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GA NAAR DE TEMPEL

Er zijn veel redenen om naar de tempel te gaan. Zelfs de bui-
tenkant lijkt al te wijzen op zijn uiterst geestelijke gebruiksdoe-
len. Maar binnen is dat nog veel duidelijker. Boven de deur van
de tempel staat het eerbetoon ‘De Here gewijd’. Als u een inge-
wijde tempel binnenstapt, bevindt u zich in het huis van de
Heer.

In de kerk hebben we veel verschillende soorten gebouwen,
waarin we aanbidden, onderwijzen, ons ontspannen, ons orga-
niseren. We kunnen in die gebouwen van de kerk, of zelfs in
gehuurde gebouwen, een ring of wijk, een zendingsgebied of
district, een quorum en zustershulpvereniging organiseren.
Maar als we families organiseren in de orde die de Heer heeft
geopenbaard, doen we dat in de tempel. Het tempelhuwelijk, de
verzegelverordening, is de opperste zegen waar u in de tempel
recht op hebt.

In de tempel kan een lid dat aan de eisen voldoet, deelnemen
aan de hoogste verlossende verordeningen die aan de mens zijn
geopenbaard. Daar kan hij in een heilige ceremonie gewassen
en gezalfd worden, begiftigd, onderwezen en verzegeld. Heb-
ben we die zegeningen eenmaal voor onszelf ontvangen, dan
kunnen we ze vervolgens ontvangen voor hen die zijn overle-
den zonder die kans te hebben gehad. In de tempel worden hei-
lige verordeningen verricht voor zowel levenden als doden. Er
staat een vont waar de plaatsvervangende doop voor de doden
wordt verricht, waarbij goede leden optreden als plaatsvervan-
ger voor hen die al door de sluier zijn gegaan.

‘Ga naar de tempel.’ Zo niet nu, dan spoedig. Bid er vurig
over, verbeter uw levenswijze, spaar ervoor in de hoop dat die
dag zal komen. De tempel verandert iemand en is dan ook alle
moeite om ernaartoe te gaan waard. Leden die ver van een tem-
pel af wonen, zien de tempel misschien wel eerder naar hen toe-
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komen dan omgekeerd. Blijf geloven en hopen dat u ernaartoe
gaat. En blijf vastbesloten om goed te leven, zodat u naar de
tempel kunt gaan.

DIT ZIJN GEWIJDE ZAKEN

Als we de Schriften er goed op nalezen, zien we dat de Heer
niet alle mensen alles verteld heeft. Er waren vereisten voor het
ontvangen van heilige informatie. Dat geldt ook voor tempelce-
remonies.

We bespreken de tempelverordeningen niet buiten de tem-
pel. Het is nooit de bedoeling geweest om de kennis van die
tempelceremonies te beperken tot een kleine, bevoorrechte
groep, die ervoor moest zorgen dat anderen er nooit iets over te
weten zouden komen. Integendeel. Met grote moeite moedigen
we iedereen aan om zich voor te bereiden op de tempel en te
zorgen dat hij ervoor in aanmerking komt. Wie naar de tempel
zijn geweest, kennen het ideaal: dat iedere levende ziel, en
iedere ziel die ooit geleefd heeft, eens de kans zal krijgen om
naar het evangelie te luisteren, en te aanvaarden of te verwer-
pen wat de tempel te bieden heeft. Die kans kan alleen door de
persoon zelf worden verworpen.

De verordeningen en ceremonies in de tempel zijn eenvou-
dig. Ze zijn mooi. Ze zijn heilig. Ze worden vertrouwelijk
gehouden omdat ze niet bestemd zijn voor mensen die er niet
op zijn voorbereid. Nieuwsgierigheid is geen voorbereiding.
Grote belangstelling is op zich geen voorbereiding. Voorberei-
ding op de verordeningen omvat de volgende stappen: geloof,
bekering, doop, bevestiging, goed leven, volwassenheid en
waardigheid om als gast naar het huis van de Heer te gaan.

We moeten voorbereid zijn op ons bezoek aan de tempel. We
moeten goed leven om naar de tempel te gaan. Er zijn beperkin-
gen en voorwaarden. Die zijn ingesteld door de Heer, niet door
de mens. En de Heer heeft alle recht en gezag om te bepalen dat
tempelaangelegenheden heilig en vertrouwelijk moeten worden
gehouden.

Eenieder die de gedragsnormen naleeft en er in elk opzicht
voor in aanmerking komt, kan de tempel betreden om daar
ingewijd te worden in de heilige ceremonies en verordeningen.
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WAARDIG OM DE TEMPEL TE BETREDEN

Als u eenmaal een goed begrip hebt gekregen van de waarde
van de tempelzegeningen en van de heilige aard van de veror-
deningen die er verricht worden, zult u zich wel tweemaal
bedenken voordat u de hoge normen die de Heer voor het
betreden van de heilige tempel heeft gesteld, in twijfel trekt.

Om toegelaten te worden tot de tempel, moet u een geldige
tempelaanbeveling hebben. Die aanbeveling moet ondertekend
zijn door uw bisschop en uw ringpresident. In een zendingsge-
bied zijn de gemeentepresident en de zendingspresident verant-
woordelijk voor het uitgeven van tempelaanbevelingen. Alleen
leden die volgens de gedragsnormen leven, mogen naar de tem-
pel. De bisschop zal u onder vier ogen vragen of u goed leeft.
Dat gesprek is erg belangrijk voor u als lid van de kerk, want
het is een gelegenheid om met een geordende dienstknecht van
de Heer uw levenswijze te bespreken. Als er iets mis mee is, dan
kunt u daar met behulp van de bisschop verandering in aan
brengen. Zo kunt u overleggen met de rechter in Israël en kunt
u verklaren dat u waardig bent om de tempel te betreden met
goed bevinden van de Heer, of kunt u hulp ontvangen om dat
alsnog te worden.

President N. Eldon Tanner heeft als eerste raadgever in het
Eerste Presidium tijdens de priesterschapsbijeenkomst van een
algemene conferentie iets gezegd over aanbevelingsgesprekken.
Zijn woorden hebben betekenis voor zowel de kerkleiders die
het gesprek voeren als voor de leden die eraan deelnemen.
Denk eens goed na over deze woorden:

‘U, bisschoppen en ringpresidenten, kunt een tempelaan-
bevelingsgesprek bijvoorbeeld als volgt beginnen:

‘“U bent naar mij toe gekomen voor een tempelaanbeve-
ling. Het is mijn taak om in dit gesprek de Heer te vertegen-
woordigen. Aan het eind van het gesprek kan ik uw aanbeve-
ling ondertekenen, maar mijn handtekening is niet de enige
belangrijke op uw aanbeveling. Om de aanbeveling geldig te
maken, moet u die zelf ondertekenen.

‘“Als u uw aanbeveling ondertekent, verklaart u plechtig
tegenover de Heer dat u de voorrechten waardig bent die
worden verleend aan de houders van zo’n aanbeveling. Er
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zijn enkele standaardvragen die ik u zal stellen. (. . . ) U be-
hoort ze eerlijk te beantwoorden.”

‘Als u de vereiste vragen aan de aanvrager hebt gesteld,
kunt u er nog woorden van deze strekking aan toevoegen:
“Wie naar het huis van de Heer gaat, moet vrij zijn van elk
onrein, onheilig of onnatuurlijk gedrag.” (. . . )

‘We moeten het gesprek met liefde en fatsoen voeren. Vaak
kunt u iets bijsturen door te vragen: “Is er enige reden
waarom u het niet prettig, of misschien zelfs oneerlijk, zou
vinden om uw tempelaanbeveling te ondertekenen?”

‘“Zou u wat tijd willen nemen om enkele persoonlijke aan-
gelegenheden recht te zetten alvorens uw handtekening te
zetten? Bedenk dat de Heer alles weet en niet met zich laat
spotten. Wij proberen u te helpen. Lieg nooit om een roeping,
aanbeveling of zegening van de Heer te krijgen.”

‘Als u de zaak zo aanpakt, ligt de verantwoording voor de
ondervraging van het lid eigenlijk bij hemzelf. De bisschop of
de ringpresident heeft recht op de gave van onderscheiding.
Hij weet of er wel of niet iets mis is dat moet worden rechtge-
zet alvorens een aanbeveling wordt verstrekt.’ (‘The Blessing
of Church Interviews’, Ensign [november 1978], blz. 42–43.)

Het tempelaanbevelingsgesprek is een privéaangelegenheid
tussen de bisschop en het lid. In dit gesprek worden het lid
diepgaande vragen gesteld over zijn of haar gedrag, naleving
van de gedragsnormen, en trouw aan de kerk en haar functiona-
rissen. Hij of zij moet verklaren zedelijk rein te zijn en het woord
van wijsheid na te leven, een volledige tiende te betalen, in
overeenstemming met de leringen van de kerk te leven, en geen
banden te onderhouden met, of sympathie te hebben voor,
afvallige groeperingen. De bisschop heeft geheimhoudings-
plicht en alles wat de aanvrager hem vertelt, wordt vertrouwe-
lijk behandeld.

Normaal gesproken stelt de bisschop vast dat de aanvrager
een tempelaanbeveling waardig is doordat hij of zij aan-
vaardbare antwoorden geeft op de vragen. Als de aanvrager
zich echter niet aan de geboden houdt, of er iets in het verleden
niet is afgehandeld dat alsnog rechtgezet moet worden, dan is
het nodig dat de aanvrager blijk geeft van ware bekering voor-
dat er een tempelaanbeveling wordt verstrekt.
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Als de bisschop zo’n gesprek gehouden heeft, houdt een lid
van het ringpresidium een soortgelijk gesprek met u voordat u
naar de tempel gaat. Als u voor het eerst gaat, is het normaal
gesproken de ringpresident zelf die het gesprek met u houdt.

Als u een tempelaanbevelingsgesprek hebt, aanvaardt u vast
wel het oordeel van hem die is aangewezen als rechter in Israël,
die de taak heeft om de Heer te vertegenwoordigen en moet
bepalen of het wel of niet gepast is dat u naar deze heilige plek
gaat.

DE EERSTE KEER EN ELKE VOLGENDE KEER

Als u voor het eerst naar de tempel gaat, is het heel normaal
dat u zenuwachtig bent. Het is vanzelfsprekend dat we onge-
rust zijn over het onbekende. We worden vaak zenuwachtig als
we iets meemaken dat nieuw voor ons is.

Maar wees gerust. U gaat naar de tempel. Overal zijn mensen
om u te helpen. U wordt zorgvuldig begeleid – wees gerust.

Bij het betreden van de tempel zijn we eerbiedig. Is het nodig
om iets te zeggen, dan doen we dat zachtjes. En tijdens de
instructie zijn we uiteraard eerbiedig en stil.

Er zijn maar weinig plekken over waar we in stille eerbied
kunnen mediteren. Vaak komt een groep leden die tempelveror-
deningen gaat verrichten van tevoren in de kapel van de tempel
bijeen. Daar wachten ze tot iedereen er is. Dat kan even duren
en in het dagelijks leven worden we dan vaak ongeduldig. Als
we als eerste in een kamer zijn en moeten wachten tot de laatste
persoon er is, zou dat onder andere omstandigheden ergernis
opwekken. In de tempel juist het tegendeel. Dat wachten wordt
beschouwd als een goede gelegenheid, als een voorrecht om
rustig, zwijgend en eerbiedig te kunnen denken aan geestelijke
zaken! Dat is verfrissend voor de ziel.

Als u naar de tempel gaat, bedenk dan dat u te gast bent in
het huis van de Heer. Het is een tijd van vreugde – stille
vreugde. Soms is het bij een tempelhuwelijk nodig om familie-
leden en vrienden eraan te herinneren dat hun uitingen van
liefde en felicitatie en hun begroetingen van familieleden die ze
lang niet gezien hebben uiterst zachtjes gedaan moeten worden.
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Luid praten of hardop lachen is niet gepast in het huis van de
Heer.

Volg aanwijzingen van tempelwerkers op. U krijgt bovendien
een begeleider.

VANUIT DE HEMEL ONDERRICHT

Als u voor het eerst naar de tempel gaat, of zelfs na vele
keren, kan het goed zijn om te beseffen dat het onderwijs in de
tempel symbolisch is. De Heer, de Meesterleraar, heeft veel van
zijn onderwijs op die manier gegeven.

De tempel is een prima school. Het is een huis van studie. In
de tempel wordt een sfeer in stand gehouden die ideaal is voor
diepzinnige, geestelijke zaken. Wijlen dr. John A. Widtsoe van
het Quorum der Twaalf was een befaamd rector van een univer-
siteit en een wereldbekend geleerde. Hij had groot ontzag voor
tempelwerk en heeft eens gezegd:

’De tempelverordeningen omvatten het hele heilsplan,
zoals daar van tijd tot tijd door de kerkleiders in wordt
onderwezen, en verduidelijken zaken die moeilijk te begrij-
pen zijn. Er hoeft niets verwrongen of verdraaid te worden
om de tempelleringen in het grote heilsplan te passen. De
filosofische volledigheid van de begiftiging is een van de
sterke argumenten voor de waarheid van de tempelverorde-
ningen. Bovendien is de aanbidding in de tempel door dit
volledige overzicht een van de doeltreffendste manieren om
iemands geheugen op te frissen inzake de hele evangelie-
structuur.

‘Een ander feit heeft mij altijd aangesproken als een sterk
intern bewijs van de waarheid van het tempelwerk. De begif-
tiging en het tempelwerk, zoals de Heer het aan de profeet
Joseph Smith heeft geopenbaard, (. . . ) vallen duidelijk in vier
onderscheidbare delen uiteen: de voorbereidende verorde-
ningen; het onderwijs door verhandelingen en voorstellin-
gen; verbonden; en, ten laatste, kennistoetsen. Ik betwijfel of
de profeet Joseph, die ongeletterd was en niet getraind in de
logica, zelf iets dat zo logisch en volledig is, had kunnen
bedenken.’ (John A. Widtsoe, ‘Temple Worship’, The Utah
Genealogical and Historical Magazine, 12 [april 1921], blz. 58.)
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Nogmaals een citaat van ouderling Widtsoe:
‘Wij leven in een wereld vol symbolen. Wij komen alleen

door symbolen iets te weten. We zetten wat tekentjes op
papier en zeggen dat ze een woord vormen dat staat voor
liefde, haat, naastenliefde, God of eeuwigheid. Het zijn mis-
schien geen mooie tekentjes. Niemand heeft kritiek op de
symbolen op de bladzijden van een boek omdat ze niet zo
groots van schoonheid zijn als de zaken die ze voorstellen.
We betwisten het symbool G-o-d niet omdat het niet erg
mooi is, want het stelt toch de majesteit van God voor. We
zijn blij dat we symbolen hebben, als de betekenis van de
symbolen ons maar duidelijk wordt gemaakt. Vanavond
spreek ik tot u: u hebt niet veel onenigheid gehad over de
manier waarop ik dit breng, of over mijn woordkeus; doordat
u op de betekenis hebt gelet van de denkbeelden die ik op u
over heb proberen te brengen, bent u woorden en wijze van
spreken vergeten. (. . . )

‘Wij leven in een wereld vol symbolen. Geen mens kan de
tempel begiftigd verlaten, en dat hoort ook zo, zonder verder
te hebben gekeken dan het symbool, zonder de enorme rea-
liteiten te hebben gezien waar de symbolen voor staan.’
(‘Temple Worship’, blz. 62.)

Als u naar de tempel gaat en bedenkt dat het onderwijs sym-
bolisch is, en u gaat met de juiste instelling, dan komt u er altijd
vandaan met een verbrede visie, voelt u zich wat meer ver-
hoogd, is uw kennis van het geestelijke vergroot. Het onderwijs-
plan is prachtig. Het is geïnspireerd. De Heer zelf, de Meesterle-
raar, heeft zijn discipelen zelf voortdurend met gelijkenissen
onderwezen, wat een mondelinge manier is om symbolisch
zaken voor te stellen die anders moeilijk te begrijpen kunnen
zijn. Hij sprak over alledaagse gebeurtenissen uit het leven van
zijn discipelen. Hij sprak over hennen, kippen, vogels, bloemen,
vossen, bomen, inbrekers, struikrovers, zonsondergangen, rij-
ken en armen, geneesheren, kleding verstellen, onkruid wieden,
huizen schoonmaken, varkens voeren, graan dorsen, opslag in
schuren, huizen bouwen, arbeiders inhuren, en nog tientallen
andere zaken. Hij had het over het mosterdzaadje, over de
parel. Hij wilde zijn toehoorders iets leren, dus sprak Hij sym-
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bolisch over eenvoudige zaken. Geen van die zaken is myste-
rieus of vaag. En ze zijn allemaal symbolisch.

De tempel zelf wordt een symbool. Als u wel eens ’s avonds
een tempel hebt gezien, helemaal verlicht, dan weet u hoe
indrukwekkend dat kan zijn. Het huis des Heren, badend in het
licht, duidelijk uitkomend in het duister, wordt een symbool
van de kracht en inspiratie van het evangelie van Jezus Christus
dat als een baken staat in een wereld die steeds verder afglijdt in
geestelijke duisternis.

De tempelceremonie is de eerste keer niet volledig te begrij-
pen. Kom daarom telkens weer terug. Keer terug om te leren.
Zaken die u hebben dwarsgezeten, of die u een raadsel zijn
geweest, of die mysterieus zijn geweest, worden u duidelijk.
Vele daarvan zijn de stille, individuele zaken die u niet echt aan
iemand anders kunt uitleggen. Maar u zijn ze bekend.

Wat we uit ons tempelbezoek halen, hangt in grote mate af
van wat we meenemen naar de tempel aan ootmoed, eerbied en
een verlangen om te leren. Als we leergierig zijn, worden we in
de tempel onderwezen door de Geest.

Als u deelneemt aan de begiftigingsdienst in de tempel, of
een verzegeling bijwoont, denk dan na over de achterliggende
betekenis van wat u ziet. En houd dat na uw bezoek in gedach-
ten. Denk er stilletjes en onder gebed over na, dan merkt u dat
uw kennis toeneemt.

Een van de waardevolle aspecten van de tempelervaring is
dat er een breed panorama gepresenteerd wordt, een brede visie
op Gods doeleinden voor deze aarde. Zijn we eenmaal door de
tempel geweest (en we kunnen terugkomen om ons geheugen
op te frissen), dan passen de gebeurtenissen van het leven in dat
plan. We kunnen in perspectief zien waar wij staan, en we kun-
nen makkelijk zien waarin we van de juiste koers afwijken.

Richt u dus op de tempel. Richt uw kinderen op de tempel.
Breng de tempel al van kleins af aan onder hun aandacht en
begin ze voor te bereiden op de dag dat ze zelf de tempel betre-
den.

Wees intussen zelf onderwijsbaar en eerbiedig. Neem de
leringen gretig in u op – de symbolische, uiterst geestelijke
leringen – die alleen in de tempel beschikbaar zijn.
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Er is tijd nodig om een tempelhuwelijk te plannen. Het is een
zorgvuldige planning waard. Het gebeurt nogal eens dat jonge
mensen verliefd worden, beslissen dat ze gaan trouwen en –
tegen de smeekbeden van de ouders in – erop staan om meteen,
na een week of twee, in het huwelijk te treden. De smeekbeden
van de ouders om zich langer voor te bereiden, worden door het
jonge paar soms gezien als een afkeuring van hun huwelijk. Ze
zijn bang dat er iets tussen komt als ze wachten. Sommige jonge
paren geven blijk van grote onvolwassenheid en onvriendelijk-
heid als ze onmiddellijke regelingen, die slechts met grote
moeite tot stand kunnen komen, doordrukken. Vaak heeft dat
tot gevolg dat de ervaring veel minder gedenkwaardig is dan
onder andere omstandigheden mogelijk was geweest.

Als men zich te veel haast of te zeer onder druk staat, lijkt er
iets te ontbreken aan het eerste bezoek aan de tempel, of aan de
huwelijksdag in de tempel. Deze eerste keer door de tempel
gaan, of de verzegeling op een huwelijksdag, is iets wat men
maar één keer in zijn leven meemaakt. Het is de moeite waard
om zich daar goed op voor te bereiden. Het is zo belangrijk dat
we ons niet van de voorbereiding laten afleiden door de kleine
details, door de kleine huishoudelijke aspecten. Om die reden
moet alles eigenlijk van tevoren gedaan worden. Het kan zeer
frustrerend zijn als een essentieel aspect tot die bewuste dag
onafgehandeld blijft.

Als u vroeg naar een bijeenkomst gaat, rustig in de kapel gaat
zitten en de mensen ziet arriveren, dan ziet u dat ze iets mee-
brengen. De geestelijke temperatuur stijgt en de ruimte veran-
dert van een lege ruimte in een groep broeders en zusters die
vol verwachting gekomen zijn.

We hebben het druk en we kunnen niet altijd vroeg aanwezig
zijn. En toch hebben we, als we vroeg genoeg in de tempel zijn,
daar dubbel zoveel baat bij. Zeker als we voor de eerste keer
gaan. We kunnen er beter vroeg zijn.

Vroeg aanwezig zijn is namelijk niet alleen voor uw bescher-
ming, maar ook om te controleren of de aanbevelingen en
andere zaken in orde zijn, en om onszelf te laten wennen aan de
nieuwe ervaring. Het is meer dan dat. Het is op tijd op de juiste
plek zijn om rustig in de juiste stemming te komen – om ons
voor te bereiden op wat er te gebeuren staat.
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We hebben het tot nu toe gehad over deel hebben aan de tem-
pelervaring, maar het komt bij het plannen van een tempelhu-
welijk wel eens voor dat naaste familieleden niet in aanmerking
komen voor een tempelaanbeveling. Misschien is de bruidegom
of de bruid een bekeerling(e) en zijn de ouders nog geen lid van
de kerk, of zijn ze te kort lid van de kerk om in aanmerking te
komen voor een tempelaanbeveling. Of misschien zijn de
ouders lid van de kerk, maar leeft een van hen niet voldoende
naar de evangelienormen om een tempelaanbeveling te krijgen.
Dergelijke beperkingen zijn erg pijnlijk bij een tempelhuwelijk.
Dit is juist een gelegenheid die de familieleden samen behoren
te beleven, waarin ze nader tot elkaar komen in een heilig
moment. Het kan al gauw een probleem worden als iemand die
geen tempelaanbeveling heeft gekregen, of als vrienden of fami-
lieleden die geen lid van de kerk zijn, niet voor de verzegeling
kunnen worden uitgenodigd. Dat kan aanleiding geven tot ver-
driet en twist, net op een moment dat men juist grote behoefte
heeft aan sereniteit en harmonie.

Wat doen we dan? Wat we in elk geval niet doen, is de bis-
schop onder druk zetten. De bisschop, die zich aan een norm te
houden heeft als rechter in Israël, kan niet te goeder trouw een
aanbeveling verstrekken aan iemand die daar niet voor in aan-
merking komt. Als hij dat zou doen, zou hij de betrokkenen
beslist geen dienst bewijzen. En het zou tegenover de bisschop
zelf ook niet eerlijk zijn.

Is er een tempelhuwelijk gepland en een van de ouders of
naaste familieleden mag de tempel niet in, dan kan men daar
door zorgvuldige planning een pluspunt in plaats van een pro-
bleem van maken. Denk eens aan de volgende mogelijkheden.
Nodig de ouder die geen lid is, of het lid dat niet voor een tem-
pelaanbeveling in aanmerking komt, uit om met de rest van het
gezelschap mee naar de tempel te gaan. Het tempelterrein heeft
een sfeer en invloed die elders niet te vinden is. Sommige tem-
pels hebben een bezoekerscentrum. Maar in alle gevallen wordt
het tempelterrein prachtig onderhouden. Het is altijd een plek
van vrede en sereniteit.

Laat iemand anders samen met het familielid wachten. U laat
die persoon tenslotte niet alleen. Er zijn gevallen bekend waar-
bij familieleden die wel degelijk in aanmerking kwamen in de

12



tempel het huwelijk bij te wonen, ermee instemden om hen die
niet naar binnen konden gezelschap te houden. Daar, in de
omgeving van de tempel, konden ze uitleggen waarom het
jonge paar zich in het huis des Heren wilde laten verzegelen.

Op zo’n moment kan er grote invloed worden uitgeoefend
die anders onmogelijk is. Bij sommige grotere tempels zijn er
bijvoorbeeld rondleidingen. Als men het tijdig plant, kan er mis-
schien extra aandacht worden geschonken aan een familielid
dat om wat voor reden dan ook de tempel niet kan betreden. En
die aandacht kan misschien wel precies toegesneden worden op
de behoeften van die persoon. Dat zijn manieren om de teleur-
stelling en zelfs verbittering te verzachten aan de kant van een
ouder die geen lid is of om andere redenen niet in aanmerking
komt om de tempel te betreden.

In sommige tempels is een kamer speciaal voor ouders die
niet in aanmerking komen om de tempel binnen te gaan, waar
iemand van de tempel hun vragen kan beantwoorden.

Het jonge echtpaar moet begrijpen dat hun ouders misschien
al hun hele leven hebben uitgekeken naar hun huwelijksdag.
Hun verlangen om het huwelijk bij te wonen, en hun veront-
waardiging als dat niet kan, is een teken dat de ouders aan de
kinderen gehecht zijn. Het jonge echtpaar moet hen dat niet
kwalijk nemen. Het is iets dat zij moeten begrijpen en waar ze in
de planning van het huwelijk zorgvuldig rekening mee moeten
houden.

Er zijn uiteraard gevallen waarin de ouder die niet in aan-
merking komt, beledigd is en zich niet gunstig laat stemmen. In
die gevallen moet het jonge paar er maar het beste van maken.
Maar in de meeste gevallen kan men, als men onder gebed zorg-
vuldig plant, het probleem omvormen tot een pluspunt
waardoor de familieleden uiteindelijk dichter tot elkaar komen
dan voorheen.

Er moeten geen grote groepen vrienden, leden van de wijk
enzovoort worden uitgenodigd om een huwelijk bij te wonen.
De groep behoort klein te zijn en alleen maar te bestaan uit de
leden van twee families, en enkele mensen die het paar erg na
staan. Het is wel eens gebeurd dat een huwelijk in de wijk is
aangekondigd met de uitnodiging aan allen om de tempeldienst
bij te wonen met de bedoeling het bruidspaar te steunen en aan
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te moedigen. Maar daarvoor heeft men een receptie. Een huwe-
lijksreceptie is er voor vrienden en mensen die hun gelukwen-
sen komen brengen. Het tempelhuwelijk zelf is heilig en wordt
alleen bijgewoond door hen die een bijzondere plaats innemen
in het leven van het bruidspaar.

Wij citeren buiten de tempel niet de woorden van de verze-
gelverordening, maar we kunnen de verzegelkamer wel
beschrijven als prachtig ingericht, rustig en vredig van sfeer, en
gewijd door het heilige werk dat er gedaan wordt.

Voordat het jonge paar voor de verzegelverordening naar het
altaar komt, mag de officiant hen wat raad meegeven. Dit zijn
enkele adviezen die een jong paar gegeven kunnen worden:

‘Vandaag is jullie huwelijksdag. Jullie gaan helemaal op in de
emoties van jullie huwelijk. De tempel is gebouwd als heilig-
dom voor verordeningen als deze. Wij zijn niet in de wereld. De
zaken van de wereld gelden hier niet en zouden geen invloed
moeten hebben op wat we hier doen. We zijn uit de wereld de
tempel van de Heer binnengekomen. Dit wordt de belangrijkste
dag in jullie leven.

‘Jullie zijn geboren en op aarde uitgenodigd door ouders die
een sterfelijke tabernakel klaar hadden gemaakt waar jullie
geest in kon wonen. Jullie zijn allebei gedoopt. De doop, een
heilige verordening, is een symbool van reiniging, van dood en
opstanding, van een vernieuwd leven. Er is bekering voor
nodig en het brengt vergeving van zonden teweeg. Het avond-
maal is een hernieuwing van het doopverbond. En als wij
ernaar leven, kunnen wij vergeving van zonden krijgen.

‘Jij, bruidegom, bent geordend tot het priesterschap. Eerst is
je het Aäronisch priesterschap verleend en daarna heb je waar-
schijnlijk alle ambten daarvan gehad – diaken, leraar en priester.
Toen kwam de dag waarop je waardig werd bevonden om het
Melchizedeks priesterschap te ontvangen. Dat priesterschap,
het hoge priesterschap, wordt ook wel het priesterschap naar de
heiligste orde van God, of het heilig priesterschap naar de orde
van de Zoon van God genoemd. (Zie Alma 13:18 en Helaman
8:18.) Je hebt een ambt in dat priesterschap gekregen. Je bent nu
ouderling.

‘Jullie hebben allebei je begiftiging ontvangen. Bij die begifti-
ging heb je eeuwig potentieel gekregen. Maar dat allemaal was
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in zekere zin slechts een voorbereiding op je komst naar het
altaar om als man en vrouw voor tijd en alle eeuwigheid verze-
geld te worden. Je wordt nu een gezin, met de vrijheid om leven
te scheppen, met de kans om door toewijding en opoffering kin-
deren in de wereld te brengen en hen op te voeden en veilig
door hun aardse bestaan heen te loodsen, om hen op een dag,
net als jullie, te zien deelnemen aan deze heilige tempelverorde-
ningen.

‘Jullie zijn bereidwillig gekomen en zijn daartoe waardig
bevonden. Deze echtvereniging kan verzegeld worden door de
Heilige Geest van belofte.

“Daarom zend Ik nu op u, mijn vrienden, een andere
Trooster – namelijk de Heilige Geest der belofte, opdat Hij in
uw hart moge verblijven – welke andere Trooster dezelfde is,
die Ik mijn discipelen beloofde, zoals in het getuigenis van
Johannes staat opgetekend.

“Deze Trooster is de belofte, die Ik u van het eeuwige
leven geef, namelijk de heerlijkheid van het celestiale konink-
rijk.” (LV 88:3–4.)

‘Elkaar in het huwelijksverbond aanvaarden, is een grote ver-
antwoordelijkheid, een waaraan onmetelijke zegeningen ver-
bonden zijn.’

Een bruid en bruidegom gaan waarschijnlijk zo op in de emo-
ties van het huwelijk dat ze niet goed luisteren – ze horen mis-
schien nauwelijks de woorden van de verzegelverordening.
Maar ook al herhalen we die woorden niet buiten de tempel, we
kunnen later terugkomen en aanwezig zijn bij andere huwelij-
ken. De Heer is zo vriendelijk geweest ons dat toe te staan. Bij
die gelegenheden, als we er niet zo persoonlijk bij betrokken
zijn, kunnen we goed luisteren naar de woorden van de veror-
dening. En door vaak terug te keren om als plaatsvervanger
voor overledenen te fungeren, kunnen we ons geheugen opfris-
sen wat de begiftiging betreft.

Als u al een burgerlijk huwelijk had gesloten, kunt u zich nu
laten verzegelen voor de eeuwigheid. En als u kinderen hebt,
kunt u ze in een eeuwige gezinsband aan u laten verzegelen.
Als u hiervoor in aanmerking komt, is het een groot voorrecht
om die zegening te ontvangen.
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IN HET WIT GEKLEED

Bij verordeningswerk in de tempel dragen we witte kleding.
Die kleding is een symbool van reinheid en zuiverheid.

Eenmaal in de tempel verwisselt u uw gewone kleding voor
de witte kleding van de tempel. Dat doet u in de kleedkamer
waar iedereen een kluisje en een eigen kleedhokje tot zijn
beschikking heeft. In de tempel wordt het ideaal van kuisheid
zorgvuldig in stand gehouden. Als u uw kleding in het kluisje
legt, laat u uw zorgen en afleidingen achter. U verlaat uw kleed-
hokje gekleed in het wit en hebt een gevoel van eenheid en
gelijkheid, want allen om u heen zijn ook zo gekleed.

Als u voor het eerst naar de tempel gaat, praat dan met uw
bisschop. Als hij u uw aanbeveling geeft, zal hij iets uitleggen
over de kleding die in de tempel nodig is. Het is geen probleem
om aan die kleding te komen. U kunt die kopen bij een distribu-
tiecentrum van de kerk of die, in sommige gevallen, huren in de
tempel. In dat laatste geval is er een bescheiden huurbedrag
verschuldigd dat uitsluitend de kosten van het wassen van de
kleding dekt. In kleine tempels is geen huurkleding verkrijg-
baar.

Net als met de ceremonies en verordeningen van de tempel,
zeggen we buiten de tempel erg weinig over de kleding die we
binnen dragen. We kunnen wél zeggen dat die, net als de cere-
monies, grote symbolische betekenis heeft.

Het is een teken van eerbied en respect als het kerklid de tem-
pel bezoekt, dusdanig gekleed en verzorgd dat hij of zij zich niet
ongemakkelijk zou voelen in aanwezigheid van de Heer. Denkt
u zich in dat u uitgenodigd bent bij een vooraanstaand en zeer
gerespecteerd leider thuis. U weet dat u zich zult begeven onder
vooraanstaande gasten die ook zo’n uitnodiging hebben ont-
vangen. De uitnodiging is een teken dat de gastheer u erg hoog
acht. U beseft dat veel andere mensen zo’n uitnodiging zeer op
prijs zouden stellen, maar dat zij om de een of andere reden niet
zijn uitgenodigd en dus niet kunnen komen. Onder die omstan-
digheden is het te betwijfelen dat u in uw oude werkkleding of
vrijetijdskleding zou verschijnen. Het is te betwijfelen dat een
man erheen zou gaan zonder zich te scheren, of een vrouw zon-
der haar haren te kammen.
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Waardige en beschaafde mensen doen bij het ontvangen van
zo’n uitnodiging vaak navraag welke kleding er verwacht
wordt. Zou u zich ook niet zorgvuldig voorbereiden op zo’n bij-
zondere gelegenheid? U zou misschien wel nieuwe kleding
kopen in de hoop dat uw verschijning niets zou afdoen aan de
waardigheid van de gelegenheid.

U zou ook de moeite doen om uw kleding te wassen en te
persen. U zou zich ongemakkelijk voelen als u niet gepast
gekleed was.

Een bezoek aan de tempel is te vergelijken met zo’n uitnodi-
ging.

Er is maar één gelegenheid waarbij leden in ‘gewone’ kleding
in de tempel worden uitgenodigd, en dat is als ze een tempelhu-
welijk bijwonen. In dat geval worden de schoenen uitgetrokken
en vervangen door wit schoeisel. Jaren geleden hebben de alge-
mene autoriteiten hier toestemming voor gegeven om familiele-
den en vrienden van dienst te zijn die voorafgaand aan het
huwelijk geen begiftigingsdienst meemaken.

Een bruid en een bruidegom betreden de tempel om voor tijd
en alle eeuwigheid te trouwen. De bruid draagt een witte jurk
met lange mouwen die fatsoenlijk is qua ontwerp en stof, en die
niet van uitvoerige versiering is voorzien. De bruidegom kleedt
zich ook in het wit. Broeders die een tempelhuwelijk bijwonen,
dragen geen smoking.

Het heeft ons verbaasd, en soms wat verdriet gedaan, als we
bij bezoek aan de tempel zagen dat sommige mensen in vrije-
tijdskleding naar een huwelijksplechtigheid of een begiftigings-
dienst kwamen.

De betreding van de tempel is een voorrecht dat meer moeite
verdient. Het behaagt de Heer als we ons baden en schone kle-
ren aandoen, hoe goedkoop die kleren ook zijn. We zouden ons
zo moeten kleden dat we ons op ons gemak zouden voelen in
een avondmaalsdienst of een andere belangrijke bijeenkomst.

Het is wel eens gebeurd dat er iemand naar een huwelijks-
plechtigheid is gekomen, die duidelijk weinig aandacht had
geschonken aan de raad van de algemene autoriteiten inzake
kleding en uiterlijke verzorging. Ons is gevraagd de wereld niet
na te doen in extreme modeverschijnselen, haarlengte en coupe
enzovoort. Wij vragen ons af hoe het komt dat iemand die vol-
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wassen genoeg is om toegelaten te worden tot de tempel, niet
ook verstandig genoeg is om te weten dat het de Heer niet
behaagt als men er de voorkeur aan geeft de wereld te volgen.

Hoe kan een lid met een aanbeveling nou naar de tempel
gaan in kleding die onfatsoenlijk of werelds is? Hoe kan men
nou een kapsel hebben dat niet beschaafd en gepast is?

Als u naar de tempel gaat om deel te nemen aan ceremonies,
of om een verzegeling bij te wonen, bedenk dan waar u bent. U
bent te gast in het huis des Heren. U behoort uzelf en uw kle-
ding zo te verzorgen dat u zich op uw gemak zou voelen als uw
Gastheer verscheen.

Wie het priesterschap dragen en delen in de zegeningen van
het priesterschap, behoren hun lichaam te bedekken volgens de
openbaring aan de profeet Joseph Smith toen hem de begifti-
gingsceremonie werd gegeven.

Leden die hun tempelverordeningen hebben ontvangen, dra-
gen daarna de speciale onderkleding. Die onderkleding wordt
verschaft door een instelling van de kerk en is voor leden over
de hele wereld verkrijgbaar bij de distributiecentra van de kerk.

De tempelonderkleding is een symbool van heilige verbon-
den. Zij moedigt aan tot fatsoen en wordt een schild en bescher-
ming voor de drager.

Het dragen van die onderkleding weerhoudt leden er niet
van zich te kleden in de mode die in de verschillende landen in
de wereld over het algemeen gedragen wordt. Alleen kleding
die onfatsoenlijk of extreem van stijl is, kan ongeschikt zijn om
deze onderkleding onder te dragen. Maar elk lid van de kerk, of
hij of zij nu wel of niet naar de tempel is geweest, zou extreme
of onthullende kleding toch niet willen dragen als hij of zij de
juiste instelling had.

Er kunnen gelegenheden zijn waarbij begiftigde leden van de
kerk vragen hebben over de tempelonderkleding.

Een van de algemene autoriteiten was eens gevraagd om in
Newport (Rhode Island, VS) de docenten en het personeel van
de school voor vlootpredikanten van de marine toe te spreken.
Onder de aanwezigen bevonden zich enkele hoge katholieke,
protestante en joodse vlootpredikanten. 
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Tijdens de vraag-en-antwoordperiode vroeg een van de
vlootpredikanten: ‘Kunt u ons iets zeggen over het speciale
ondergoed dat sommige mormoonse militairen dragen?’ Hij
bedoelde eigenlijk: ‘Waarom doet u dat? Is het niet vreemd? Is
het geen probleem?’

De algemeen autoriteit reageerde met een wedervraag: ‘Van
welke kerk bent u?’ Hij noemde een van de protestantse kerken.

De autoriteit zei: ‘In het burgerleven, en als u diensten leidt
voor militairen, draagt u toch domineeskleding?’ De vlootpredi-
kant bevestigde dat.

Hij vervolgde: ‘Ik stel me voor dat die kleding een zeker
belang voor u heeft, dat zij u in zekere zin onderscheidt van de
rest van uw gemeente. Het is als het ware uw uniform van een
geestelijke. En ik veronderstel dat het een nog veel belangrijker
symbolische waarde heeft. Het herinnert u eraan wie u bent en
wat uw verplichtingen en verbonden zijn. Het is een voortdu-
rende herinnering aan het feit dat u een geestelijke bent, dat u
zichzelf als dienstknecht van de Heer beschouwt, en dat u zo
moet leven dat u uw ordening waardig bent.’

Toen zei hij: ‘U moet ten minste een van de redenen begrijpen
waarom heiligen der laatste dagen zo’n groot geestelijk belang
hechten aan hun onderkleding. Een groot verschil tussen uw
kerken en de onze is dat wij geen beroepsgeestelijken hebben.
De kerkelijke gemeenten worden alle gepresideerd door plaat-
selijke leiders. Dat zijn mannen die uit alle lagen van de bevol-
king komen. Maar toch zijn zij tot het priesterschap geordend.
Zij hebben een ambt in het priesterschap. Zij zijn aangesteld in
presiderende functies zoals president, raadgever of leider. Ook
de vrouwen delen in die taken en verplichtingen. De man die
op zondag onze kerkelijke gemeente leidt, gaat op maandag
misschien wel aan het werk als postbode, kantoormedewerker,
boer, arts, luchtmachtpiloot of marineofficier. Naar onze maat-
staven is hij echter net zozeer een geordend predikant als u dat
volgens uw maatstaven bent. Hij wordt ook door de meeste
overheden als dusdanig erkend. Wij ontlenen aan deze speciale
kleding deels dezelfde voordelen als u aan uw kleding als
geestelijke. Het verschil is dat wij die ónder onze kleding dra-
gen in plaats van erop, want wij zijn werkzaam in verschillende
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beroepen, naast onze werkzaamheden in de kerk. Wij willen
niet voor de wereld met deze zaken te koop lopen.’

Vervolgens legde hij uit dat er ook nog verdergaande geeste-
lijke betekenissen waren die de gewoonte om deze onderkle-
ding te dragen, in verband bracht met de verbonden die we in
de tempel sluiten. We vinden het niet nodig om die hier te
bespreken – niet omdat ze geheim zijn, zei hij, maar omdat ze
heilig zijn.

De tempelonderkleding, die het lichaam bedekt, is een visu-
ele en voelbare herinnering aan die verbonden. Voor veel kerk-
leden is zij een beschermende hindernis geweest als de drager
geconfronteerd werd met verleiding. Zij is onder meer een sym-
bool van ons grote respect voor de wetten van God – waaronder
de wet van kuisheid.

DE VERZEGELBEVOEGDHEID

Als u zowel de geschiedenis als de leer van het tempelwerk
wilt begrijpen, moet u begrijpen wat de verzegelbevoegdheid is.
U moet ten minste enig idee hebben waarom de sleutels van
bevoegdheid essentieel zijn voor het gebruik van de verzegelbe-
voegdheid. 

Bijna negenhonderd jaar vóór Christus verscheen de profeet
Elia aan het hof van de koning van Israël. Hij bezat een heilige
bevoegdheid: de verzegelbevoegdheid.

Elia voltooide zijn bediening, ordende en zalfde Elisa als
opvolger en vervolgens – en dit is belangrijk – overleed hij niet.
Net als Mozes werd hij opgenomen.

Daarna wordt zijn naam in het Oude Testament nog maar één
keer genoemd, in het een-na-laatste vers. Daar profeteert Malea-
chi dat Elia zou terugkeren en dat hij ‘het hart der vaderen [zou]
terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun
vaderen’, opdat de hele aarde niet met een ban geslagen zou
worden. (Zie Maleachi 4:5–6.)

‘Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen
was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de men-
sen, dat de Zoon des mensen is?
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‘En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen:
Elia; weer anderen: Jeremia, of een der profeten.

‘Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
‘Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de

Zoon van de levende God!
‘Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona,

want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn
Vader, die in de hemelen is.

‘En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn
gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen
haar niet overweldigen.

‘Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen,
en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de
hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden
zijn in de hemelen.’ (Matteüs 16:13–19.)

Toen Petrus, Jakobus en Johannes met de Heer naar de berg
der verheerlijking gingen, verschenen er naast de verheerlijkte
Heer twee personen. Het waren Mozes en Elia, die was geko-
men om dat presidium de verzegelbevoegdheid te geven. (Zie
Matteüs 17:1–8.)

Petrus moest de sleutels dragen. Petrus moest de verzegelbe-
voegdheid hebben, het gezag dat de macht inhoudt om op
aarde te binden of te ontbinden wat dan ook in de hemelen
gebonden of ontbonden wordt.

In 34 n.C., na zijn kruisiging, bediende de Heer de Nephieten.
Hij dicteerde hun – en dat is opmerkelijk in de schriftuurlijke
geschiedenis – de laatste twee hoofdstukken van Maleachi
(inclusief de profetie dat Elia zou terugkeren), liet hen die
opschrijven, en legde ze uit.

Toen de engel Moroni aan de profeet Joseph Smith verscheen
om hem over de platen te vertellen, haalde hij Maleachi’s profe-
tie dat Elia terug zou keren aan. Die aanhaling is nu afdeling 2
van de Leer en Verbonden.

Dertien jaar na de verschijning van Moroni was er een tempel
gebouwd die aan het doel voldeed, verscheen de Heer en kwam
Elia met Hem mee en verleende de sleutels van de verzegelbe-
voegdheid.
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Die sleutels behoren de president van de kerk toe – de pro-
feet, ziener en openbaarder. De kerk heeft nu die heilige verze-
gelbevoegdheid. Zij die weten hoe belangrijk die bevoegdheid
is, beschouwen haar als uiterst heilig. Er zijn relatief weinig
mensen op aarde die op welke tijd dan ook die verzegelbe-
voegdheid dragen – in elke tempel zijn er broeders die haar ont-
vangen hebben. Men kan die alleen maar ontvangen van de
profeet, ziener en openbaarder, en president van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, of van hen
aan wie hij de taak om die door te geven, heeft gedelegeerd.

‘WIJ ZAGEN DE HERE (. . . )’

De dag van de terugkeer van Elia was een zondagmiddag,
3 april 1836. Er was een avondmaalsdienst gehouden in de
Kirtland-tempel. De profeet beschrijft die middag met deze
eenvoudige woorden:

‘In de namiddag hielp ik de andere presidenten in het
ronddienen van des Heren avondmaal aan de leden der kerk,
nadat het ons door de Twaalven was overhandigd, wier voor-
recht het was aan de avondmaalstafel dienst te doen. Nadat
ik deze dienst aan mijn broederen had volbracht, trok ik mij
terug naar het spreekgestoelte, achter de neergelaten gordij-
nen, en boog mij met Oliver Cowdery in plechtig en stil
gebed [neer]. Nadat wij van dit gebed waren opgestaan,
werd het volgende visioen aan ons beiden gegeven’ (LV 110,
inleiding).

‘De sluier werd van ons verstand weggenomen, en de
ogen van ons begrip werden geopend.

‘Wij zagen de Here voor ons op het hekwerk van de kansel
staan, en onder Zijn voeten bevond zich plaveisel van zuiver
goud, dat amberkleurig was.

‘Zijn ogen waren als een vurige vlam; zijn hoofdhaar was
zo wit als reine sneeuw; de straling van zijn aangezicht over-
trof de glans der zon; en zijn stem was als het geruis van
grote wateren, ja, de stem van Jehova, zeggende:

‘Ik ben de Eerste en de Laatste; Ik ben het, die leeft, Ik ben
het, die werd gedood; Ik ben uw Voorspraak bij de Vader.
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‘Ziet, uw zonden zijn u vergeven; gij zijt rein voor Mij; heft
daarom uw hoofd op, en verheugt u.

‘Laat het hart uwer broederen zich verheugen, en laat het
hart van Mijn ganse volk zich verheugen, dat met zijn macht
dit huis ter ere van Mijn naam heeft gebouwd.

‘Want ziet, Ik heb dit huis aangenomen, en Mijn naam zal
hier zijn; en Ik zal Mij in dit huis in barmhartigheid aan Mijn
volk openbaren.

‘Ja, Ik zal aan Mijn dienstknechten verschijnen, en met
Mijn eigen stem tot hen spreken, indien Mijn volk Mijn gebo-
den zal onderhouden, en dit heilig huis niet verontheiligen.

‘Ja, het hart van duizenden en tienduizenden zal zich gro-
telijks verheugen ten gevolge van de zegeningen, die zullen
worden uitgestort, en van de begiftiging, waarmede Mijn
dienstknechten in dit huis zijn begiftigd.

‘En de faam van dit huis zal zich naar vreemde landen ver-
spreiden; dit is het begin van de zegen, die op het hoofd van
Mijn volk zal worden uitgestort. Zo zij het. Amen.

‘Nadat dit visioen zich sloot, werden de hemelen
wederom voor ons geopend, en verscheen Mozes voor ons,
en droeg aan ons de sleutelen over van de vergadering van
Israël van de vier delen der aarde, en van het leiden van de
tien stammen uit het noordelijke land.

‘Hierna verscheen Elias en droeg de evangeliebediening
uit Abrahams dagen over en zeide, dat in ons en in onze
nakomelingen alle geslachten na ons zouden worden geze-
gend.

‘Nadat dit visioen zich had gesloten, ontvouwde zich een
ander groot en heerlijk visioen op machtige wijze voor onze
ogen; want de profeet Elia, die zonder de dood te smaken ten
hemel werd opgenomen, stond voor ons en zeide:

‘Ziet, de tijd is nu ten volle gekomen, waarvan werd
gesproken bij monde van Maleachi, die getuigde, dat hij
[Elia] zou worden gezonden voordat de grote en verschrikke-
lijke dag des Heren komt –

‘Om het hart van de vaderen tot de kinderen te wenden, en
de kinderen tot de vaderen, opdat de ganse aarde niet met
een ban worde geslagen –
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‘Daarom worden de sleutelen van deze bedeling aan u
overgedragen; en hierdoor moogt gij weten, dat de grote
en verschrikkelijke dag des Heren nabij is, ja, voor de deur.’
(LV 110:1–16.)

Het was gebeurd! Deze belangrijke gebeurtenis werd niet
door de wereld opgemerkt, maar zou de bestemming beïnvloe-
den van elke ziel die ooit heeft geleefd of zal leven. Stilletjes
begon het een en ander te gebeuren. De kerk werd een tempel-
bouwende kerk.

In de wereld verschenen hier en daar – schijnbaar spontaan –
mensen, organisaties en verenigingen die zich interesseerden
voor het uitzoeken van stambomen. Dat is allemaal gebeurd
sinds de verschijning van Elia in de Kirtland-tempel.

Vanaf die dag, 3 april 1836, is het hart van de kinderen op de
vaderen gericht. Sindsdien waren verordeningen niet voorlopig
maar permanent. De verzegelbevoegdheid is onder ons. Geen
enkele bevoegdheid is waardevoller. Die bevoegdheid geeft
inhoud en eeuwige permanentie aan alle verordeningen, voor
zowel levenden als doden, die verricht worden met het juiste
gezag.

ALLES GESCHIEDT IN ORDE

Na de dramatische gebeurtenissen bij de Kirtland-tempel
moesten de heiligen wegens moeilijkheden en vervolging ver-
huizen. Waar zij zich ook vestigden, openbaarde de Heer plan-
nen voor de bouw van een tempel. Dat gold zowel in Indepen-
dence als Far West (Missouri). In die periode werden de heiligen
door ongehoord hevige vervolging getroffen en uiteindelijk
vluchtten zij naar Nauvoo (Illinois). Daar kwam weer de open-
baring en het gebod om een huis des Heren te bouwen.

De Heer legde uit dat het doel van het gebouw was om de
verordeningen te openbaren. ‘En voorwaar zeg Ik u: laat dit
huis ter ere van Mijn naam worden gebouwd, opdat Ik daarin
Mijn verordeningen aan Mijn volk moge openbaren; want
het behaagt Mij Mijn kerk dingen te openbaren, die van voor
de grondlegging der wereld verborgen zijn gehouden, dingen,
die tot de bedeling van de volheid der tijden behoren’
(LV 124:40–41).
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Hij had gezegd dat de tempel een plek zou zijn voor ‘uw zal-
vingen, uw wassingen, uw dopen voor de doden, uw plechtige
bijeenkomsten, uw gedenkdiensten voor uw offeranden door
de zonen van Levi, en voor uw orakelen in uw heilige plaatsen,
waar gij naar besprekingen luistert en uw inzettingen en gebo-
den ontvangt voor het begin der openbaringen en der grondleg-
ging van Zion, en voor de heerlijkheid, eer en begiftiging van
alle inwoners van Zion, (. . . ) door de orde van mijn heilig huis,
dat mijn volk altijd is geboden ter ere van mijn heilige naam te
bouwen’ (LV 124:39).

Onder de verordeningen die we in de kerk verrichten, zijn:
de doop, het avondmaal, het geven van een naam en een zegen
aan baby’s, het zalven van zieken, het aanstellen in roepingen in
de kerk, het ordenen tot ambten. Daarnaast zijn er hogere veror-
deningen die in tempels verricht worden. Het zijn onder meer
wassingen, zalvingen, de begiftiging, de verordening tot verze-
geling – die over het algemeen het tempelhuwelijk genoemd
wordt.

Hoe belangrijk zijn de verordeningen voor ons als leden van
de kerk?

Kunt u gelukkig zijn, verlost en verhoogd worden zonder die
verordeningen? Antwoord: ze zijn meer dan aanbevelenswaard
of begeerlijk, zelfs meer dan nodig. Meer nog dan levensnood-
zakelijk. Ze zijn van cruciaal belang voor ieder van ons.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat hem vaak is
gevraagd:

‘“Kunnen we het eeuwig heil niet bereiken zonder al die
verordeningen en dergelijke te verrichten?” Ik zou zeggen:
nee, niet het volledige eeuwig heil. Jezus heeft gezegd: “In
het huis mijns Vaders zijn vele woningen en Ik ga heen om u
plaats te bereiden.” Huis had hier vertaald moeten worden
met koninkrijk; en ieder die verhoogd wordt tot de hoogste
woning, moet zich aan een celestiale wet houden, en aan de
hele wet.’ (History of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, onder redactie van B. H. Roberts, 7 delen [Salt Lake
City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1949],
deel 6, blz. 184.)

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd:
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‘Het kan me niet schelen welk ambt u bekleedt in deze
kerk, of u nu apostel, patriarch, hogepriester of wat dan ook
bent, maar u kunt de volheid van het priesterschap niet ont-
vangen als u niet naar de tempel van de Heer gaat en deze
verordeningen ontvangt waar de profeet het over heeft. Geen
mens kan de volheid van het priesterschap buiten de tempel
van de Heer ontvangen.’ (Joseph Fielding Smith, Elijah the
Prophet and His Mission [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1957], blz. 46.)

We hadden het eerder al over de hogere verordeningen die in
de tempel verricht worden, inclusief de begiftiging. Begiftigen
is verrijken, iemand iets blijvends, waardevols geven. De veror-
deningen van de begiftiging verrijken op drie manieren: (a)
Degene die de verordening ontvangt, krijgt macht van God. ‘De
ontvanger wordt begiftigd met macht van omhoog.’ (b) De ont-
vanger wordt bovendien begiftigd met informatie en kennis.
‘Hij ontvangt onderwijs in de doeleinden en plannen van de
Heer.’ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2e editie [Salt Lake
City: Bookcraft, 1966], blz. 227.) (c) Bij een verzegeling aan het
altaar ontvangt men heerlijke zegeningen, machten en eer als
onderdeel van zijn of haar begiftiging.

Er zijn twee definities of beschrijvingen van de begiftiging
gepubliceerd, waarvan de eerste van president Brigham Young.

‘Ik zal u een korte definitie geven. Uw begiftiging betekent
dat u alle verordeningen in het huis van de Heer ontvangt die
u na dit leven nodig hebt om in de tegenwoordigheid van de
Vader terug te kunnen keren, waarbij u de engelen passeert
die als wachter staan, en in staat bent hun de wachtwoorden,
tekens en symbolen te geven die tot het heilig priesterschap
behoren, en om uw eeuwige verhoging te verkrijgen, in weer-
wil van aarde en hel.’ (Discourses of Brigham Young, samenge-
steld door John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1971], blz. 416.)

Ouderling James E. Talmage heeft de begiftiging als volgt
beschreven:

‘De begiftiging, zoals die in de hedendaagse tempels
bediend wordt, omvat instructie omtrent het belang en de
volgorde van bedelingen uit het verleden, en hoe belangrijk
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het heden wel is als het grootste tijdperk in de geschiedenis
van de mensheid. Deze leergang omvat een relaas over de
belangrijkste gebeurtenissen uit de scheppingsperiode, de
toestand van onze stamouders in de Hof van Eden, hun
ongehoorzaamheid en de daaruit voortvloeiende verdrijving
uit die heerlijke plaats, hun toestand in de eenzame en don-
kere wereld waar zij gedoemd waren in hun levensonder-
houd te voorzien door arbeid en zweet, het verlossingsplan
waardoor voor de grote overtreding verzoening kan komen,
de periode van de grote afval, de herstelling van het evange-
lie met al haar bevoegdheden en voorrechten van weleer, de
absolute noodzaak van persoonlijke reinheid en toewijding
aan rechtschapenheid voor de deelnemers en strikte gehoor-
zaamheid aan de vereisten van het evangelie.’ (James E. Tal-
mage, The House of the Lord [Salt Lake City: Bookcraft, 1962],
blz. 99–100; hierna The House of the Lord.)

Uit deze verklaring van ouderling Talmage wordt duidelijk
dat u tijdens de begiftiging instructie krijgt aangaande de doel-
einden en plannen van de Heer met betrekking tot het scheppen
van de aarde en het plaatsen van mensen erop. U leert wat u
moet doen om de verhoging te bereiken.

De zegening van de begiftiging is een vereiste voor de volle-
dige verhoging. Elke heilige der laatste dagen zou ernaar moe-
ten streven om die zegening waardig te zijn en te verkrijgen.

De verordeningen van de wassing en de zalving worden in
de tempel vaak voorverordeningen genoemd. Het volstaat om
daar alleen het volgende over te zeggen: de wassing en de zal-
ving zijn, net als de begiftiging, vooral symbolisch van aard,
maar zij beloven zowel concrete, onmiddellijke zegeningen als
toekomstige zegeningen.

Voor deze verordeningen wordt u in de tempel officieel
gekleed in de tempelonderkleding en worden u grote zegenin-
gen beloofd. Het is belangrijk dat u goed luistert als deze veror-
deningen bediend worden en dat u probeert de beloofde zege-
ningen te onthouden, alsmede de voorwaarden waarop zij tot
stand komen.

Met de verzegelverordening worden familieleden met elkaar
verbonden. Het tempelhuwelijk is een verzegelverordening. Als
een echtpaar dat eerder een burgerlijk huwelijk had gesloten in
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de tempel wordt verzegeld, worden hun kinderen, die dus niet
in het verbond zijn geboren, aan hen verzegeld in een korte, hei-
lige verordening.

Zorg er alstublieft voor dat uw leven volledig in orde is. Dat
komt alleen door uw tempelzegeningen te ontvangen, uw ver-
ordeningen, want ‘de macht der goddelijkheid [openbaart zich]
in de verordeningen er van’ (LV 84:20).

HEILIGE VERBONDEN

De Heer kondigt in de openbaring die we nu kennen als afde-
ling 132 van de Leer en Verbonden aan:

‘Want zie, Ik openbaar u een nieuw en eeuwig verbond; en
indien gij u niet aan dat verbond onderwerpt, wordt gij uit-
geworpen, want niemand kan dit verbond verwerpen, en
worden toegestaan in mijn heerlijkheid in te gaan.

‘Want allen, die een zegen uit Mijn handen willen ontvan-
gen, moeten zich onderwerpen aan de wet, die voor deze
zegen werd gesteld, en aan de voorwaarden er van, zoals
deze vóór de grondlegging der wereld waren vastgelegd.’
(LV 132:4–5.)

President Joseph Fielding Smith heeft de volgende definitie
gegeven van het nieuw en eeuwig verbond:

‘Wat is het nieuw en eeuwig verbond? Ik betreur het dat
sommige leden van de kerk misleid en verkeerd ingelicht zijn
met betrekking tot de vraag wat het nieuw en eeuwig ver-
bond werkelijk is. Het nieuw en eeuwig verbond is het totaal van
alle evangelieverbonden en -verplichtingen.’ (Joseph Fielding
Smith, Doctrines of Salvation, 3 delen [Salt Lake City: Book-
craft, 1954–1956], deel 1, blz. 156; hierna Doctrines of Salva-
tion.)

Dit verbond omvat alle evangelieverordeningen – de hoogste
waarvan verricht worden in de tempel. Nogmaals president
Smith:

‘Nu is er een duidelijke, gedetailleerde definitie van het
nieuw en eeuwig verbond. Het is alles – de volheid van het evan-
gelie. Dus het huwelijk, op de juiste wijze voltrokken, de
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doop, de ordening tot het priesterschap, en al het andere –
elke overeenkomst, elke verplichting, elke verrichting met betrek-
king tot het evangelie van Jezus Christus die verzegeld is door de
Heilige Geest van belofte, volgens de wet hier gegeven, maakt
deel uit van het nieuw en eeuwig verbond.’ (Doctrines of Salvation,
deel 1, blz. 158.)

In het vers dat hiervoor is aangehaald (Leer en Verbonden
132:4) zegt de Heer onmiskenbaar duidelijk: ‘want niemand kan
dit verbond verwerpen, en worden toegestaan in mijn heerlijk-
heid in te gaan.’

Wie naar de tempel gaan, hebben het voorrecht om concrete
verbonden en verplichtingen op zich te nemen met betrekking
tot hun verhoging en die van anderen. Ouderling James E. Tal-
mage heeft daarover geschreven:

‘De verordeningen van de begiftiging belichamen zekere
persoonlijke verplichtingen, zoals het verbond en de belofte
de wet van volstrekte deugdzaamheid en kuisheid te onder-
houden, barmhartig te zijn, welwillend, verdraagzaam en
rein; zowel talenten als materiële middelen te besteden aan
de verspreiding van de waarheid en de verheffing van het
mensdom; toegewijd te zijn aan de zaak van de waarheid; en
er in alle opzichten naar te streven een bijdrage te leveren tot
de grote voorbereiding ter verwelkoming van de Koning – de
Heer Jezus Christus – op deze aarde. Bij elk verbond en elke
verplichting die we op ons nemen, wordt een beloofde zege-
ning uitgesproken, afhankelijk van getrouwheid aan de voor-
waarden.’ (The House of the Lord, blz. 100.)

Wij sluiten een verbond met de Heer om onze tijd, talenten
en middelen te wijden aan zijn koninkrijk.

Wij zijn een verbondsvolk. Wij verbinden ons om onze tijd,
geldmiddelen en talenten in te zetten – alles wat wij zijn en
bezitten – voor het belang van Gods koninkrijk op aarde. Een-
voudig gezegd verbinden we ons om goed te doen. Wij zijn een
verbondsvolk en de tempel staat centraal in onze verbonden.
Het is de bron van het verbond.

Ga naar de tempel. U zou naar de tempel moeten gaan. Daar
kunt u optreden als plaatsvervanger van iemand die al door de
sluier is gegaan. Dan worden de verbonden die u zelf hebt
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gesloten, nog eens met u doorgenomen. In gedachten bevestigt
u dan de grote geestelijke zegeningen van het huis des Heren.

Wees de verbonden en verordeningen van het evangelie
trouw. Zorg dat u stap voor stap voor die heilige verordeningen
in aanmerking komt. Eer de bijbehorende verbonden. Als u dat
doet, wordt u gelukkig.

Dan is uw leven in orde – alles verloopt in de juiste volgorde,
in de juiste lijn. Uw gezinsleden worden aaneengeschakeld in
een keten die nooit meer te verbreken is.

Aan de zegeningen waarop u in de heilige tempel aanspraak
kunt maken, liggen de verbonden en verordeningen ten grond-
slag. Het behaagt de Heer beslist als we de titel ‘Onderhouder
van de verbonden’ waardig zijn.

NIET ZONDER TEGENSTAND

De tempel is cruciaal voor de geestelijke kracht van de kerk.
We kunnen verwachten dat de tegenstander probeert ons als
kerk en als individu ervan te weerhouden dit heilige, geïnspi-
reerde werk te doen. Zijn pogingen daartoe kunnen variëren
van verschrikkelijke vervolging, zoals in de begintijd van de
kerk, tot onverschilligheid tegenover het werk. Dat laatste is
misschien wel de gevaarlijkste en meest ondermijnende vorm
van weerstand tegen het tempelwerk.

Het tempelwerk roept zoveel tegenstand op omdat het voor
de heiligen der laatste dagen en voor de hele kerk de bron is van
zoveel geestelijke kracht.

Bij de wijding van de hoeksteen van de Logan-tempel heeft
president George Q. Cannon gezegd:

‘Elke funderingssteen die voor een tempel wordt gelegd,
en elke tempel die voltooid wordt volgens de wijze die de
Heer voor zijn heilig priesterschap geopenbaard heeft, ver-
mindert de macht van Satan op aarde en vergroot de macht
van God en rechtschapenheid, brengt de geweldige macht
van de hemelen in beweging voor ons en laat de zegeningen
van de eeuwige Goden, en hen die bij hen wonen, op ons
neerdalen.’ (‘The Logan Temple’, Millennial Star, 12 november
1877, blz. 743.)
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Als een lid van de kerk bezorgd is, of als belangrijke beslis-
singen zwaar op hem of haar drukken, is het heel gebruikelijk
om naar de tempel te gaan. Het is een goede plek om onze zor-
gen mee naartoe te nemen. In de tempel kunnen we een geeste-
lijk perspectief krijgen. Daar zijn we, zolang we met tempel-
werk bezig zijn, ‘uit de wereld’.

Wat vooral waardevol is aan dit werk, is dat we iets doen
voor andere mensen wat zij niet voor zichzelf kunnen doen.
Ontvangen we de begiftiging namens iemand die is overleden,
dan aarzelen we op de een of andere manier minder om de Heer
vurig te bidden ons bij te staan. Heeft een jong echtpaar beslis-
singen te nemen en is er een tempel dichtbij, dan is het nuttig
om naar een tempeldienst te gaan. Er gaat een reinigende en
verhelderende geestelijke invloed uit van de tempel.

Soms zijn wij zo verdiept in problemen, en vragen er zoveel
zaken tegelijk om aandacht dat we niet helder kunnen naden-
ken. In de tempel lijkt het stof van de afleiding op te trekken en
trekt ook de mist op, zodat we zaken kunnen ‘zien’ die we eer-
der niet zagen, en we een uitweg uit onze moeilijkheden kun-
nen vinden die we eerder niet kenden.

De Heer zal ons zegenen als we het werk van de heilige ver-
ordeningen van de tempel doen. De zegeningen daar zijn niet
beperkt tot ons tempelwerk alleen. We worden gezegend in al
wat wij doen. We komen er dan voor in aanmerking om de Heer
belang te laten stellen in al onze aangelegenheden, zowel
geestelijke als materiële.

DE SLUIER NADEREN

We moeten een idee krijgen waarom we tempels bouwen en
waarom de verordeningen van ons vereist worden. Daarna
worden we voortdurend geïnstrueerd in zaken die van geeste-
lijk belang zijn, en krijgen we duidelijker inzicht. We krijgen dat
regel op regel, voorschrift op voorschrift, tot we een volheid van
licht en kennis ontvangen. Dat wordt dan een bescherming voor
ons, voor ieder van ons persoonlijk. Maar het is tevens een
bescherming voor de kerk.

Geen enkel ander werk vormt een betere bescherming voor
de kerk dan tempelwerk en het genealogisch onderzoek dat het
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steunt. Geen enkel ander werk geeft ons meer geestelijke ont-
wikkeling. Geen enkel ander werk dat we doen, geeft ons meer
kracht. Geen enkel ander werk vereist een hogere standaard van
rechtschapenheid.

Ons werk in de tempel voorziet ons van een schild en
bescherming, zowel individueel als collectief.

Middels de verordeningen van de tempel sluiten wij een ver-
bond met Hem – zo worden wij een verbondsvolk.

Als wij de openbaring aangaande de tempelverordeningen
aanvaarden, als we onze verbonden zonder enig voorbehoud of
excuus aangaan, dan beschermt de Heer ons. Dan krijgen we
inspiratie die voldoende is om de moeilijkheden in het leven te
doorstaan.

Het werk van de tempels is waar. Het is geopenbaard vanaf
de andere zijde van de sluier, en die openbaring gaat door.

Elk lid kan individueel openbaring ontvangen over het tem-
pelwerk.

Ga dus naar de tempel – ga erheen en maak aanspraak op uw
zegeningen. Het is een heilig werk.
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