
te dragen.

Relevante teksten: Lucas 12:31–48; 2 Korintiërs 8:9; 2 Nephi 2:7–8; 
25:23, 26; Alma 7:11–13; LV 35:2; Geschiedenis van Joseph Smith 1:17
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Onderwijstip: ‘Laat iedere deelnemer een paragraaf uitkiezen en die 
voor zichzelf lezen. Laat de mensen die dezelfde paragraaf hebben 
uitgekozen in groepjes van twee of drie bij elkaar gaan zitten en 
bespreken wat ze ervan hebben geleerd’ (p. VII van dit boek).

Noten
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 3. In: Correspondence of Palestine Tourists, 
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wat van ons gevraagd wordt, 
180–182

potentieel om gelijk te worden aan, 
86–91

zijn hand erkennen in het goede dat 
we doen, 157

Guy, Joseph, genezen door bediening 
van Lorenzo Snow, 211–212

H

Heilige Geest
als onze vriend, 78, 81
bereidt ons voor op celestiale heer-

lijkheid, 80–81
brengt vrede en geluk, 78–79
gave van, verbonden aan geloof en 

bekering, 51–52
gave van, wordt verleend met het 

juiste gezag, 56
geeft raad, 78
helpt in bijzondere omstandighe-

den, 73–75, 80
helpt ons beproevingen te door-

staan, 79–81
helpt ons taken te vervullen, 79–80
houdt ons op pad voorwaarts, 82
ingevingen van, redden Lorenzo 

Snows leven, 73–75
leiding van, leidt tot zegeningen, 

57–59
openbaart dingen van God, 77

verleend door handoplegging, 
54–55

voert tot alle waarheid, 75–77
werkt op het hart van onderzoekers 

in, 234
zet leden aan op zending te gaan, 

234

Heilsplan
ingesteld vóór de wereld begon, 245
is het evangelie, 245
leven en door van Jezus Christus 

maken deel uit van, 284–286

Hemelse Vader. Zie God de Vader

Herstelling
geprofeteerd, 245
Lorenzo Snows getuigenis van, 

278–279
tot stand gebracht door middel van 

Joseph Smith, 213–214, 278–279

Hoogmoed, voorbeeld van een kerk-
leider, 221, 222–223

Hosannakreet, 141–143

Huwelijk
eensgezindheid in, 133–134
eeuwig huwelijk dient te worden 

aangemoedigd, 131
eeuwig huwelijk in de tempel, 143
eeuwig huwelijk voor wie in dit 

leven niet huwen, 132–133
zustershulpvereniging moedigt 

huwelijkstrouw aan, 174

I

Italiaanse zending, door Lorenzo Snow 
gevestigd, 21–24, 209–212

J

Jensen, Ella, uit de dood opgewekt 
door bediening van Lorenzo Snow, 
26–28

Jezus Christus
bidt dat allen één mogen zijn, 

201–202
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doop van, 53, 283
geboorte van, 284
getuigenis van, 63, 189–190, 

286–287
hoofd van de kerk, 243–244
komt op aarde om te regeren, 

287–288
onderwerping aan de wil van de 

Vader, 152–154, 284–286
vergeving door het zoenbloed  

van, 56
verhoging door, 89–90, 285–286
verschijnt aan Lorenzo Snow, 29, 

243–244
verschijnt in Kirtlandtempel, 

255–256, 286–287
verzoening van, voor alle mensen, 

191
voorbeeld van priesterschapszorg, 

191
voorbeeld van verleidingen weer-

staan, 258
voorordening van, 112
zending van, 284–286

K

Karakter
bekering maakt karakter sterker, 125
goed karakter ontwikkelen, 121–122
in de Schriften lezen we over verbe-

teren van, 123–124
ontwikkelt zich geleidelijk, 124–125
rechtschapen karakter behouden, 

doet ons tot de Heer naderen, 
125–127

Kennis
aan anderen overbrengen, 266
geestelijk kennis verkrijgen vereist 

inspanning, 66–68
in geestelijke kennis toenemen, 

65–66
Zie ook Leren

Kerk van Jezus Christus

gaat voorwaarts ondanks tegen-
stand, 241–244, 246–248

gebouwd op een vast fundament, 
247–248

Zie ook Dienen in de kerk; Konink-
rijk van God

Kinderen
dienen de wet van tiende te 

kennen, 168
een kostbaar erfdeel, 133

Kirtlandtempel
Jezus Christus verschijnt in, 139, 

255–256, 286–287
zegeningen bij inwijding van, 

255–256

Koninkrijk van God
eerst zoeken, 259–260
kan niet worden vernietigd, 247–248
opbouwen, 249, 259–260
toewijding aan, 257–258
voortdurende vooruitgang van, 

241–244
ZHV-zusters stuwen het voort, 

173–174
Zie ook Dienen in de kerk; Kerk van 

Jezus Christus

L

Leerkrachten
hebben leiding van de Geest nodig, 

43–45, 224–225
leren kinderen tiende te betalen, 168
moeten met liefde dienen, 224
verlicht door onderwijzen van 

 anderen, 266

Leiders
dienen taken te delegeren, 225–226
hebben leiding van de Geest nodig, 

226–227
moeten met liefde dienen, 224–225
moeten niet naar eigen eer streven, 

221, 224–225



r e g I S t e r

297

moeten zich bekommeren om 
het welzijn van anderen, 221, 
222–227

opgedragen om de schapen van de 
Heer te hoeden, 223–224

Leren
door de Geest, 43–45
door geloof, 40–42
gebaat bij herhaling, 42–43
vereist volharding, 40–42
Zie ook Kennis

Liefde
in zendingswerk, 234
van zendelingen voor mensen, 238
voor elkaar, 203–206, 264–265
voor God meer dan voor de wereld, 

257

M

Malta, Lorenzo Snows werk in, 
187–189

Millennium, tempelwerk tijdens, 146

Mount Pisgah
Lorenzo Snow presideert, 20, 

109–112
ontspanning in, 109–112

N

Naastenliefde
voor iedereen, 264–265
ZHV-zusters zijn toonbeeld van, 173

Nederigheid
noodzakelijk om de Geest te heb-

ben, 81–82
noodzakelijk om het werk te vol-

brengen, 249–251
noodzakelijk voor leiders, 226–227

O

Offers
brengen met Gods hulp, 182–183
kunnen door de Heer worden 

gevraagd, 250

noodzakelijk voor stoffelijk heil, 
248–249

om tempelwerk te doen, 146
ten behoeve van anderen, 205–206, 

267–268
vereist van zendelingen, 232–233

Ontmoediging, overwinnen, 103, 176

Openbaring
helpt te midden van moeilijkheden, 

75–76
kerk is gebouwd op de rots van, 

76–77
nederigheid noodzakelijk voor, 81

Opgewektheid, God dienen met, 195

Opleiding
belang van, voor Lorenzo Snow, 

3–4, 39–42
geestelijk, 43, 65–66
vereist geloof, inspanning en door-

zettingsvermogen, 40–42

Opvolging in het presidentschap, 
241–244

Ouders
moedigen thuis liefde en vriende-

lijkheid aan, 133–134
moeten beginselen van leven en 

heil ontwikkelen, 136
moeten een voorbeeld zijn voor de 

kinderen, 135–136
moeten kinderen leren tiende te 

betalen, 168
Zie ook Gezin

P

Patten, David W., getuigt tot Lorenzo 
Snow, 1, 3

Permanent emigratiefonds, 199–201

Priesterschap
dragers van, moeten anderen die-

nen, 216–218
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dragers van, moeten grondbegin-
selen van gerechtigheid volgen, 
216–218

dragers van, moeten streven naar 
geestelijke gaven, 216–218

dragers van, werken samen met 
ZHV-zusters, 173–174

gedelegeerd gezag uit de hemel, 
213–214

helpt ons geluk te vinden, 215
hersteld door middel van Joseph 

Smith, 213–214
leidt en vervolmaakt ons, 215

Q

Quorum der Twaalf Apostelen, 
Lorenzo Snows roeping tot, 20–21

Quorums, eenheid in, 202–203

R

Roepingen
eren, 191–194
hulp van de Heer nodig bij vervul-

len van, 154–157, 179–180
zijn allemaal belangrijk in Gods 

werk, 191–194

S

Schriften, duiden op ons goddelijk 
potentieel, 88–91

Smith, Alma L., redt mede Lorenzo 
Snows leven, 73–75

Smith, Hyrum, martelaarsdood van, 
241

Smith, Joseph
deugdzaam karakter van, 274–275
een oprechte jongeman toen hij 

werd geroepen, 273–274
genoot van onschuldig vermaak, 

275–276
goddelijke roeping van, 273
het priesterschap is hersteld door, 

213–214

Lorenzo Snows ervaringen met, 
271–274

Lorenzo Snows getuigenis van, 273, 
278–279

Lorenzo Snow ziet voor het eerst, 
274

martelaarsdood van, 241
nam in geestelijke kracht en invloed 

toe, 277–278
spreekt met macht in Nauvoo-
tempel, 271
vrij van huichelarij, 275–276

Snow, Eliza R. (zus van Lorenzo Snow)
kinderloze staat van, 132–133
tweede algemeen ZHV-presidente, 

171
vergezelt Lorenzo Snow naar het 

Heilige Land, 281–283

Snow, Lorenzo
als voltijdzendeling, 7–16, 21–24, 

73–75, 209–212
bekering van, 6–7, 61, 63–64
besluit op zending te gaan, 229–231
bezoekt het Heilige Land, 281–284
bouwt de kerk in Malta op, 187–189
doop van, 6, 49
en tempelwerk, 26
ervaart storm op weg naar 

 Engeland, 179–180
ervaringen met Joseph Smith, 

274–275
geeft gehoor aan Brigham Youngs 

oproep tot verandering, 119, 121
geroepen tot het Quorum der 

Twaalf Apostelen, 20–21
gesteund als president van de kerk, 

243–244
is leergierig, 3–4, 39–40
jeugd van, 3–4
Jezus Christus verschijnt aan, 29, 

243–244
krijgt een getuigenis, 6–7
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krijgt hulp van een man die hij had 
geholpen, 263, 264

laat geld achter bij Brigham Youngs 
echtgenote, 10–11

legt een Waldenzer jongen de han-
den op, 211–212

legt Ella Jensen de handen op, 
27–28

legt gewonde hofmeester de han-
den op, 14–16

leidt heiligen in Brigham City, 25
leidt heiligen in Mount Pisgah, 20
maakt priesterschap groot, 119, 121
onderwijst in de wet van tiende, 

32–33, 161–164
opleiding van, 4–6
organiseert een familiereünie,  

129, 131
sluit meervoudig huwelijk, 18
sluit vriendschap met godsdienstige 

leiders, 30
spreekt op een activiteit van de 

zustershulpvereniging, 171
stuurt een brief aan priesterschaps-

leiders in Londen, 221, 222–223
vertelt over eerdere problemen en 

successen met spreken in het 
openbaar, 95–97

vestigt de Italiaanse zending, 21–24
wordt president van de kerk, 28–30
zamelt bijdragen in voor het perma-

nent emigratiefonds, 199–201
zijn leven gered als zendeling in 

Hawaï, 73–75

Snow, Oliver (vader van Lorenzo 
Snow), 3–4

Snow, Rosetta Leonora Pettibone 
(moeder van Lorenzo Snow), 3–4

Speculatiedrift, leidde tot afvalligheid 
in Kirtland, 255–257

Succes
in Gods werk door gehoorzaam-

heid, 195–196

komt door de wil van de Vader te 
doen, 152–157

T

Talenten
gelijkenis van de, 192–194
van anderen gebruiken door leiders, 

225–226

Tegenspoed. Zie Beproevingen

Tegenstand, zal het koninkrijk niet 
vernietigen, 247–248

Tempels
belangrijkste werk in het millen-

nium, 146
belangrijk voor Lorenzo Snow, 26
bereiden ons voor om verleidingen 

te weerstaan, 146–147
betreden met een zuiver hart, 147
en verordeningen voor de doden, 

143–146
gezinnen worden verzegeld in, 143
laten ons heilanden zijn, 146
offers brengen om te werken in, 146
plaatsen om te leren over Gods 

zegeningen, 146
uitnodiging om naar, te gaan, 143
zegeningen van dienen in, 146–147

Thuis. Zie Gezin

Tiende
bekostigt tempels, 166, 167
betalen van, brengt stoffelijke en 

geestelijke zegeningen voort, 163, 
166–168

dient door alle heiligen der laatste 
dagen volledig te worden betaald, 
161–162, 165

heiligt het land, 166–167
leer kinderen betalen van, 168
Lorenzo Snow geïnspireerd om te 

prediken over, 32, 161–162
maakt de kerk schuldenvrij, 33, 

163–164
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niet een moeilijke wet om te begrij-
pen en na te komen, 164–165

ouders en leerkrachten moeten 
voorbeeld zijn in betalen van, 168

Tien maagden, gelijkenis van, 287–288

V

Verbonden
doopverbond nakomen leidt tot 

zegeningen, 57–59
nakomen brengt vreugde, 196–197
niet nakomen, 257–258

Vergeving, 206

Verhoging
mogelijk door Jezus Christus, 

284–286
potentieel voor, 86–91, 132–133

Verleidingen
de Heer geeft ons kracht om te 

overwinnen, 115–116
getrouw blijven bij, 114
hoe we eraan ontkomen, 253–255
niet zwichten voor, 255–257
tempelwerk helpt ons weerstand te 

bieden aan, 147
zendelingen moeten erbij wegblij-

ven, 237

Verordeningen
bediend door de priesterschap, 

56–57, 213–214
voor overledenen, 143–144, 146
zorgen voor eeuwige gaven en 

zegeningen, 56

Vertrouwen
in de beloften van de Heer, 249–251
in God, 176, 179–180

Vervolging, zal kerk niet vernietigen, 
247–248

Volmaking
bekering noodzakelijk voor, 

100–103
binnen onze mogelijkheden, 99–100

een dagelijks proces, 100–103, 105
gebod om te streven naar, 97–99
hemelse bijstand en hulp noodzake-

lijk voor, 97–99
komt door beproevingen, 113

Voorbeeld
is veelzeggend, 226
leiders en leerkrachten dienen voor-

beeld van de Heiland te volgen, 
224–225

ouders zijn voorbeeld voor kinde-
ren, 135–136

Voorspoed, geheim van, 285

Vrede
door de Heilige Geest, 78–79
door Jezus Christus, 284–285

Vreugde
door toewijding aan de zaak der 

waarheid, 196–197
ondanks moeilijkheden, 91–92, 

116–117

Vriendschap
met andersgelovenden, 232
vereist inspanning van beide kan-

ten, 204

Vrouwen, in het werk van de Heer, 171
Zie ook Zustershulpvereniging

W

Waarheid, gave van de Heilige Geest 
leidt tot alle, 75–77

Waldenzen, de, 22–24, 209–212

Wederkomst van Jezus Christus, 
287–288

Welzijn, toewijding aan dat van ande-
ren, 226–227

Wereldsgezindheid
afleggen van, 104–105, 180–182, 

257–258
keert ons tegen eeuwige beginselen, 

255–257
waarschuwingen tegen, 255–257
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weigeren de heerlijkheden van de 
eeuwigheid te verruilen voor, 
258–260

Werken
ten behoeve van vrienden, 266–267
volbrengen wat aan ons is toever-

trouwd, 249–250
waar de Heer ons neerzet, 179

Werk van de Heer
brengt voorspoed, 184
brengt vreugde, 196–197
kan moeilijk zijn, 196–197
we hebben Gods hulp nodig om te 

volbrengen, 184

Wil van God, zoeken en volgen, 
152–157

Z

Zendingswerk
anderen helpen evangeliezegenin-

gen te ontvangen, 232–234
dienen als afgezanten van de hemel, 

236
een goede en blijde boodschap 

brengen, 235–236

en liefde voor medemensen, 238
hulp van de Heer ontvangen bij, 

235–236
leden dienen door, 189–190
offers brengen om te dienen, 

229–231, 238
raad over wijze van dienen, 235–237
redenen om een voltijdzending te 

vervullen, 231
vreugde van deelname aan, 231, 

237–239

Zustershulpvereniging
een goede invloed thuis, 174
een toonbeeld van naastenliefde en 

zuivere godsdienst, 173
krijgt meer kansen om te dienen, 

174–175
richt leden op celestiale heerlijk-

heid, 176
stimuleert moederschap, 174
stuwt het koninkrijk van God voort, 

173–174
werkt samen met priesterschapsdra-

gers, 173–174
zending van, 173
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